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अद्धेतसिद्धिः। 
-----&<8&$----- 

विद्रङेशीयग्याख्योपकृंरित-गोडजद्यानन्दीव्याख्याघनाथीकृता 
वरमभद्रभणीतसिदियास्या-म० म० अनन्तङृष्णशाखि- 

संग्रहीतन्यायामृताद्धेतसिदधि-तरङ्गिणी- 
ठषुचन्द्रिकासंप्रदासक्चतु- 

््थ्यालङकता च । 
करकत्ताविश्विद्याटयोपाभ्यापकेन महामहीपाष्यायवेदान्तविश्चारदाधनेकबिर्दभाजा 

नूरणिग्रामाभिजन-विद्वद्वरसुब्रह्यप्यात्मजेन 

अनन्तङ्ष्णङाखिणा 
दिष्पण्यादिभिरुपर्कता । 

तस्या इदं 

द्वितीयं संस्करणं 

अम्बापुरौ गत-एल्फिन्ध्टग्कालेजनान्नि विद्याखये पण्डितपदमधिगतवता कान्यारङ्कारभूषणेत्युपपद्- 
धारिणा शिन्रखोयन्न-विद्याधरश्र्सूज्ु-दिवरामश्ालिणा संसृतम् । 

युम्बथ्याम् 

धाण्ड्रह्न जावजी इयतः, 
सखीये निर्णयसागतस्यमुदणयत्रार्ये सुद्रापयित्ा प्राकाद्यं नीतम् । 

काकः १८५८१ सन १५३५ 

मूलक ०.द हेप्क्राः । 



श्रीः । 

भूमिका- 

श्रीगुरुम्यो नमः । 

निशवप्रचमिदं विपश्चिदपशिमानां यद्धमी्थकाममेोक्षषठ चतुर्विधेषु पुरुषा्थैषु भोक्च एवालयन्तिकः पुरुषार्थः । तत्स॑पत्तिश्च 
भ्रवणमनननिदिष्यासनाधीनात्मसाक्षात्कारायत्ता न खोत्पत्तौ सहकारितयापि कमादीनयेक्षत इति । 

अत्र केचित् भरलयवतिष्ठन्ते-सिदसूपव्रह्मसकषात्कारे शब्दश्रवणरूपो विचारो न कारणम् । विनापि श्रवणम् 
खखमनुमवामीति हि अल्ययः सर्वावुमवपथमध्यास्ते । सलयपि श्वे नात्मस्षात्कारोऽखिल्यन्धनिद्रत्तिसाधनं कस्यापि 
भवति । तदुक्तम्--मननादिभतील्या च कायांथाद्रहमनिश्वयः' इति । एतेन --“निदृत्तिरात्मा मोहर जञातत्वैनोपरक्षित" 
इति वचनमपि--पराहतम्; नहि करतैत्वादिकं प्रपश्चजातं मिथ्या भवितुं स्थने भवति । यथाच कतरखादिकं नान्तःकरण- 

घर्मः किंतु जीवमः, तथा यथाच तक्षलोभथथायिकरणे शङ्करभगवत्पादीये भाष्ये व्यक्तमिति जीवन्रह्यामेदोऽपि 
पराहतः । अहमञ्ुभवगोचरो हि जीवः ।- सच नान्तःकरणशाबलितः । तच्छाबल्यं हि आत्मान्तःकरणविवेकाग्रहायत्तम् 
ने मम मन इलयादिविवेकराल्नां संभवति । म्रयक्षमेवोपजीन्यलादागमाल्मबलमिति अहंकरोमीदयादिकं प्रययजातं 
गौणमेव मन्तव्यमिति असङ्गो द्ययमियादिश्चुयनुसारेणापि नाकत्रौत्मखरूपसिद्धिः । व्यावहारिकलपारमाथिकलादिन्य- 
वस्थाया अद्धैतपरिभाषामात्रसाध्याया अनादरणीयत्तेनागमेन पारमाथंकलांश बाधनेऽपि उपजीन्याविरोधशङ्ादिकमपि 
नाने असरति ॥ पतेन -- सावकाश निरवकारन्यायेनापि अरखक्षप्राबत्यमिति-खूचितम्; यथाचात्रोपकमोपसंहारन्य- 
योऽप्युकूलसथाऽन्यत्रविस्तरः । 

अयमाशयः--अन्तःकरणचैतन्ययोर्दिं न परश्परतादातम्याध्यासः । तत्रहि तादात्म्याध्यासो यत्र विवेकायहः यथा-- 
शक्तिरजतयोः । अत्र तु न विवेकाय्रहः, अहंशद्धोष्टिखितग्रययविषयलाजीवस्य, इदंशद्रोष्िखितप्रययविषयलाचान्तःकर- 
णादेः । यदितु कालन्तरीयमेदमहः ऋलान्तरीयथरमन्ञाने न अतिबन्धकः, अर्हपरययान्यवहितपूर्वक्षणे च मेदग्रहो नास्तीति 
तादात्म्याध्यास उपपन्न इत्युच्यते, तदापि परस्परतादात्म्यप्रतीदययोग्यलान्न तादात्म्याध्यासः ! यथा तिमिरालोकयो- 
रिति मन्तव्यम् । 

अथोच्यते-परस्परतादात्म्यप्रतीदययोग्ययोरपि शछक्तिरजतयोर्यथा तादात्म्याध्यासः, तथाच्ापि स्यादिति, नैवं सेम- 
वति; शक्तित्वेन रजतत्वेन च तादात्भ्याध्यासायोग्यत्वेऽपि इदन्त्वैन रजतत्वेन तादात्म्यप्रतरीतियोग्यलात्तत्न तादात्म्या- 
ध्यास इति युक्तप् नैवमत्र; उभयोरपि विषेषस्येणेवाष्यासस्यात्राभिमतलात् । पवंच--अदंकर्तेयादिभरखये अध्यासल- 
क्षणमपि न संभवतीति--खून्चितम् ; तछक्षणं हि स्तिरूपः परत्र पूर्वर्टवभासः । तत्रहि स्खछतिरूपपदेन स्््यात्मकत्व- 
विवक्षायामसंभवः भरमस्याञुभवात्मकलात् । स्ठतिसद्शलं संस्कारजन्यलमिति विवक्षायां च संस्कारस्यायुभवाधीनलत्पूरवै- 

मप्यनुभवो निरूपणीयः । सनव अमात्मको वा उत श्रमात्मको वेति विचारणायां छक्तिरजतस्थङे प्रमात्मकानुभवजन्यसं- 
स्कारसैव कारणलददनेनात्रापि तस्यैव कारणलसङ्गीकरणीयम् । तच्च न संभवति; इदंर्जतयोरिव पास्मार्थिकयोश्रेतन्यान्तः- 
करणयोरनभ्युपगमात् । भ्रमाजुभवजन्यसंस्कारकारणकलवादे खननस्था स्यात् इति स्यृतिरूपलांशो न संभवति 1 यदितु 
श्रमप्रमासाधारणानुभवजन्यसंस्कारजन्यलमेव स्यतिरूपपदेन विवक्ष्यते, पूर्पू्वसंस्काराधीनलं यचोत्तरोत्तरस् अरमसयाङ्गी- 
करियते, अनवस्थादोषोऽपि बीजाङ्करन्यायेन नान किंवित्करः, अमसंस्कारयोः कार्यकारणमावस्यन्वयव्यतिरेसिद्धलादिति 
विभाव्यते, तदं परत्रांशसमन्वयो न संभवति । परन्रपदेन पू्वद्देशान्यदेाविवक्षायाम् अहंकाराभ्यासादाचन्या्षिः; तेषां 

पूवैद्टसाक्षिदे्ावनच्छेदेनैवाध्यासात् । सत्यखरूपायिष्ठानविषक्षायां च जडाधिष्ठानकात्माघ्यासेऽन्याप्तिः । एवे शङ्खपीति- 

मञ्नमादौ खाप्रधरमादौ चान्यातिः, वेषामपूर्वीणां पूरैद्टलाभावात् । अन्यत्र द्टानामेव खाप्निकादीगां शखप्रादाक्चभास 

इति कल्पनायां च तेषामिवान्तःकरणक्ठलदीनामपि सदयलमेव स्यादिति लीवन्रह्मामेदवादोऽसंभवदुक्तिकः । अधिष्ठान 

विषमसत्ताकारोप्यज्ञानलं ठु न तक्षणम् ; सत्तमेदादिपरिभाषाया अद्वैतपरिभाषामात्रसिद्धलात 1 

अयमादायः--अनिर्वचनीयमेव रजतादिकं श्रमज्ञाने भासत इति वदता किमिदमनिर्वैचनीयलमिवि बिवैचनीयम् । 

तन्न न तावत्सदसद्विलक्षणलम् अनिवैचनीयलम्, स्तवासत्त्वयोरेकाभावेऽपरसच्वनियमेनोभयविरकषणलखासं भवात् ॥ 

भस्वप्रकारकपरतीतिविरेष्यलमेवासत्त्वम् , नतु कबिदप्युपाधौ सत्वेन धतीष्यनदंलम् ह्मणोऽपि असत्त्वपरकारकग्रतीति*' 

विेष्यलापत्तेः । सत्तादात्म्यदचल्यलमेवासत्ं, त्वं ब्रह्मणि नासि ब्रह्म सदिति अतीद ब्रह्मणि सत्तादात्म्यस्य विमानन 



(६) 

लादिति नच वाच्यम् ; परमते रूप्यस्यासदरुपतमेनाङ्गीकृतखसतवानापत्तेः, रूप्यं सदिति प्रतीतेः ¦ प्रतीयदुसारेण हिं स्वा. 
सत्त्वयोरभ्युपगमः । नापि प्रतिपन्नोपाधौ अकाछिकनिषेधग्रतियो गितं तत्; द्वैतविरिष्टस्य ब्रह्मणो मिथ्यात्वेनाधिष्टानलासंभ- 
वेन प्रपञ्चे तादशस्यानिर्वैचनीयलस्योपपादनासंभवात् । ज्ञननिवस्यंचमिथ्यालं तु न संभवदुक्तिकमपि; चटादावल्यप्तिः । 
एर्वचानिर्वचनीयख्यादयङ्गीका रायो गत्सामान्यलश्चणादिप्रलयासतत्यनङ्गीकरेणापणस्थरूप्यसैव संसर्गाध्यासमाचमिलयन्यथाख्याति- 
पक्षस्य।पि तथालात्, रजतसान्तरत्वे अहं रजतमिति प्रतीलापत्यादिना आत्मख्यायसंभवाच्चासत्छ्यातिपक्ष एव पयैवसान- 

मिति जीवब्रह्मामेदवादो ऽसंभवदुक्तिकः-इति ॥ 

अत्रेदं तछम्-अप्रामाण्यज्ञानायनस्कन्दितात्मसक्षात्कासो हि न श्रवणादिकं विना संभवति । सदपि श्रवणे 
प्रतिबन्धकविशेषेण तदनुत्पत्या हि नासाधनघ्लनिर्णयः संभवति; मण्यादिप्रतिबन्धकविरेषेण अभिनापि दादस्यानुत्पत्या 

अ्रेरपि दाहकारणलादुपपत्तेः । आत्मसाक्षात्कारख हि सोक्षसाधनलम्. अन्ञाननिद्रत्तिद्वारकमेवेति समूरख बन्धजातख 
मिभ्याल्मपि सूवितमेव । यथाच सदसद्विलक्षणलं, प्रतिपन्नोपाधौ च्रैकाछिकनिषेधप्रतियोभिं, ज्ञाननिवर्यल, 
खालन्तामावे एवं प्रतीयमानलं सद्विविक्तलादिकं च मिभ्यालं सुक्चमुपपन्नं च तथाऽदतसिद्धौ विस्तर इति नेह वितन्यते । 
एतेन--निटत्तिरात्मेति वचनमपि--व्याख्यातम्; अदहमनुभवस्ु कदाचिच्छरीरं कदाचिदिन्दिथं कदाचिन्मनश्व 
मोच रयन्नैकलूपे आत्मनि प्रमाणमिति आगमेनैव आत्मतलविनिणैयः । यथाचायमेवाथः सवांसाम् उपनिषदां सर्वेषां ब्रह्म 
सूत्राणां च गोचरः तथात्रावसरप्रपि किंचिदिव ठेखिनीं ग्यापारयामः । तद चतुरष्यायीषिमर्शनं चतुस्पृन्रीभूमिकायां 
अतिज्ञातमपि विस्ररभयात् स्वाश्नसंग्रहरूपायाः पच्चसूज्याः विमदनेनैव छृतथरतिज्ञा वयमिति तत्रैवेदानीं ्रवतौमहे । 

अथातो बद्यनिनज्ञासा ॥ १ ॥ 

आनन्दतीर्थीया हि-नाहमीश्वर इति अदयक्षेण विरुद्धधमीकरान्तलेठकाचमानेन भिन्नोऽचिन्दय इत्यादिश्चुया च 
जीवन्र्यमेद एव वस्तु सन्, न तदमेदः, ग्रयक्षप्रामाण्यस्य ्राथम्येनोपजीन्यत्वेन चागमापेक्षयापि भराबल्यादिति 

निरूपयन्ति ॥ 

अघराद्वेतिनः प्रतिन्रुवते-नाहमी.्र इतिहि प्रक्ष न जीवेश्वरमेद विषयकम् । तत्रहि न जीवस्तास्विको मासते; 
स्थूरोऽदमिदादिप्रलययवत्तस्य भरमलात् । स्थूोऽहमिति अलययोऽपि कुणिरहमहं गच्छामीलयादिरिव भ्रम एव । एतेन- 

असुमानादिग्रमाणमपि भेदसाधकम्-निरस्तम् भिन्नोऽचिन्य इद्यादिका ठ श्रुतिव्यौवदहयारिकमेदपरा । परस्परपेक्षयो- 
रेवोपक्रमोपसंहारयोरुपक्रमस्य श्राबल्यम् , नु उपक्रमत्वेन, अपच्छेदन्यायविरोधापत्तेः, उपजीन्योपजीषकभावोऽपि 
उभयोरप्यतिदेशत्वेनोपदेशत्वेन वा समबकत्येनैव प्राबल्यदौ्ल्यप्रयोजकः, नत्वजुपदेखोपदेशत्वेऽपीति प्रदयक्षस्यारुपदेशस्य 
उपदेशरूपागमबाधकत्वं न संभवति । एव॑ चानुपदेशोपदेशयोः परस्यरनिरयेक्षोपकमोपसंदहारयोरिव चागमसैवात्र आनस्य 
मिति जीवत्रहेक्यमेव शाखतात्पथविषयः । 

यदृप्यत्रानन्दतीर्थीयानामधिकरणदारीर-- बह्म अयगर्थजीवः तदन्यद्धेति चिन्तायाम् उपक्रमोपसंदारादिभिः 
जीवन्रह्मामेदावगमात् तस च जीवखरूपस्यासंदिग्धत्वादिना न विच।रः कर्तभ्य इति पूर्वपक्षे, बृहन्तोऽसिन् गुणा इति 
तेः खरूपतो गुगतथपरिच्छिन्नतवयोगेन अवर्तेमानस्य ब्रह्मशब्द जीषाविषयत्वेन ““तद्विजिज्ञासखेयस्यापि तद्विषय- 
ाद्धिचारः कर्तेन्य एवेति राद्धन्त--इति ॥ 

तत्रायं पूर्वपक्षो न समर्थयितुं शक्यः । तथाहि- 

"आत्मा ब्रह्य घीतः श्रुतिशिखरदातेनिर्विशेषश्च सर्वैः 
किं तत्र खप्रकाशे ुणर्वरिते वस्तु शास्रेण चिन्त्यम् । 

ईत्याक्ेपो गुरूणां नतियुतिविष्ये खाप्रणाम्यत्ववादः 
श्ुलन्तानां निरूप्यः स यदि जडमते केन शाल्यः स न स्यात् ॥ १॥ 

आमाण्यं सिद्धमेव ह्यङूतकवचसां त्वन्मते तर्करासे 
. शाखस्य यदस्य सरसि हरिकं बद्यतकोभिधानम् । 

तश्चद्धज्येत नित्यस्पफुरदगुणलवप्रयगाद्मेद मर्य 
तन्निर्वाहाय तेषां सगुणविपयता पूवैपक्षेऽपि ते स्यात् ॥ २ ॥ 

एवंच पूर्वपक्षिणा वेदान्तानां माप्य न सुरक्णीयमिति शङ्कापि पराता ॥ परमतसिद्धोपक्रमादिन्यायजार्मवलम्ब्यापिं 
पर्वपकषसमरथनं न संभवति । तदुक्तम्-- 

१ 
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साक्षी जीवः खुखादीस्यनिरामयुभवन्सवैमानाधिकस्ते 
तेषां तके त्वदिष्टे प्रबर्बिवरतासंबिभागश्च सिद्धः। 

तस्यालयन्तालुकूकश्रवणमपि तव भ्राग्विचारात्तु साध्यम् 
श्ुल्यन्तानां क तस्यागुणतविषयततया पृवैपक्षस्य खाः ॥ ३॥ 

श्ुलयन्तानामखण्डं विषय इति हि ते कैन बोद्धव्यमेतत् 
न्यायेस्तादथ्यैमेषां घटयदतिददैः शाखमेकं न चेरस्यात्। 

तच्चेदङ्गीक्रियेत प्रतिहतविषयं प्रयगात्मेकनिष्ठ 
कस्यानारम्भसिद्धयै स भवतु भवतः पूचैपश्चप्रयासः ॥ ४ ॥ 

वाचस्पतिनिवरणकारयोरपि मते आदयाधिषृरण्पूर्वपक्षव्याघात एवं यादिति तु न राङ्खाम् । तदुक्तम्-- 

सिद्धेऽसिद्धे च सिद्धान्त्यभिमत विषये दूषणं चेत्करियेत 
न्थायापेश्चा न तस्योन्मिषति निजमतप्रक्चियाथौयुवादे । 

सिद्धान्यखीरतेऽथे यदि तु विषयतापादनं पूर्वपक्षे 
कर्तभ्यं तद्युपायः कथमिव सुधिया तत्र नापेक्षणीयः ॥ ५॥ 

यथा पूवेमीमां घायां सिद्धान्यनभिमतस्वर्गथैत्वपूैपक्षेणाभ्ययनविधिविचारः एवमच्रापीयपि न युक्तमिवयाद-- 

एवं वाक्यं विचार्यं यदि भवति नयो वापि सवैर तुस्यः 
तक्किचिन्यायङ्कस्याऽनभिमतस्यनाप्युच्यते पूवैपक्षे । 

सर्वेषामेव नानाविधनयनिकरनेकतात्पयसीच्ां 
वेदान्तानां विमशद्विषय विरचना त्वेकमीहेत राखम् ॥ ६ ॥ 

तस्माद्विवरणवाचस्पतिसंमतेवाधिकरणरचना युक्ता । 

अथातो जह्यजिज्ञासा ॥ १॥ 
अत्रेत्थं विवरणसंमताऽऽधिकरणयोजना । प्रद्गभिचब्रह्मविचारात्मक्वेदान्तमीभांसा आरम्भणीया न चैति संशये 

तिषयासंभवरसमगा्यं पूवैपक्षविद्धान्तो । उपजीग्यप्रयक्षसिद्धख ऋतेखदेः सलयत्वेन तद्धिशुद्धाकर्ृत्वादिना समावेशयो- 
मेन प्रद्यग््रैकयरूपविषयासेभवः । एतदमिश्रायेणेव तमः प्रकाशवद्विश्दध खभात्रयोरिपयुक्तमिति । प्र्यक्षदेः तात्तविकत्वाप- 
रिद्रेऽपि व्यावहारिद्तवानपदारेणोपजी व्यविरोधाभावेन जआगमनिशुद्धप्रलक्षादिसिद्धकृत्वादिमिध्यात्वेन विषयसंभव इति ॥ 

तञरेत्थं चन्द्रिकाकाराः--जीवन्रहयकयरूप एव विषयः सूत्रे विवक्षित इत्र मानाभावः । ब्रह्म्तानयेष्यमाणत्वं 
हि मोक्षसाधनप्रादहेतुत्तमैव वक्तव्यम् , नतु जीवगतकरूलवाध्यासनिवतैकतया; "यख प्रसादात्परमार्तिरूपत्. अस्मात्संना- 
रान्सुच्यते नापरेणे"यादिश्ुतिष्टतिषुराणगतवैचनैः प्रसादसखेव् मोक्षघ्ताधनलं नतु ब्रह््ञनसेखवगमात् । ज्ञानं तु प्रषा- 
दसाधनम् ! एवच कतरत्वायभ्यासनिकपणं भाष्यक्ारन्ृतं न संगतम् 1 यदि तु सेवाया एवं प्रस्ादहेतुत्वं नतु ज्ञानख, 
हानख प्रसादहैतुत्वपराणां वचनानां (थय तितभ्यं समत्वे च निर्वाणमपि चेच्छा” इति वचनालुसरेण समलतज्ञानविषय- 
त्वेनाविरोध।त्, एवंक्ञानमेव मोक्षसाधनम्, अन्यथा “तस तावदेव चिरमिति श्रुतिविरोधापत्तेः इति विभाष्यते, एवमपि 

सेषुद्नादिव सयसापि जदाजञानाजिशृततिसं मवात् । न तजिरूपणं प्रयोजनवत् । भयिषठानाज्ञानक्रायेख मिभ्यामूतसैवाधिः 
छानसाकषाष्छारमात्रनिवर्खंत्वमिति घनिधेगय्ञानस्यैव मिथ्याभूतबन्धनिवतेकत्वमिति वोक्तनियमपरिष्करणेन सेदुदशनस्ध- 
ीगरग्यमिचारपरिदारेऽपि प्रयक्षाजुमानादिना भिथ्यामेदविष्यकरणेऽपि तात्िकमेदाविषयीक्ररणात् तत्वमसीव्यादिभिः 
विचिष्टतालिकामेदनोधने न किचिदपि बाधकमिति कर्तत्वादिषन्धमिथ्यात्वनिरूपणं अनवघरम्रसतमेव । निह नानासि 
किंचनेतिशचुस्या विगरिष्टमिथ्यात्वनोधनेन विशिष्टमेदसखय व्यावहारिकस्य प्रातिभासिक वा ^तत्त्वमस्ी"तिवाक्येन बोषनस्य 

समानसक्ताकयोभैदामेदयोविरोवेनाश्रामाण्याप््या चासंमवेन चिन्मातरामेदपरत्वमेव युक्तमिति तु न शङ्कनीयम् ; तत्त 

पदमुख्यायंतायुपपत्तः । चिन्मा्खसूपे मेदामसत्याऽभेदबो धनस्य वैयध्यांच--इति वणेयन्ति ॥ 
तज्ञ न समीशच्वीनम्--श्ात्वा देवं खच्यतेः इरादिशुरिभिक्लौनयेव मोक्षसाधनत्वात्, तस्य च जावियकाष्यास- 

निबतैकतयैव पुसपार्थतवात्, जौवल्ेशवरतरोपरक्षितमेदसंशयविरोधिजीषतेशवरतवयुपस्थितिदवारकतत्वपदलक्षितविन्मात्र- 
खरूपेक्यगोधजनकत्वेन तरबमसीयादिवाक्यसार्थक्याश्च । यथाच दाक्यार्थतवं न युल्यार्थलं, कितु तास्पयेषिषया्थत्वम् , 

॥, 
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वाचस्पतिसंमता ठु खा यद्यपि प्रयगात्मन एव ब्रह्मलं; तथापि तस्याहं प्रययविषयस्यासंदिग्धतात् तञ्ज्ञनय 

अबियाऽनिवसंकतवाश्र वेदान्तानां जपाय्थतयैवोपयोग इति पूर्वपक्षः, संभावितदोषख प्रयक्षख जीवखरूषासमपकत्वेन- 

बेदान्तषेयभ्रयगारमखरूपनि्णयार्थो विचार भावरयक एवेति राद्धान्त इति ॥ 

यत्तु अत्र चन्द्रिकाङृतां दुषणम्--निषयप्रयोजनाधिकारिणामू असंभवात् विचारदाच्नम् अनारम्भणीयमेव । 
तथाहि प्रयक्षानवगतः शाच्मात्रचेय भात्मा कीदशः; शद्ध इवि चेत्, तस्य खेग्रकाशख न लप्रकाशार्थ शाघ्पेक्षा, 
अ्रवयक्षादिद्शायामपि स भासत एव । यदि न भाषते, तदि किं तत् खरूपमेव न प्रकासते, उत कथिकः । द्वितीयेऽपि 
सौँशः करं शरीरमेवो वा, क्स्वा्यभावो वा, ब्रह्मात्मामेदो वा तत्र नाद्यः; तत्त्वतो गृह्यमाणे खध्रकालेऽज्ञानतोऽभान- 
कल्पनासंभवात्, अन्यथा अज्ञानादिभानासंभवात् न द्वितीयः; शरीरमेदादीनां सयसतेऽरैतहान्यापत्तेः, मिथ्यात्वे च 

तन्त्वावेदकराच्वेद्यत्वासु पपत्तेः । एवं च॒ “यजमानः प्रस्तरः" इत्यादाविव प्रयक्षाविरोधेनार्थव्णेनमेव तन्त्वमस्यादिवा- 
कथानां युक्तमिति अ्ञानतद्विषयत्वायप्रसिद्धेनं विषयप्रयोजनादिसिद्धिः--इ्ति ॥ 

तदपि न संगतम्--अकतृत्वाद्युपरथितिपूरवैकनह्यात्मेकयज्ञानसेव जीवगतानिद्यादिबन्धनिवरतकत्वेनेव काम्यत्वेन, 
“ज्ञानेन त्वादते तस्मिन् सर्व ब्रह्ममयं भवेत्? इति वृदज्नारदीयवनचनेनासंभावनादिदोषरदितन्नानस्येव तज्निवर्तेकतवात्, 
अहंप्रययश्य असंभावनादिदोषकट्षितसख दबु्यादिसाहिलयां ् चस्याधिदस्यापिः तत्र॒ विषयतवेनान्ञानानिवर्तेकत्वात्, ताध्श- 
ज्ञानसिद्यथं विचरशाख्रमारम्भणीयमेव । अधिष्टनज्ञानमान्रं रि नाज्ञानविरोधीति खप्रकारोऽप्यज्ञानं संभवति । 

यथाचाज्ञने प्रमाणलक्षणादिसंभवः तथा अद्रैतसिद्धौ विस्तरेण प्रतिपादितमिति नेद वितन्यते । यथाच “यजमानः अस्रः 
इद्यस्यान्यपरसख प्रयक्षायुसारेण अन्यथानयनेऽपि न वेदान्तानामन्यथानयनसंभवः, तथापि तन्नेव विष्तम् । तादशं च 
अज्ञानं विवरणमते वेतन्यविषयकं चैतन्याधितं च अज्ञानाश्रयत्वेऽपि चेतन्यस्य नाज्ञतप्रसङ्गः; उपाेः ्रतिविम्बपश्च- 
पातित्वात्, खवसोपाधितद्धिद्या्यपि तत्रैव विस्तृतसुपलभ्यते । वाचस्पतिमिश्रमते तु जीवोऽज्ञानाश्रयः, चैतन्यं तद्विषय 
इति विशेषः ¦ सर्वथा च विषयप्रयोजनाधिक्रारिणां संभात् विचारश्ाच्चमारम्भणीयमेवेति सिद्धम् । इति ब्ह्मनिश्षा- 

साधिकरणम् ॥ 

अन्मायस्य यतः; ॥ २॥ 

अत्रानन्दतीर्थीयाः--“जिश्ञासाकारणीभूतयुणपू्तिभसिद्धये । जीवादिभेदकं विष्णोरविश्वकरतवसुच्यते' इति सगति- 
मुक्ता ““तद्िजिज्ञासखे "यत्र ब्रह्मराब्दः किं जीवपरः उत विष्णुपरः इति संदिद्य ब्रह्मशब्द जीवे रूढत्वात्र. जीवपर इति 
पूरवैपक्षष्य (यित्वा) “यतो वेति जगत्कारणत्वख जीवेऽनुपपत्त्या रूढेरपि बाधात्. अदश्द्वास कस्पकत्वेन वा जगस्कार- 
णघ्वे जातादिपदानां सुख्यार्थद्यागापत्तेश्च विष्णुपरः-इति राद्धान्तयन्ति ॥ 

तत्र रधुनाथस्रयः--सामान्यधर्मज्ञानसेव जिज्ञासाकारणत्वेन गुणपूर्तेसदकारणतवात्, भसिदधेखत्कारणत्वेऽपि 
त युस्युखायधीनाया विश्वक्तैखानघीनत्वात्, गुणपूर्तेरेव जीवादिभेदकत्वोपपत््या विश्वकवत्लोपपादनस्यानावर्यक- 
त्वाच्र संगतिबणेनमिदं न संयतम् । पतेन--पू्वपक्षोऽपि न युक्त इति--सूचितम्; शरीरबह्मकल्वयोगेनेव बह्मशम्दख 
जीवे अछत्तिः, नतु र्व्या; रूव्यङ्गीकारेण तस्यासेमवदुक्तिकत्वात् । वस्तुतस्तु--बह्मशब्दः भरृत्तिनिमित्तपौष्छत्यप्रयो- 
गबहुल्याभ्यां ब्रह्मण्येव रूढः न जीवे । अतएव--““तसिन्नेव ब्रह्मश्दो सुख्यडत्तौ महामुने” इद्यादिवचन संगतिरिति 
पूवेपक्षे न किमपि बीजसुपरलभामहे। भन्यथा जीवै रुव्यङ्गीक्ारे प्रमेयबलाबलपेक्षया भ्रमाणजराबरुख दौल्येन 
बृहन्तो ह्यस्िन् गुणा इति योगाध्रितवैदिकप्रसिद्धेरपि रुव्याधितलैकिकप्रसिन्वेक्वया दुर्बत्वेन सिद्धान्ताजुसििवेः । 
योगरूढत्वं तूमयत्रापि तुव्यम्; जीवेऽपि योगरूव्याभ्रयणात् ' एतेन ब्रह्मणि विद्वद्रूढ्या जीवनिष्ठज्ञरूडिबाधेन सिद्धान्त. 
स्रमर्थनमपि--पयहतम् ; किचासंदिगधस जीवस जिङ्ञाखसमरषकन्रह्मरब्देन कथमपि न बोधः ! तथाहि--भथ 
कुतोषा त्राह्मणजातेः वेदस्य चा ब्रह्मशब्देन न ग्रहणम् रूढिसम्यात् १ ““भात्मा वारे द्ष्व्य" इति आत्मन एव जिक्ञा- 

स्यत्वावगमादिति चेत्, हन्त नारायणोऽसौ परमो विचिन्यः इति विष्णोरेव जिज्ञखत्वावगमात् कुतो वा न जीवोऽपि 

परित्यज्यते १ यदि तद्धाक्यापयौलोचनयोक्तपूरवपक्षः, तदि “यस्रयन्यमिसंबिशन्ति इवि वाकयप्रतिपायमोक्षदलश्राप्यल- 
योरसंभवात् पूवेपक्षावुर्थानम् । पएव--““यतो वेश्यादिशचुस्ुक्तेन जगत्कारणत्वेन सिद्धान्ते रूढिबाधनमपि न युक्तम्; 
निरवक्ारोनैकेनापि ब्रह्शब्देनानेशृनीवलिन्गभङ्गसंभवेन तन्मतेऽ्दैतवाक्यानामिव जगत्छारणलरादीनामपि जीवे कथंचिद- 
न्यथानयनसं भवात्, इति वाचस्पलयादिसंमतैवाधिकरणरचनात्र खीकरणीया । - 

साचेत्यभू-यथावृद भूयते तत्सर्वमददं विनाद्यं परिमितं च, नच तेनोपलच्धेन तद्विरुदं निखश्चदबुद्धुक्तस्वभावसख 

बरह्मणः "सरूपं लक्षितुं शक्यम् । नहि कृतकत्वेन निदलवादुमानसंभवः । एतेन--सलादिवाक्यमपि न त्रद्मरशण्- 
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परमिति- सूचितम्; खरूपस्यारक्षणसात् इति पूर्वपक्षे जगत्कारणत्वं अह्मसक्षणस् 1 जगतोऽदक्षणत्वेऽपि तदुत्पत्तेः. 
ख वितृत्रज्याया देशन्तरभ्राप्तिरिव हि लक्षणल्संमवः । कल्ितमपि जगत्कारणत्वं ब्रह्मण एवासाधारणो धर्मः रजतमिव 
शुक्तिकाया इति नातिभ्याघ्यसंभवो । सखादिवाक्यमपि खंरूपरक्षणपरमेव; खरूपस्यापि कलिपतत्वेन भेदेन लक्षणल्ल. 
संभवात् । जन्मायश्य यतः इति यच्छब्दोपादानयुक्तरक्षणद्यखापि गमकमिति षिद्धान्तः-दति ॥ 

अश्राहु; चन्द्िकाकाराः--जिज्ञायसेतरव्याक््य्थं जीवपरत्वापरलव्रिचार एवात्र युक्तः । “योदनालक्षणोऽ्थो 
धर्म” इति सूत्रयेवाख लक्षणपरत्वसेव युक्ततवेऽपि अनिद्य जगतो निलयत्रह्मरक्षणत्वासंभववर्णनं न युक्तम्; 
अनिदयस्यापि शब्दस्याकाशलक्षणत्वदशेनात् , सिद्धान्ते मिथ्याभूते जगत्कारणत्वदेः लक्षणत्खीकाराच । तदुक्ते 
खरूपलक्षणत्वाभावाजिभ्रायत्वेनो पपत्तावपि जगदुपत्तः ब्रह्माधर्मत्वान्न लक्षणतम् । पतेन--देशान्तरम्रात्िरिव सविघू- 
नज्याया इति दछन्तोऽपि--पसास्तः । देशान्तरप्रपिः सवितृच्रज्याधमैत्वाभावात् । अस्तु वा कारणतासंबन्येन कक्ष्य 
दृततित्वविवक्षयोक्तदोषवारणमपि, एवमपि जन्मादिशब्दार्थो जन्मस्थिविभङ्गमिति भाष्यमसंगतमेव । एकारणत्वेनापीष्ट- 
सिया समुदितङ्ृारणत्वविवक्षाया निष्प्रयोजनत्वात् । अखण्डेकसखरूपरक्षकतयाऽवियातननाशादावृतिन्यापिवारणार्थतया वा 
तत्सार्थक्येऽपि, जन्मस्थितिभङ्गमोक्षदत्वबन्धदलन्ञानदलाज्ञानदत्वमोक्षप्राप्यत्वादिधर्मा्टकलक्षणत्वमेव युक्तम् । उक्तवाक्ये 
सवेषामनुपस्थानेऽपि चदुणी जन्मस्थितिभङ्गमोक्षदलानासुपस्थानेन मोक्षदत्वमान्नपरिलयागे कारणाभावात् । ““यत्प्यन्ती?- 
खनेन पौनरत्यपरिहारार्थ “अभिसंविशन्ति” इनेन मोश्षदत्वविवक्षणसयैव युक्तत्वात्, । प्रायपाग्रा्तस्य यत्पदसम- 
भिभ्याहारस्याभिखंविक्षन्तीयत्र परिलागे निर्बीजत्वपत्या अ्रयन्तिच्चब्दस् प्रलयोन्युखानि सन्तीदयर्थकशत्रन्तत्वाङ्गीकारेण 

अभिसंविश्तीयस पोनरक्तयशङ्काजुदयेन मोक्षपरव्वेन तस ॒मोक्षप्रतिपादकप्वेऽ्पि मोक्षस्यापि कयविशेषरूप्वेन 
च त्रितयलक्षणत्वयोगेऽपि सद्विलक्षणस्य जगतो भवन्मते उसत्त्यसंमवान्न जगदुःपत्तिस्थितिकारणत्वानि रक्षणम् । 
सद्धिलक्षणत्वस्यपसद्विलक्षणत्वस्य वानुत्प््यप्रयोजकत्वेऽपि जगजन्मादिकारणत्वं तटस्थलक्षणं वा खरूपलक्षणं वेति 
विवेवनीयम् । यदि खशूपलक्षणं, सिद्धान्तविरोधः, यदि तटस्थलक्षणम्, तदि किंनाम तटस्थसक्षणत्वम् १ रक्ष्यागत्तत्ं 

श्रेत्, कारणत्वस्य ब्रह्मगतत्वेन तरस्थलक्षणत्वासंभवः । उपहितकेवसत्मना लक्ष्याभिन्नघ्वं खसरूपलक्षणत्वं, तदितरत् 
तटस्थरक्षणत्वमिति परिष्कारेऽपि, अत्र लक्षणद्रयकथनं व्यर्थम्; खंहपलक्षणघटकनन्दयोपपादकतया तरस्थरक्षणख 
खह्प्व्यवच्छेदकतया खशूपलक्षणस्य चोपयोगेऽपि सदादिवक्यानां विशिश्पराणां खरूपलक्षणत्वासंभवः । सल्यादि- 
वक्थिानां विशिष्टपरत्वपरिदयायो दिं बाधकवसेन स्यात् । बाधकं च न किमप्युपरुभामहे । सद्िया हि उपक्रमपरामरखो- 
पशष्टरैः सत्रिशेषपरैव, न निर्विरोषपरा । तथाहि--उत तमादेश शति हि शाषनकतः सविरोषश्यैवोपक्रमः एकविज्ञानेन 
सैविज्ञानकादोऽपि सविरोषपरत्वेऽपि ्रधानक्ञानादश्रधानानामपि ज्ञातप्रायस्वादुपष्यते । “सन्मूलाः सोम्य सदायतनाः इति 
मूरमूषिभावनिर्देशो मान्तरा सविशेषस्वसुपपयते ¦ एतदमिग्रायेभेव “सदेव सोम्येदमभर आसीदिति प्रपश्चसत्वव चनं, 
“तत्सल्यमि“ति षचनं च । त्वमसीति ठु विभकिलोपखाच्देशादिभिः वैयधिकरण्येन इारीरशरीरिभावाभिप्रायेष 
खामानाधिकरण्येयैव का पविरशेषकादालुशुणमपि नेतुं शक्यमेव ! पतेन--“.एकमेवाद्वितीयमि'वि वाक्यमपि--~-. 
ध्याख्यातं भवंति; एकशब्देन सुरयत्वस्येव भद्धितीयपदेनाप्हायल्श्य चेव बोधनात् इति सर्वमनवयमिति भस्म दुक्त- 
पक्षोऽत्रादरणीय--दलि । 

तदेतन्न रसगतम्; सद्धिगरायाः सजातीयबिजातीयखगतमेदरहितनियश्चद्डुदोदासी ना खण्डचिन्मात्रपरताया एव 
युक्तवात् । ययाचैतस्तयद्पदमेव निर्ण॑यसागराधिपतिभिः भ्रकायितायां सूत्चमाप्यभामतीकल्पतर्परिमलात्मिक्छा्यां 

पश्चप्रन्ध्यां घमन्वयमाष्यगतसदेबेदमितिवाकयदिरस्कायां रिप्पण्यामुपपादितमसाभिरिति तिस्तरभयादुपरभामः ॥ इति 
अन्माद्ययिकरणम् ॥ 

राख्रथोनित्वात् ॥ ३॥ 
जगजन्मादिषारणतवसय प्रह्यलक्षणख सआचुमानिके, आममिके वा, रद्यदावविष्याघ्याक्षेपेण अनुमानस्यान्यत्र प्रामाण- 

स्यापि मानेदभिदि्यादिश्चुल्या जगत्कारणत्वस्माजुमानिकत्वप्रतिक्षेपात् श्रुतिबिरद्धानां दुरायमानामप्रमाणलाच् खत्रमाण- 
रुदिखमभिगतो नारायम एव जगत्कारणमिति सिद्धान्वेन चोक्ताधिकरणप्रत्तिरिति--भानन्द्तीर्थीयाः । 

त्न यपि सश्यपाश्पतादिदुरागमग्रामाण्यं स्ष्यनवकारादोषाधिकरणेन व्युतवायमानं पुनसक्मिव प्रविभाति; 
तथाप्यतिम्बासिनिरारकरेनास्यापंमवनिराषकतवेन तस्य च प्रकृत्या न पौनरत्यम् । यद्धा--पा्चुपतादिस्णला पु्ेपक्षे 
पाशवराग्यादिस्डृया द्धान्तः, तत्र तु स्खखदुमानाभ्यां पूर्वपक्षे शुखा सिद्धान्त इति । अथवा --ततन रैवाधागसेन न . 
वद्श्रमाभ्येन एषमतोडमानेन -पूवैपे खतःपम्धण्येन . सिद्धान्त "इवि निकः । ्िखङ्करविक सकटेक, कार्यस । 

भ. सि, 
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दिवो जगत्कर्ता, सर्वज्ञघ्वादिति वा पूर्वपक्िसमतोऽ्लुमानप्रयोगः । "चश्चुरदि यथाऽशक्तं रसगन्धादिषस्तषु । 
अनुमाऽपि तथाऽशक्ता धर्मब्रह्मादिवस्तुषुः सवैथा ठ अवुभानायोग्यत्वडुरागमाप्रामाण्याभ्यां जगत्कारणत्वख 
श्ुतिखदागमादिविषये नारायण एव समन्वयो नान्यत्र दि्रादाविति नातिव्यापरिरिति तदीयं हदयम् ॥ 

तदेतन्न संगतम् । नहि कार्यं सक्कं कार्यलादियदमानेन विरिष्य शदः कतंति सिश्यति, नवेद्विदिद्यादिशवुया 
विष्णोः आनुमानिकक्ारणत्वं यथा निषिध्यते, एवं “एको द वै नारायण आसीन्न ब्रह्मा नेशान' इति “नारायणाद्रह्या 
जायते” इति श्चुया रद्वादेः सर्वेजगत्कारणत्वमपि निषिध्यते इति न परिशेषानुमानखःप्यवकारः, श्युतिमनाद्य पूर्वैपक्ष- 
करणे तु सद्र एवैति न विशेषसिद्धिरिति षटङव्यां प्रभातम् । पूरवैपश्ष्यसं मतेन शाह्लप्रामाण्येन सिद्धान्तकरणासंगतिस्त्वधिका । 
पतेन--शिवो जगत्कर्ता, सर्वत्वात् , हइद्यसुमानमपि-- पराहतम् ; आगमेन रिवखेव कोशादिना बोद्धख, पातललत- 

न्रादिना योगिनां च सर्वत्वेन व्यभिचारात् । बुद्धादीनामपि पक्षकुक्षिनिक्षिपरत्वं वु अगमसाहाय्येन पूरवेपश्चथितुं तव न 
संभवति, नदि केनाप्यागमेन बुद्धः सर्वज्ञ इति सिच्यति । रिच विधिरादिपुरःसरसकलरजगत्कारणत्वसख खादावतिन्याधिः, 
उत कारणत्वमात्रख । नाद्यः; तख सदादौ बाधितत्वेनातिभ्याघ्यनवसराव्, इमानि भूतानीति निर्देशात्पमरसिद्धस्वेभूतका- 
रणत्वं विवक्षितमिति अतिव्याभि्रसरसमर्थनं तु न संमवति; प्रसिद्धपदेन वर्तैमानप्रयक्षघरादिमान्नविवक्षणे तव्कारणत्र- 
मत्रेण गुणपूर्यलामात् “जिज्ञासाकारणीभूतगुणपूर्विरसिद्धये । जीवादिभेदकं विष्णोर्विश्कतरैलसुच्यते” इति खप्रतिक्ञ 
विरोधः । प्रसिद्धकतिपयकारणत्वस्य जीप्रेऽपि संभवेन तदन्यथानुपपत्त्या जीवे ब्रह्मचाव्दरूटि भङ्गसि द्वान्तविरोधः, एवंच 

विधिश्रादिपुरःसरसर्वजगत्कारणत्वविवक्षणस्यावर्यकत्वात् न रदरेऽतिव्यापिप्रसङ्गः । अयमसिभ्रायः--^यतो वेति” 
वाक्ये यच्छन्दोपनिबन्धेनाज्ुवादत्वेन युरोवादायेक्षायां भ्ासतत्था कारणवाक्यानि सर्वाण्येव पुरोवादं इ्याश्रयणीयमिति 
^८इद् खर्वमखजतः* इत्यादिपयौखोचनया सर्वेजगस्कारणत्वमेव विवक्ष्यते इदयङ्वीकरणीयम् । एतदभिप्रायेैव “इमानीति 
स्वैनात्रश्च संकोचक्ाभावा"दिलयादि चन्दिकावाक्यप्रदृत्तिः । किंच ब्रह्मशब्दार्थस्य युणपूरयदेश्च निणायकतया जगत्का- 
रणत्वख पू्वधिकरणे उक्तख कारणत ब्रह्ममान्रदृत्तितायाः सिद्धत्वात् न तदन्यसाघारण्यशङ्कोन्मिषति । जगत्कारण. 
त्वद्यान्यगतत्वे ब्रह्मशब्दाथं एव रुदो वा विष्णुवति शङ्का स्थादिति तदनिणैयाक्षेप एवान्न विवक्षित इति तु न शङ्कनीयम्; 
"तदेव ब्रह्म परमं कवीनामू* । ^तस्मिभेव बह्माच्दो सुख्यश्तो महासुने' इत्यादिश्रुतिस्मृतिवचनेः विष्ण्वेकनिष्ठरूटिन्ञानेने - 
वोक्ताक्षेपपरिदहारसंमवेन जगत्कारणत्वयेतरसाधारण्येऽप्यविरोधात् । भाकाशादिकारणादिष्वपि परोवरीयस्त्वादिभिरेव 
ब्रह्मनिर्णयः नतु जंगत्कारणत्वेनेखदोषात् । च रद्र जीवकोय्यन्तमोवेन पूर्वपक्षः उतेश्वरकोय्यन्त्भावेन १ आये 
पूरवाधिकरणेन कारणत्वपूणैत्वाभ्यां जीवमेदे सिद्धे निधितजीवमेदकख कारणत्वस्य कथं जीवसाधारण्याधङ्का १ अनुमानेनेति 
चेत्, अषु साधारण्यंको विरोधः १ नच शाच्लानारम्भः; रद्ादिकारणस्वसानुमानिकत्वेऽपि विष्णुकारणत्वस्यानाु- 
मानिकत्वेन शाच्नारम्भिदेः । न दितीयः; दैश्वरानेकत्वश्याप्रतिद्धत्वात्, “एकमेव,” “न बह्मा नेरान” इत्यादिशरुति- 
विरोधा । यथा सेश्वरप्वे तस्य टश्ष्यत्वमेव सखात्तथा इंकरभगवत्पादभूषणे स्पष्टं प्रतिपादितमिति नेद वितन्यते ॥ किंच 
श्रुतिविरोधे अदुमानश्ुखायभ्रामाण्येन स्या पूर्वैपक्षरणम् अपंगतमेवः श्चुतज्रह्मतकाणां हि भवतां पूवमेव सकलरान्न- 
श्रवणस्य संप्रप्तात् मननात्मकमेवेदं शास्नमिद्यङ्गीकारेण न दुरागमभ्रामाण्यशङ्का संभवति । संभवेन्याश्च तसा 
अनेनाधिकरणेन निरासे स्पृदखनवकाशदोषभ्रसद्वाधिकरणवैफल्यम् । तत्र हि पाञ्युपतागमानां पाश्चराचविरुद्धानासप्रामाण्यं 

व्यवस्थाप्यते । श्चुयावा्रामाण्यसमर्थनं, तत्रे तु स्ख्येति तु नापौनर्त्यम् । जत्र स्तीनामपि भाष्ये उदादरणेन तद~ 
प्रामाण्यस्यापि अत्रैव विवक्षणात् । अन्यथा तद्रैय््यापत्तः। एतेन--आगमपेश्षयाऽलुमानाप्रामाण्यम् एतद्र्थः स्य 
प्रामाण्यं तदथं इति वचनमपि--पराहतम् ; श्ुतिनिरद्याचुमानघ्रामाण्याशङ्काया एवानुदयात्। अलिव्यापिवारकतया अख 
असंभवनिरसनेन तयेद्यपि नापोनरक्त्यम् । प्रथमतोऽसभवनिराकरणसेवावसरप्राप्रात्, तथेव संप्रदायाच्र । 
शास्नयोनित्वात्, इति सूत्रेण हि शाघ्रमेब योनिः यसेति ब्युरपत्या प्रमाणान्तराविषयत्वसमथनेन शान्नमात्रगम्यतयेव 
विवक्षणेन प्रमाणान्तरविषयत्वपू्वैपक्षनिराकरणमेव अभिप्रेतम्, नठु साधारण्यनिराकरणमिति गण्डस्योपरि स्फोटसंपातः । 
सर्वथा च शंकरभगवत्पादसंमताभिकरणयोजनैवान्न समीचीना न आनन्दतीथसंमता इति सिद्धम् । 

रकरभगवत्पादसंमता हि सा इत्थम्--सवैजगत्छारणत्वं ब्रह्मणो न सेभवति; कदैत्वोपयोगिघवैजञत्वाभावात् । 
तथाहि-- ब्रह्म दि खखूपज्ञानम् , तस हि सर्वज्ञत्वं सर्वै खभाखतादात्म्यम्। न चैतद् खष्टः प्रक् संभवति; अतीतानामता" 
दीनां तत्र तदानीमकलिपतत्वाच्र । अनुिलयादेरि तु अतीतादिविषयकत्वं ब्रह्मणो न संभवति; परोक्षत्वापातात् । अतः 
प्रधानमेव जगदुपादानम् 1 महत्तत्तोपाधिको जीवस्य कर्ता । तसैव तु योगद्धसंपादितसारवस्यस्य वेदोपदेष्रवम् । अस्तु वा 
ब्रह्मेव कारणमिति; सर्वैजगत्छारणे ठु न संभवति; असर्वज्ञतवात्, नच वेदकवैतवैन स््ञत्वे; वेदस्य "वाचा विरूपनिलयेः- 

तिश्चुया निखत्वेन तत्रश्वरयाशारणत्वात् । अस्पु वा सोऽनिद्म इति, एवमपि वेदस्वलं न दैश्वरख सर्वश साभयितुं 
1 
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पारयति । वेदो दि निश्वसितशरुलया शश्वरबुद्धि विनैव तस्मादानिभेवतीद्वगम्यते, यो हि विनैव बुद्धिं यस्मानिर्म॑तः कथं 
तत्कारणत्वेन तस्य व्यवहारः १ व्यवहारे वापि कथं सर्वतदथैनिज्ञानवान्भवति १ सर्वया बह्म न सर्वजगत्कारणम्, कितु 
प्रधानादिकमेवेति पूरवैपक्षः ॥ सिद्धान्तस्तु ब्रह्य सर्वज्ञ, सा्लकारणत्वात्, यथाहि दिरण्यगर्मखष्टुः महत्तत्वरूपदिरण्यगभें- 
पाधिश्षटत्वे खरूपज्ञानस्वेऽप्युपपद्यते परेषाम्, एवं सर्ैजगत्कारणत्वमपि असन्मते खरूपज्ञानत्वेऽप्युपपयते । बियमान- 
सर्वैविषयकत्वमेव सर्वज्ञत्वं नततीतानागतादिविषयतल्रमपीति न परोक्षत्वायापातः । तदिदं सर्व्वं यद्यपि सकरुजगर्कारण- 
त्ववणेनेनेव सिद्धप्रायम् ; तथापि सर्वज्ञवेदकारणत्वेन तद्दीकठं शान्नयोनित्रा्यधिकरणम् । निश्वसितश्चुतिदिं अनायाससा- 

ध्यत्वपरा न बुबोधयिषापूरवैकां तक्छृतिं प्रतिबध्रणति । एवं महतः अनेकवियास्थानोपवृंहितख्यग्वैददिः अनायासेन लीकान्या- 
येन यः खशा स सर्वज्ञ इत्र को वा विभ्रतिपदेत । तदेयं निगैकितः प्रयोगः वेदः तद्थाधिश्विज्ञानवत्पुरुषप्रणीतः, 
वाक्यप्रमाणत्वात् , यथदराक्थभरमाणं तत्तत्तदथाभिकबिज्ञानवत्पुरषभ्रणीतम्, यथा पाणिन्यादिप्रणितं व्याकरणादिकमिति । 

अत्र चन्द्रिकाकारः रक्षणानन्तरमवरयपिक्षितप्रमाणपरत्वते मवेऽन्यपरत्षायोगः, युष्मदभिमतापिष्ठानलमातरैण 
सार्वद्यालामः, पू्वैसूत्रतोऽ्थ॑तो लम्धख सर्वैशक्त्यादिल्यागेन सार्व्यखेव स्फोरणे प्रयोजनाभावः, श्रुया शाञ्लयोनित्वसय 
तेन सार्वस्यख च साधनेन अधानकारणतानिषेधापेक्चया श्रुदैव प्रधानकारणतानिषेध एव वरम्, जगन्निमोणेन अस्फुरी- 
कृतस्य सार्वच्यख तदेकदेदशचा्चनिमौणेन स्फुटीकरणासंभवः, एकार्थमानेज्प्रयुक्तनेकार्थकवाक्ये व्यभिचारात् वेद इययु- 
मानायोगः, ञआघुनिकपुरुषपाणिगरतवरारिकाज्ञानासिद्धिशचेति नेदं परेषामधिकरणशरीरं युक्तम्ू--इति वणैयन्ति ॥ 

तदेतदापातर्मणीयम् ; नहि लक्षणे असंभवदोषकटषितत्वेन शक्यमाने प्रमाणाभिधानावसरः । वस्तुतस्तु-- 
जन्मादिसूच्रेण भ्रमाणस्ापि निरूपितत्वात् न प्रमाणाकह्बोदयः । त्वयापि प्रमाणजिज्ञासा न सूत्रमवतारितम्, किंतु 
अतिष्याप्िदारकफतया । यथा जन्मादिसूथ्रेण अधिघ्रानत्वमुक्तम् , एवं कतत्वमपीति भमाधिष्ठानत्वमात्रेण स्ैजञत्वासिद्धावपि 
कतूत्वनिशिषटेन वेन तत्सिद्धिसंभवः । सर्व्ञत्वद्दीकरणेन तदुपष्टम्भकश्चुतेः स्वैशक्तित्वेऽपि तातप्यादथोत् सर्वशक्तिददीक- 
रणमपि संभवयेव । वेदांशे “वाचा निरूपनिद्यया” इत्य दिश्ुतिविरोधपरिहारेण अनिखयतवग्यवस्थापनं यथाऽ्पेक्षितं नेवं 
लोकांशे इति “शाल्नयोनितात्” इति सूत्रनिदेशचः । कारणत्वकक्षणेन पेक्षितं सर्वत्वं दहेत्वविशेषेण अत्र सम्यत इयेष 
बिवक्षितं, नद जगत्कारणत्वेन सिद्धय देलन्तरेण पुनःखम्थनमिति जगन्निमीणेद्याद्ययोगः । सनिषयशब्देन च 
खप्रयोजकबुयोधयिषाविषयस्यैव विवक्षणाक्नेकार्थमा्ाभिज्ञभत्युक्तानेकार्थकवाक्ये व्यभिचार इति न बवेद्; इस्यनुमाना- 
योगः 1 प्रमाणवाक्यत्वादिलयनेन शाञ्नत्वादिति विवक्षणे तु यो यच्छान्नकतंति सामान्यव्याततिः न लौकिकवाक्ये व्यभिचार" 
अस्ोऽपि । अ्रङ्ृतेनाचुमानेतैव आधुनिकपुरुषपाणिगतवराटिकाश्चानमीश्वरस्य साध्यत इति न बाधावकार इति सर्वमनवद्यम् । 

इति शख्योनिरवाधिकरणम् ॥ 

तच्च समस्वयात् ॥ ४॥ 
मि विष्णुरेव जगत्कारणं, उतान्योऽपि खर इति संशये उपक्रम प्रवि्रदीवुरषभ्रतिपरहैष्टौ पाश्वालोद्रा्नपच्छेदपायश्चितते 

उपसंदारस्य अभ्यास प्रयाजयैक्ये व्यञ्निचारेणोपक्रमोपरसदाराभ्यासानां, स्मृतिसिद्धार्थप्रतिपादकश्चुतीनां निद्यविधी- 
नामफलानां निरुपपततयरथ॑कार्थवादानां चपरामाण्यापत्याऽपू्रफलेपपत्यर्थवादानां च तात्प्यानिर्णायकत्वात् शुतिन्याख्या- 
नरूपच्छैवागमाद्दरोऽपि कारणमिति पूरवेपश्चे-पसुशितानासुपकमोपसंहारादीनां ल्यमिचारादिपरिहारस्ान्यत्र स्पष्टत्वेन 
तात्पर्यनिणीयकल्वादुपक्रमोपशंहारादिभिः विष्णुरेव जगत्कारणं नान्यो इद्र इति सिद्धान्तः । पतेन--निर्विंशेषचिन्माज- 
कारणतावादोऽपि-पराहतः इत्यानन्दतीर्थीयाः । 

तदेतदसंगतम्--साल्ञमोनिताधिकरणेनैव शुतिविरद्ैवागमायप्रामाण्यख तदुसारेण रदकारणत्वसखय भतिक्षेषेण 
संशयपूर्वपक्षसिद्धान्तानां निर्दख्त्वात् । यथा निर्विशेषविन्माच्रकारणतया तत्रैव सर्वेषामपि वेदान्तानां समन्वयसर्थाऽ- 
सेपदमेव प्रकाचयिष्यत् इयाचार्यभगवत्पादीयसंमतैवात्राधिकरणयोजना समीचीना । 

वथादहि- वेदान्ता अनधिगतश्रयोजनवदर्थप्रतिपादकत्वेन अनधिगताबापितार्थबोधकत्वेन वा जद्धह्मणि प्रमाणं न॑ 
वैति सेदाये ब्रह्ममोऽक्रियारूपत्वेन श्रदृत्तिनिश्रच्यन्यतराविषयत्वेनाप्रयोजनतवात् सिद्धस्य ब्रह्मणो मानान्तरविषयत्वावद्यकःवे- 
नाधिगतत्तेन चाप्रामाण्यमिति कमोौङ्भूतकर्तदेवतादिस्तावकत्वेनोपा्नाविधिविषयसमर्पणेनैव प्रामाण्यान्न वेदान्ताः इद्ध 
बरह्मणि श्रमाणमिवि पूर्वपक्षे, खद्धबह्मणः पुश्षाथौयुपयोगित्तेऽपि खतःपुरुषार्थत्वात्, निलयप्राप्स्यापि तस्ाप्रा्निघ्रान्ति- 
निराकरणेन कण्ठगतचामीकरस्यायेन फलत्व्भवात्, का्ैवस्दुतरिषयाणामपि लौकिकानां वाक्यानां सपिक्षत्वदशेनेन, 
सिद्धवस्सुपराणामपि निरपेकषस्वदशचनेन च सरपक्षत्वनिरपेश्चल्वयोः लिद्धकार्यदस्तुविषयकल्वस्याप्रयोजकत्वेन सिद्धवस्युविषय्" 



(९२) 

कतवेऽप्यविरोधान्च वेदान्तः शदे बरह्मणि अ्रमाणमेवेति सद्धात्तः; । यथाच सद्वियाया भद्धितीये ब्रह्मण्येवं पयैवसानं तथा 
पूतमेवोपप दितम्, एवं ब्दारण्यकवदुरष्याध्याः सुण्डकोपनिषदः इतरेषां चापि तत्रैव -पथेवतानं मेदपरखनिराकरणः 
परूर्ैकमद्वैतसिद्यादी विस्तरेण प्रतिपादितमिति मेद बरितन्यते 

अश्राहुश्चन्द्िकाकाराः-पूरैपक्षोऽयं निरः; निष्प्रयोजनतशङ्का हि जिज्ञासाधिकरण एष परिता ! पौकपेयतवमेव 
सापेक्षतवप्रयोजकपू, नतु सिद्धविषयकत्वं, कायविषरयक्षाणामपि सपेक्षत्वददेनादिति । एवं पिद्धन्तोऽप्ययुक्तः; निर्विशेषे 
चिन्मात्रे श्रुति्षमन्वयासंमवात् । असंदिर्ये च तस्मिम्संखयादिकमपि न सेमवति । किंच-आधयस्ञेऽदमथै हि 
अरसिद्धिरुपपादिता । जिन्ञासा्थ, द्वितीये टि जगज्ञन्मादिदेकुता ॥ अविद्यमानाहमथं टक्षणततेन 
शीर्तिता 1 हवस्य, तृतीये तु रि्विंेषश्रमाणत ॥ शाखस्योक्ता, चतुथ च तस्मिन्नेवं समन्वयः । 
भरतिक्ञातोऽभ्तरित्यादौ सविशेषं तु कथ्यते ॥ ब्रह्मेति माथिनां पक्षः तत्न कि केन संगतम् । तख 
विद्धेषमात्नेण श्रुतिसुत्रे कद् थिते ॥ 

पतेन--कण्यतचामीकरन्यायेनात्मनः फक्लन्यपदेश्ोऽपि--परास्तः; द्टन्ते आिज्ञानजन्यडखसेव फलत्वेन 
वैषम्यात् , ततु समन्बयादिसूत्रखारस्मप्यस्मन्भत एव; तच्छन्देतं ब्रह्मण एव विवक्षणेनाभ्यायसम ति साध्यसमर्ष 
तयोपयोगात्--ईति । 

तदेतद विचाररमणीयम् । तथाहि--प्रथमपूत्रे हि एतदधिकरणसिद्ध एवार्थं उपोद्धतत्वेन प्रयक्षशरानल्यनिरा 
करणेन विषयप्रमोजनसमर्थना्थेम सूदितः ¦ नहि तवता एतदधिकरणवेयथ्यांपादनसंभवः ॥ भत एव हिं युष्मन्मते साल्ल- 
योनित्वसमन्वयाम्यां सिदध वेदप्रामाण्यम् मतःरग्देन परागर्मपि शाल्नयोनित समन्वयाधिकरणयोः सार्थक्यम् । नद्यस्मामि 
कार्यैपराणामसिद्धाथपरत्वनियमोऽन्नीकृतः, किंतु सिदधवस्तुतरावच्छेदेन प्रमाणान्तरब्िषयत्वनियभ एवैति न पूवैपक्षो 
निर्दैख, । एतेन-सिदान्तोऽपि--उ्यास्यातः; निरविशेषेऽपि उपकमोपसंहारादिभिस्ताप्प्यनिर्णथसंमदात् । यथाचेतत्त- 
यान्यत्र विस्तरः । प्रथमसूत्रे जीवख पारमार्थिकं यद्पं ब्रह्.तजिज्ञासा अरस्तुख, तख जैवरूपल्याडृत्ततवेन जिज्ञायत्वायोः 
पाथिकं जगतकारणत्वरक्षणं द्वितीयेनाभिधाथ, जगत्वारणलाघयुपरुश्चितस शान्नैकगम्यत्वं तृतीयसूक्रे समध्यं, चतुथेनं 
तन्र सर्वेषां वेदान्तानां तात्मयसुपवण्य, ईकखधिकःर्णेनोक्तलक्षणातिग्यातिश ङ निरसमेन गति सामान्यसुप्षिप्योपक्षिप्तख्य 
तख स्फुरीकसणम् भानन्द्मयाधिकरणमारम्य क्रियते। भन्तरा्यधिकःणेषु च प्रसङ्गात् परतव्रह्मभि तान्युपा सनावि विचार्यन्त 
हति असन्मते पर्थं सेगतमेवेति असंगद्याचुद्धावनं बन्दिकाकाराणां फरमायद्वितात्मविदरेषमात्रेणेवेति मन्तम्यम् । कण्ठचा- 
मीकस्स्थङे टि चामीफरः प्राप्न इत्यभियुक्तानामञुभवात् प्राप्तस्य आरािरेव विवक्षिताः; नाप्रापख सखस, कखापि शलं 

्ा्तमिखनञुभवात् । तन्तु समरभ्वयादिति सूत्रखारखं ठु भसन्मत एव । जदाजिज्ञासैति प्रकमेणेव साष्यायसमापि 
ह्मणः सवत्र निषयतासंभवेन तदर्थं ततद्निवेरमेयथ्यौत् । श्रकान्तार्थपरामरीकेन तेन घ्ाध्यसमर्पणस्यैव युक्तत्वादिति 
सवेमनवद्यम् । {ति सपरस्वयाधिकरणम् ॥ 

ईक्षतेनोराभ्दम् ॥ ५ ॥ 
~ भधर तह्मशन्देन जौवादिव्यावर्तकय॒णपू्ि, द्वितीये त्िष्यर्थं जगत्कारणतां, ठतीये' तत्र शसप्रमाणतां, 
चतुथे साज्ञख अन्यपरतानिषेधेन विष््ेकनिष्ठता, वचनदृत्य। घर्वशाख्जतासयै विषयतां चोपवण्य समन्वयादिशब्दा्थेख 
काच्यलद्य कात्स्यैख च रिरूपणा्सुक्ताधिकरणम् । अन्न ब्रह्मणि समन्वयोऽद्ुक्तो युतो वेति संशये न युक्त इति पूर्वपक्ष; । 
तथाहि-जदहि जह्यमि सवषां वेदान्तानां पथेवघ्तानम्; तख ““गरतो चाचो निवर्तन्त” इयादिना वाच्यत्वभ्रतिक्षेषाद्, 
“पराद्य पुरषमीक्षते ” शति श्रुतम् दक्षणीयत्वं तु नियैणखेव, नतु सशगणसेति न तदन्यधोपपत््या वाच्यत्वसिद्धिः । अषु वा 
शुद्मेवेक्षणीयमिति; तथापि तषछक्ष्यतयेबोपपत्तौ न वाच्यलसिद्धिः। यथाहिः वा्कपदश्रयोगे किमस्य वाच्य पिति भ्रश्च घाचकं 
पदान्तरमेव प्रयुज्यते, एवं रक्षकपदप्रयोगे क्रिमसख लक्ष्यमिति अशने छक्चकं पदान्तरमेव प्रयोक्तु शक्यत इतिं न दोषः 
गङ्गापददिग्रयोगे किं जकष्यभिवि भरे तीर हयादिवाचकपदप्रयोगस्ु भप्रयोजक इति मन्तव्यम्--इति ॥ सिद्ान्तस्तु--- 
जह्य नाक्राच्यमीक्चपविषयत्वात । रैक्तणविषयत्वं हि ब्रह्मणि प्रयक्षादिना असंभवादुपगिषदैव वणैनीयमिति तत्र सकणायां 
गङ्कपदलक्षये गङ्गत्राभाववत् अश्चग्दादिपदलक्ष्ये अशचन्दत्ाभावेन सशचम्दत्वमेच पर्यवशेर् । भात्मशाण्दा दिभिस्तख हेयत्वं 
हवि अवदयमङ्गीकरणीयम् । अन्यथा मोक्षासि दिप्रप्रहत् । नच्वं लक्षणय तेयखष्ठमदः वाच्पसंभन्धिततया केयमेव हि छक्ष्य 

मदद -जचोपस्पिदं लकल -वाच्यसरनन्वितया कतम् ॥ योगिकत्वन्तु य संयतिष्रदपिकषेति. न दोषः, भयैणाक्न्दादिपदासां ; 
हि कः समथ; इतिः तिशरुपपसतमरेकाङ्गीकग्णीयम् ! आकाच्यत्रादिश्चुतिस्वुः अरिथ्यभ्रवसिभमेहि मन्पन्यप् । ठवयं 

खजत्रपदेः--तड भच त, तयानन्वक्ीशीयाः ॥ 



(१३) 

अत्रेदं विचारणीयम्--मदैयभिमतसख निशैणख्य वाच्यल मिदानीं समथ्य ते, उतत सगणयेति । आद्य सयुगस्येव 

गुणपू्ैख भवता पूव बरह्मह्पस्वं अरिङ्ातमिति तत्रैष लक्षणश्रमाणत्र्वैलास्रपयवसानानां वर्भिततेन निगणवाच्यत्वसमर्थन 

नमनवसरम् । द्वितीये तत्रात्राच्यलस्य केनाप्यनभि मतत्रे तज्नियकरणमकाण्डताण्डवम् । जिश्ञाखयस्यावाच्यत्वाच् 
परनिसेषत्वे च तदनुपपत््याऽशब्दनिदयायलुपपतत्फा समिशेषताक्षेपैवात्र विषे ठु अशब्दत्वनिषेधो न धुक्तः । 
निविंोषत्वमेव सढ़ तदा रिचेडधव्यम् । सन्ति च “यतो वाचो निवर्तन्ते” इत्यादिकाः अवाच्यतवप्रविपादफा इव “सान्ती 
चेता" इत्यादिकाः निर्विशेषत्रबोधिका भपि श्रुतयः । करिंच त्वल्पूवैपश्ली चाक्ं जगत्कारणतेवेनं किंचिध्रिपादयतीति 
मन्यते वान वा, आद्येऽपि यतो बाच इ्यदयः तत्पराः, अन्यपरा वा । यदि तसखरास्तददि प्रस्परविसेयेन श्रुयोरन्य- 
तराप्रामाण्यम् । अदृत्तिनिमित्तषद्वावेऽबाच्यत्वसा्काया अनुस्थान च ! यदि न तत्पराः, तर्हिं कारणाद्न्यस्यावाच्यत्वेऽपि 

कारणजिज्ञासासमन्वयायाक्षेपमोगः । यतो वे्यादिश्चुहिविरोषात् अकरणपरं शाखमिति पक्षोऽपि न संमवति । जस्तुवा 
कर्थंचिदवाध्यतरक्षिपोपपत्तिः, तथापि तेक्षणीयत्वेन तख नराः संभवति; अवाच्यत्वेऽपीक्षणी यत्वोपपत्या तखा" 

साधश्चलवात् । छत्निषदरक्षये छत्रिखवदशब्दादिपदलक्ष्येऽराञ्दत्रमप्युपपयत इति न ! गङ्गापदरक्षये तीरेऽगङ्गात्कत्. 
भरान्दलमसुपपन्नमिति शङ्धपि नावकादं रभते । एतेन --आत्मरब्दादयोऽपि--ञ्याख्याताः ॥ यथाच खकयवेबन्धो 

न लक्षणा; अथेवादवाक्येष व्यभिचारादिति सबोष्यसंबन्ध एव लक्षणा तथाडन्यत्न विस्तर इति । नाङशददार्दिपदलक्यसा- 

सेभवः। नहि शे ब्रह्मणि जातियुणक्रियादि संभवतीति न तस्यं वाच्यत्वम् । अतएव निर्विरोषश्रुतयुपपत्तिः । सय॒ण- 

रुतीनां तु उपाघनाप्रदरणस्था्ना तदपेक्षितयणसभर्पकस्वेन, ` गिशुणप्रकरणंस्थानां तदपेक्षितनिषेष्यस्षमरपकस्देन 
चोपयोगाद् न सविरेषत्वे कनविदपि अमाणमवलोकयामः । एर्वच शईक्षतेनाशम्द*मिति ̀  सूरं न वाच्यस्मर्थनार्थसिति 
वु्ूम् । भन्यथा वाच्यमीक्चतेरिेव सूत्रविन्यास्ः ख्थादितीकषतेनशब्दमिति शुख्तरविन्या्चो निरमिमाय एव स्यात्. । 
खपक्षसाधनमुखेनापि परषक्चनिरकरणसेभवात्परपक्षनिराछरणा्थ तथा सूत्रकरण मिपि न युक्तम् । किचावाच्यत्व, 
तिषेष एव यदि विवक्षितः, तर्द किमर्थमरगाच्यमिदयविन्यासेनाशब्दमिति विन्यासः कृतः १ अखन्दमिति श्चुयजुगमार्थः. 

परति चेत्, तखास्परदितिपदक्त् समवायसंबन्धेन शाम्दाआवप्ष्त्वेनेवोपपतत्या वान््यल्हूपविपक्षबोधकलाभावान्न 

तदजगमनं प्रयोजनवत् । भस्तु वा कथंचिदपि अरा्दमिलेव सूतर्िन्यासः, तथापि भशब्दसश्रुल्युपस्छ्टसय पूर्वपक्षे. 

्षणीयतवेन व्िङिन निराकरणावंभवः' 1 वस्तुतस्तु--युष्मन्मतरीयापि ब्रह्मणो न वाच्यलसंभवः । तथाहि-- 
किमुपसनाप्करणपस्तिनाम्् उप्ाद्यसमपेकश्चुतीनां ब्रह्म वाच्यं मवेत्, उत छष्टिश्रकरणपरितानाम् । नाद्यः; जहयाग्यक्त- 

लेन नोाखं, छिठु तपरतिनिम्बमेव चित्तगतयुपाखयमिति "तदव्यक्तमाह हि? श्यधिकरणे युष्वाभिरनिर्णीततेन 
्रहमणोऽदुपयलेन तत्र तद्वाकानां जक्षक्रताया एव युक्तलात् 1 नं द्वितीयः; ख्टिवाक्यानासुपास्यगुणसमर्पकलं य~ 
ध्यानायेत्यधिकरणे यष्मामिः परतिपादितलेन खषिप्रकट्णस्थनासयणादिपदानाशुपाखयब्रह्मखम पेकससयासंभवासः ! 
किंचेक्षणीयत्वं हीदं - भयक्षविषयत्वं वा, श्चन विषयत्वं दा । नाद्यः; प्रयन्चविष्मल्रसय बाच्यलश्रयोजशूलात् । शाग्दा- 
परोक्षस्य युष्माभिर्विराकरणात् । पतेन--द्वितीयपशोऽपि--परसस्तः । ` । 

एवं च ब्रह्म नाब्दं, इक्षवेरियेवं सूञ्योजनापि परादतेति श्रदैतिषमतेवात्र योजन्रादरणीयेति वदामः । 

खा हि प्रधानं जगत्कारणं उत ब्रह्मेति सदेवेति प्मक्यं ्रधनिपरभ्; उत अह्यपरमिति च वि्वार्यम् , तत्र भरधानमेवं 
जगत्कारणमिति पूर्वपक्षः, भिगुणं सावयदं च प्रधानमेव जगत्कारणम्, नतु अगुणम् निरवयवं च प्रह्य ॥ सर्वज्ञत्वं ब्रह्मणि 

तान्ये न सेभवति. प्रधाने ठु सं भवतीति । यतेन --सदेवेदमिति वाक्थमपि--ञ्या्खयासं मवति । किद्धान्तस्तु-- 
प्रधानं न जप्रहकारणम् , भवाब्दलात्, कथमश्रन्दलप्र ईेश्वतेरिति । अयमारायः- नरि प्रथानमकेतजं जगत्कारणं भवति 
भसर्वै्तल्रात् , ज्ञानशक्तिमात्रेण सत्तछयुणेन ख्व॑शलमिषव तमोगुणेन मोदशक्तिमात्रेणासर्वैन्नल मपि दि खात् । जह्य दु सर्वत 
सर्वशक्तिसमन्वितं चेति युक्तं स्वैजगत्कषारणमिति । ~ 

तत्राडख्यन्द्रिकाकाराः--सदेवेदमिति परक्यं॑कि विरिष्परिणामि्षवोध्कम्; किंवा तत्कर्वृलंवोधकभ् ! आहो 
छद्क्यापि्ठानलबोधसम् + नाद्यः; प्रतिज्ञातप्रमन्वयस्याखण्डस्येवाच्च वक्तन्यखेन विदिे उष्छवाक्यभविपादितसतत्वा्ययोगेन 
च तदधेमव्रात् । अत्व हि न दवितीयः; प्रधानं परिणामीति पूर्वेपक्षखण्डनाथं ब्रह्म कर्तु शति बोधनस्य मैयधिरूरण्याच । 
एतेन दृतीयोऽपि परास्तः नहि प्रानं ` परिणामीति प्रति बह्माधिष्टानमिल्युक्तिः समानाधिकरणा भवति । कर्थबिदतै- 

धिकरण्येऽपि “तदेक्षतः”' “सेयं देवतेश्चते? "लयादिकमू् अधिष्ठाने ब्रह्यणि. न समन्वितं भवति ! लक्षणया तस्य बिन्मा्न- 
परत्वे खवैमपि ठक्षणया प्रधानपरं खत । पतेन--रैकतेरिति देदुनिदेदो ऽपि-- परास्तः; नंदि तात्पयाविषयेगेक्षणेन- 

प्रधाननिराससंमकः । . अधथिन्येदमधिषूरणे सदेवेदमिति वाक्य हापि समन्वचार्थं का, ऊत धानस्य चशाग्दत्वनिरासार्थीः 
का. नाद्यः) श्यानन्दग्रयोऽम्याददितिकत् ख रैश्चितेरिवि -सुक्रवित्यासाभ्लेः (ने. लितीवः; तशिरासके चठुर्थपार एक 
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सगतत्वेनात्रोसंगतेः । फिंचासन्भते आनन्दमयसदरदरहयेतिवत् अचुषल्लनीयंल तच्छब्दस्य तदल्दं न रक्षितेरिषयुदेश्य- 

समर्षकतयान्वयः हेतुसाध्ययोः सामानाधिकरण्यं च; तव ठु भश्ब्दं प्रधानं न करर, कारणखेक्षितूत्वात् इति वदतो 

हेदुबिभक्तयभाषेन सराध्यत्वयोग्याशब्दत्वरूपघाध्यपरिद्यागेनाकरणत्वरूपप्राध्यकत्पनादिकमिति सून्राङ्किरोऽप्यस्मन्मते एव । 
किच निर्विशेषचेतन्यस्य श्ञानरूपसेक्षितृप्वं सक्ूपेण न संभवति, विरिष्टरूपेण च तत् प्रधानख्ापीति न शुद्धजगत्कारणत्व- 
सिद्धान्तो बिचारसदहः-इति ॥ 

तदेतदापातरमणीयम्-प्रधानसखानेकात्मकस् परिणामषंभवात् शृदादिषत्कारणत्वोपपत्तिः, नासंहतस्य ब्रह्मणः 
एकात्मकयेति पूर्वपक्षमा्ये कर्तृतवोपयोशिज्ञानस्वस्य प्रिणामित्वोपयोगिसांशतायाश्च ब्रह्मण्यसेमवप्रदशेनेन तख कर्तैखमु- 
पादानलघुभयं न संभवति । प्रधाने तु संभवति द्वयमिति व्युत्पाय कारणतया वेदान्तग्रतिपायये प्रधानमिति पूवैपक्षपयेव- 
साने कृते, प्रधानं कारणतया न वेदान्तप्रतिपाथमशब्दलादिति भाष्यरीक्ृाप्रदरदिते सिद्धान्ते नोक्तविकल्पानां संभवः । 
कारणतया बेदान्तप्रतिपायम् उपदितं शद्ध वेति बिकलत्पस्तु उपदितश्चद्धयोः तादात्म्याङ्गीकारेण युक्तोऽपि उपदितञ्यद्धधर्म. 
स्तवादयुपपत्त्या लदुक्तदूषणानाम् अनवसरः । एतेन शक्षतेरिति देतुनिरदेशोऽपि व्याख्यातः; उपद्िते क्षणकतलसंभवात् । 
अवान्तरतात्पयैविषयलात् दैक्षणख हेतुलोपपत्तिः । इदं चाधिकरणं सद्धि्यायाः ब्रह्मणि समन्वयार्थम् । तत्र यदपि 
आनन्दमयोऽभ्यासात् इतिवत् सदीक्षत रिति विन्याखादपि इष्टसिद्धिः; तथापि लक्षणदोषसय प्रधानातिव्याप्तेः वारणम् प्रधानं 
ने जगत्कारणमिस्युपपादनमन्तरा न सिच्यतीति प्रधानम्, अकारणम्, अश्ब्दत्वात्, कथमशब्दलम् १ ईक्षतेः, इदयय- 

मर्थः हक्षतेर्नाशब्दमिति सूत्रविन्यसेनैव सिध्येदिवि--गुरुतरविन्यास आदतः ! पतेन--भसमन्मते भनन्दमयः तद्य 
तिवत् भनुषज्ञनीयस्य तच्छब्दख उदेश्यसमर्पकतयान्वयः, हेतुसाध्ययोः सामानाधिकरण्यम्, तव तु अशब्दं प्रधानं न 
जगत्कारणे कारणसेक्षित्रतादिति हेतुबिभक्तयभावेन साध्यकल्पनादिना च गौरवं इति वचनमपि--पराहतम् । त्वन्मते 
उदेश्यसमरपकतयानुषल्ञनीयस्य तत्पदस्यान्वयवत् मन्मते तन्तु समन्यात् इत्र साध्यसम्ैकतया भन्वितख शाख्रयो- 
निपदस्यैव असुषङ्गेण अशब्दं न दान्नयोनि अाब्दत्वात् इति योजनायाम् असखारखयाभावात् । अशन्दपदस्य बु आशया 
पक्षहेतूमयपरत्वम्, एतदर्थमेव हेपुबरिमक्तिं विना निर्देशः ॥ 

एवंच अशब्दं, न शाछ्रयोनि, अश्ब्दत्वात् इदयेकमतुमानं, शा्ञं न प्रधानपरं, क्षते: इति द्ितीयमनुमानमिति 
अदुमानद्यलाभा्थं जत्र सत् दक्षतेरिति सूत्रविन्या्परियागेन इश्चतेनीशब्द्ं इति सूत्नविन्यास टतः । 
दैक्षणात्मकखापि आत्मनः दैक्षणाश्रयावियकमेदवदुपहिताभिन्नसय रईक्षितृत्वं यथा संभवति, नैवं प्रधानस्य उपदितभिन्न- 
त्वादिति सर्वमनवयमिति शिवम् । अवचिष्टान्यपि सूत्राणि खलयवसरेऽवसरान्तरे विचारयिष्याभः ॥ 

अरूमनेन प्रसन्ानुप्रसक्तेन विचारेणेति प्रकृतमेव विषयं सिहवलोकनेनवरोकयामः । परीक्षितपरद्यक्नं यदयप्या- 
गमात् प्रबलम्; तथापि अपरीक्षितमदहं गच्छामीद्यादि प्रयक्षम् आगमादुषैलयमेव । अतएव प्रपश्वमिभ्यात्वसिद्धिः । 

नेदनानास्तीलयादीनाम् एकमेवेद्यादीनां च यथा द्वैतमिथ्यात्वं एव तात्पर्य, तथा विवरणभामतीश्रस्थानयोः स्पष्टमिति नेद 
वितन्यते । तदेवं पश्चपादिक्ातिवरणभामतीभिः उपपादितं चित्सुखादिभिः आनन्दबोधादिभिश्वोपवृंहितं दैतमिथ्यात्वं 

दोषाभासाविष्करणेन देखाभासादिदूषणदूषितैरनुमानादिभिश्च कट्धषयन्ति स न्याया्तकारा व्यासतीथौः । एतदुप्चमेच 

दरेतमतं परिष्छृतावस्थमिति मन्यामहे । अस्य च न्यायाग्तख संप्रहः तथा असंभावना विपरीतभावनादुवाघ्नादिवासिता- 
न्तःकसणेः रामतीँः अन्यथाऽन्यथाग्रहणिन प्राहणेन च तररीङृता तरङ्गिण्यास्ययां ख्ृतया व्याद्यया तत्संमरहोऽपि 
प्रेक्षकाणां खखावबोधख कृते अस्माभिर त्र संयोजितः । 

तदिदं न्यायागृतमन्यायागृतमेवेति स्थापयितुं कमपि प्रन्थमगृधन् सर्वतच्रखतन्नाः मधुसूदनसरखलयः । तदच 
व्यासतीर्थानां वाधैक्य एव सर्वतन्रखतन्रैः मधुपूदनशरखतीभिः छतेयमद्रैतसिद्धिः -तदीयन्यायाग्तखण्डनरूपा 
मधुसूदनसरसखलयन्तेवासिभिः कैश्चनावलोकिता व्यासतीथा आज्ञापयन् तत्वण्डनार्थं खान्तेवासिनं राभतीर्थमिलेति्यं 
किंचनात्र विकेखिवुं सोत्साहा वयमिति निवेदयामः । मधुसूदनसरखल्यो हि बाठ्य एव छतसंन्यासपरि ग्रहाः अदैतमतव्यव- 

स्थापनाथमेव सखीयं सर्वैमप्यायुः विन्ययुज्ञतेयपि किंचिदैतिद्यमन बिरिखामः । सर्वदैव मोबिन्द्परायणा अपीमे अद्धित- 
मतव्यवस्थापनेन “वदीषेते मनसेषां सगुणनरह्यस्षीलनाः "दिति कर्पतर्बाक्यं यथाथंयन्ति । मघुसूदनसरखतीभ्रणीतासु 
गूढार्थदी पिकादिषु कृतिषु इयमद्रैतसि दविरेन प्रमेयबहुखोपर्छृता. अतिगम्भीरा चेति सबिशादमिद् सवषाम् ॥ ~ 

त्न केचित् द्वितीयाभवोऽ्दैतमिति, परेतु द्विवीयाभवोपलक्षितास्मखरूपं तदिति च वर्णयन्ति । उभय. 
मपीदं द्वितीयसिथ्यात्वनिरूपणाधीनमिति यत्र यत्रैतादशद्रैतनिश्चयः तत्र सर्वत्रापि “एकमेवाद्वितीयम्” “यतो वा 
इमानि मूतानि जायन्ते" “तत्वमसि इदयादिषु द्वितीयमिभ्यात्वमपि,सम्यदिरूपितमिल्युपपनञमिहं द्वि तीयाभावोपरक्षित्- 
स्मखकूपभद्ेतमिति । स्पष्टतरं चेदमुपपादयितं अर्ततष्वपि बहु निबन्येषु मान्यमान्यमधुपूदनसरखतीभ्रणीताश्दैतसिद्धि- 
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रिव परमतनिराकरण-खभतस्थापनाभ्यां नान्यो निबन्धो दशंनीयतमः । तत्रच मिथ्यात्वं प्चपाधुकत सदसद्धि्नखम् , 
निवरणोदिते भरतिपन्ोपाधौ तरैकाछिकनिषेधप्रतियोगिल-ज्ञाननिवदयतरे, चिर्युखीयं खयन्तामावाधिकरण एव प्रतीयमानघ्रम् , 
आनन्दबोधोत्तं सद्धिज्नतलक्पत्वं च तत्तन्मतनिराकरणार्थं प्रहृतं खकूपतो निरूप्यमाणं नान्येन प्रन्येन स्फुटतरं विज्ञायते 
यथाड्धैतसिद्या; द्वितमिथ्यातश्वुतिप्रमाणप्रदशनेन तत्प्वसखाधकरमाणाभावनिरूपणेन च सृत्रभाष्यादिकं श्रवणर्पं, तथा 
रुतिसिद्धेऽपि तत्र तकौमासाभासीकरणेन सत्तकोवष्टम्भेन विनिश्वयमादधानेयम् अद्वितसिद्धिः मननमेवेति मन्यामहे । एवच 
““श्ोतव्यो मन्तव्यः"? इति श्रवेणमिव मननमप्मवरेयकतैन्यमिति अद्वेतसिद्धिपठनमलन्तमावर्यकमेव ॥ 

अत्र चत्वारः परिच्छेदाः ससुसन्ति । तत्र प्रथमपरिच्छेदे विचारिता विषयाः (१) विभरतिपत्तिवाक्यस बिचाराङ्गख 
निरूपणम्, (२) पक्षतावच्छेदकविचारः, (३) प्रपश्चमिथ्यात्निङूपणम् , (४) मिथ्यातसिथ्यास्वनिरूपणम्, (५) दरयत्व- 
निरक्तिः, (६) जडत्वनिशक्तिः, (७) परिच्छिन्नत्वनिरुकतिः, (८) चित्छुखीयमिथ्यालनिरक्तिः, (९) सोपापिकलवभङ्गः, 
(१०) आभाससाम्यभङ्गः, (११) ्रखक्षबाधोद्धारः, (१२) प्रयक्षप्राबस्यभङ्कः, (१३) प्रयक्षस्यानुमानवाभ्यस्वम् , 
(१४) भ्रयक्षस्यागमबाच्यत्वम् ; (१५) अपच्छेदन्यायवेषम्यभङ्गः, (१६) वहिदौलयानुमिति्ाम्यभङ्गः, (१७) प्रयक्षस्यावा- 
ध्यत्वे बाधकम् ; (१८) भाविबाधोपपरत्तिः, (१९) सलयत्वाजुमानभङ्गः (२०) मिथ्यात्वे विशेषतोऽ्वुमानानि, (२१) अगमः 
बाधोद्धारः, (२२) अप्रतः साधकत्वम्, (२३) असतः साधकत्वाभावे बाधकम्, (२४) दरयसंवन्धभङ्गः, (२५) भयुकूल- 
तकनिपणम्, (२६) प्रतिकरमेष्यवस्था, (२७) प्रतिकूलतकंनिराकरणम् , (२८) मिभ्यातवश्त्युपपत्तिः, (२९) अद्रैतशचुते- 
बाधोद्धारः, (३०) ज्ञाननिवदलल्रख्याचुपपत्तिः, (२१) रषटिरष्छुपपत्तिः, (३२) एकजीवाज्ञानकल्पितत्वोपपत्तिः, (३३) अवि" 
दयारक्षणम् , (३४) अन्ञानप्रयक्षोपपत्तिः, (३५) अनियाञुमानोपपत्तिः, (३६) अवियाप्रतिपाद कश्रुलयुपपत्तिः, (३७) भव्रि- 
दयायाम् अथीपत्तिः, (२८) भविथाध्रतीट्युपपत्तिः, (३९) अन्ञानख छदि ज्नष्टल्लोपपत्तिः, (४०) अज्ञानसख जीवाश्रयत्वो- 
पपत्तिः, (४१) अविद्याया विषयोपपत्तिः, (४२) अहमर्थस्यानात्मत्वनिरूपणम् , (४३) करैतवाच्यासोषपत्तिः, (४४) देहा- 
लेकयाभ्याखनिरूपणम् , (४५) अनिवोच्यत्वलक्षणम् , (४६) अनिर्वाच्यता नुमानम् , (४७) श्यातिवाघान्यथानुपपन्तिः, 

(४८) नासदासीदियादिश्चुयथौपत्तिः, (४९) अन्यथारयातिभङ्गः, (५०) आविदयकूरजतोतपल्युपपत्तिः, (५१) भरमख इत्ति. 
दयत्वोपपत्तिः, (५२) सत्तात्रेविध्योपपत्तिः । दि तीय परिच्छेदे (१) अखण्डार्थरक्षणम् , (२) सलयायवान्तरवाकया- 
खण्डार्थतोपपत्तिः, (३) अखण्डा्ेत्वोपपत्तिः, (४) नि्णत्वोपपत्तिः, (५) निगणे सप्रमाणता, (६) निराकारखसाधनम् , 
(७) बह्मणः ्ञानत्वाद्युपपत्तिः, (८) ब्रह्मण उपादानस्वम् , (९) ब्रह्मणो विश्वकम् , (१०) ब्रह्मणोऽभिघ्तनिमित्ततम् , 
(११) खप्रकादात्वलक्षणोपरपत्तिः, (१२) खप्रकाशत्वोपपत्तिः, (१३) शब्दावाच्यत्वम् , (१४) सामान्यतो मेदखण्डनम् , 
(१५) विरोषतो मेदखण्डनम्, (१६) विजेषखण्डनम्, (१७) मेदपरश्चके अ्रलक्षमङ्गः, (१८) जीवब्रह्मामेदानुमानभङ्गः, 
(१९) जीवमेराुमानमङ्गः, (२०).नीनमेदादुकूलतकंभङ्गः, (२१) मेदपश्काठुमानभङ्गः (२२) जीवमेद्चुतेरजुवादकलवम् , 
(२३) भसलयमेदधीश्चुतिः, (२४) शब्दान्तरादेरासमेदकत्वाभावः, (२५) मेदश्ुतेष्षद्विधतादर्यटिङ्गभङ्गः, (२६) पेक्य 
खरूपोपपत्तिः, (२७) नीत्रतरह्मामेदे प्रमाणम्, (२८) एेक्यश्चुतेरुपजीव्यविरोधामावः, (२९) तत्तम सिवाक्षया्थनिरूपणम् , 
(३०) अदंब्ह्य समीलयायनेकश्ुविस्षलयथंयनम् , (२१) जीवब्रह्मामेदानुमानम्, (३२) अगित्वेन एेक्योपपत्तिः, (३३) 
निम्ब प्रतिननिम्बन्यायेन एेक्यसिद्धिः, (३४) जीवाणुत्रखण्डनम् । तृतीयपरिच्छेदे (१) मनननिदिध्यासनयोः ध्रवणाङ्ग- 
त्वनिरूपणम् , (२) विवरणोक्तनियमोपपत्तिः, (३) श्रवणादेर्विधेयत्वोपपत्तिः, (४) विचारस्य श्रवणत्रिधिमूललोपपत्तिः, 
(५) वाचस्पत्युक्तखाध्यायविधिषिवाराक्षेपकत्वोपपत्तिः, (६) ज्ञानख पुरुषतनच्रताभङ्ः, (७) ज्ञानविधिभङ्गः, (८) शन्दा- 
परक्षत्म् । चतुर्थपरिच्छेषेः (१) भवियानिदृक्तिनिरूषणम् , (२) अनिद्यानिवतैकनिरूपणम्, (३) सुक्तेरानन्दरूपत्वेन 
पुरुषा्थतनिरूपणम्, (*) चिन्मा्रस्य मोक्षभागित्वोपपत्तिः, (५) जीवन्मुक्तयुपपसिः, (६) मुक्तौ तारतम्यभङ्गः इवि । 

तत्र द्वितीयपरिच्छेदे अखण्डार्थत्वलक्षणप्रमाणादिनिरूपणमतिरम णीयं विद्यत इदयवचनसिद्धमिदम्  तत्रावसरप्रातेषठु प्रकर 
गेषु जीवतरहममेदश्रफरणमयिदलय किंचिदिनात्नं विचारयामः--यत्र हि “द्वा पणी” हयादिशचुतीनां मेदप्रामाण्यमपापित्तम् ॥ 
“द्रा छपर्णे"ति श्चुविसतदा भेदपरा न भवेत् य्न्यक्ञब्दोऽत्र भेदसाधको न ख्यात् । नचैतत्सं भवति; अन्यशब्दख भिन्न 
एव सु्यत्वेन तख भेदसाधकत्वात् । “द्रा खपणौ इति द्वित्वसंख्यास्नानमपीदानीमेवाऽयुक्लम् । द्विलादिषंख्यायाः 
खसमानाधिकरणखाश्नयभेदबोधकतवं दहि संख्याधिकरणे पूरवैमीमां चाया व्यवस्थापितम् । भनन्येऽप्यन्यश्चब्दस्वु गौण 
एवेति नासन्मतेऽ्नमयादिपरमात्मखकूपमेदापत्तिः । इन्द्रा्नयोस्त॒ अंसादिभावाभ्युपगमात् आराध्याराघकूभावादि- 
विषमगुणाक्रान्तावपि न भेद् इति विरद्धधमौकन्तत्वदेतुकाुमानेनापि जीवेशभदोऽ्गीकरणीय एवः; अन्यथा जीषन्रह्मणोर- 

मेदे परस्परं भोगानुसन्धानप्रसङ्गात् । नाचिन्यराक्िमता परिच्छिकषशषकिमानभेदमर्दति । इन्दरायनयोस्तु परस्परं 
यकिविद्धोादुर्धानं विद्यत एष । जन्मान्तरीयजीवाभिन्खापि ददानींपनजन्मनि स्न्यपानेष्टसाषनतायदुसन्धानं 



(९६) 

विद्यत एवैति सर्वैपैमततमिदम् । यच्छिचिद्धोगानुखन्धानमेवमरिदश्रयोजकमितवि सर्वानुसन्धानेऽपि शन्द्राजनभिदचत् अचि- 

ग्येश्वरशक्तया जीवन्रह्माभेद इति न संभवंति । “गुहां अविश्चवास्मानौ हीगलयधिकरणे तु अस्मन्मते ईवरस्यापि “भोक्ता 

यङतपसाम्” -इत्यादिववनेरकर्मफरभोक्तत्वावगमवत् परमो तसखदूपमेवं विवक्षितमिति निर्णयात् तत्र च मेदायोमीत् न 

सेष्याया मेदाक्षेपकृलम् । नहि निन्तोतसंद्याकेषु भभिद्ोजा दिषु “विराडभिदोत्रम्” इयदिवावयेषु संख्याया भेदाक्षेपक- 

त्वमिति “तिल भाहुतीरिदयत्रापि तद्नेक्षेपकतेम् । एवच तत्र यथा विरुधरसयाक्रन्तत्वेन न मेदकत्वम्, तथाऽ्रापि 

एङत्वषेट्यायाः परमात्मनि पूैमेवावगतत्वात न द्वि्वसंद्यया मेदाक्षेप इति सर्वमनवद्यम् । जीवव्रहमणेस्तु नै कत्मे- 

तावताप्यवगतमिति “द्वा पणे“ श्वुतो संख्या मेदमाक्षपरलेव । अत्र हि जीवपरमाट्मानावेव प्रतिपा न परमात्मा, 

येन “गुहां प्रविष्यवि"ति वाक्यसचाम्यमाप्रवेत । “शुं अरविष्ठवि"यत्र ह्चमफलमो क्रृत्वमीश्वरस्यावगतं चेदपि तत्नायुभफल- 

मोक्ृलाभाव एव्र परतिपत इति न विरोधः । “तत्त्रमसी"वयादिवाक्यानागपि न नीवन्रह्यमेदे तासम्; अभ्यासेन 
सेदसिद्धेः ! मथा हि “समिधो यजतीण्खयादौ अभ्यासात् कर्मभेदः, एवमत्राप्यात्ममेदोऽङ्गीकरणीय एवं । स्प्मिदं 
स्यायामृतादाविति तत एव दष्टव्यम् । “पज पञचजना'” इति वाक्येऽपि पथ्चजनशब्दा्थो न प्रथमग्राणरान्दार्थैः, किन्तु 

विहेष्यप्राणशब्दाथे इति, तसय ब्रहमपरत्वान्राज्ापि पचचत्वसं्यया मेदाकेप इति न विरुदम् ॥ वस्तुतस्तु-“गदां 
- ्रविष्टाधिश्यत्रापि भवन्मतरीद्या द्वित्वसंख्याया भेदाक्षेपकल्रमविरुदमेचेति द्वित्वादिसंख्याया मेदक्षिपक्षते न कोऽपि 

 छरोषद्रवः । परमार्थतस्तु द्विशन्दोऽत्र भदवाचकः । "द्वित्वं संख्यायां भदेऽपि च निगयते"” इति नानायैरल्मारयाम- 

मिधानात । “तयोरन्यः इयम्यराब्टोऽपीदानीमुकूको भवति । अन्यरब्दो ह्यत्र यद्यपि षश्चन्ततयोरितिपदसमानाधिक- 
रणः, तथापि भग्यतरत्रख तद्धि्रभिन्नह्पत्वमिति मर दोषः 1 “तसमा एतस्मात् इत्यत्र तु जगदा गौण्या लक्षणया 
चा अभिजनेऽपि अन्यशब्दप्रयोग इति न विरोधः ॥ यथाचन्मयादिवाक्यानां दवैतमते परमात्मपरत्वं तथा जहासुतरभाष्य- 
मामलादिमूमिकायामसमामिन्येक्तीङृतमिति न पुनः पिं पिष्यते ॥ यदिलु असन्मतसीष्या अन्नमयादीनां न परमा 
त्मत्वम्, तदा सुतरामन्यशब्दख मेदवाचंकतवं छूत्रापि न व्यभिचरितम् । एवंच विश्द्धगुणक्तान्तव्वहेवुकाचुभानेन, 

“नादमीषरः° इति प्रयक्षेण, “द्वा छपे" श्ुखा, “भेदम्यपदेशबि*त्यादिसरै ्च मेद पारमधिकतैव रिद तीति 7 जीव 

जद्यामेदवादः आामाणिकः । अणुलमतत्त्वयोमस्तु श्ुखा ब्रह्मणि सदहावस्थानावगमान्न विरोषः । अतएव एरथिव्यादो तदुभयम- 

विरुद्धम् । अवषातम्रोक्षणादीनां दृथद्छ्थत्वेऽपि सिषकृददिरभया्सवद् दैपूणैमाखादीनां केवलप्रहृतित्वेऽपि अभ्नि- 
ोमीयादीनां प्रकृतिषिङृत्युभयत्ववत् अविरो धाच्च । एवंच संयोगतदभावयो पिवाणुत्वमहत्वयोरपि विरोधाभावात् नेश्वरभेदः 

आमाणिकः समायाति । जीवेश्वस्योस्तु सवैज्ञत्वतिनविर्ञतवखसितवदुःखित्वादि विरो धियुणाक्रान्तत्वात् भेद् एव प्रामाणिकः । 

जीवेश्वरथमौण परस्परवाङ्क्यभ्युपगमे हि “सर्वत्र प्रसिद्धो पदेशा “धिकरणे सत्यकामत्वा दीनां जीवेऽपि संभवाद् तेषा 

तच्रायोगेन जीवपरल्युदासो विण््येतेति मन्तव्यम् । पतेन-“अद्दयलादिगुणको धर्मोक्ति' इयधिकरण्मपि-- 
उयाख्यातम् 1 “स आत्मा तत्त्वरमसी""यत्र तु अतत््वमसी सेव पदच्छेदः, नतु तत्त्वमसीति सवथा भेदपारमार्थिकतागादे 
न युक्त एव । अतएव प्रयक्षादिपरमण्यनिवोहो भवतीति दतिनो वणेयन्ति 1 

तदिदं न सङ्गतम्; नहि दैतपारमार्थिकतायां श्रमाणसुपलम्यते । “परन् घटः इयां प्रखक्ष हि घटादीनां ब्रह्मनिष्ट- 
मेवाब।ध्यत्वं कपितं गोवरयति नतु वासम् १ “नेह नानाऽसि फिंचने“दयादिशरुतिरपि से प्रयेवोपपदयते ! एवं च द्विवी- 
याभावोपरक्षितात्मखह्पसमर्पकत्वेन तत्तवमस्ादिवाक्याखण्डार्थत्वमपि उपपन्नम् 1 (“तत्त्वमसी?रि हि जीवत्रह्यमोरभद्- 
मवगमयति 1 तत्र को नाम जीवः! किंच बह्म ! कथंच द्रयोरभेदः१ इति विचारणीयम् । तत्र “अहमि'तिग्रतीतिगोचते 
जीवः । “स इतिभरतीरिगोचये ब्रह्म 1 तत्र यद्यपि 'अहमिःति स्थुरुररीराभिमानि सकमश्चरीराभिमानि केवरं च चेतन्यं 
जाभत्खाुषुघ्यषस्थासु प्रतीयते, तथापि नत्यभिचरितप्रामरशैतन्यखैव न स्थूला रीरादीनाभिति खरूपततन्यमेव जीवः; 
नद तत्र मात्रयाऽपि ्ैतंवलनमिति भहम्थवदेऽदैतसिव्यादौ सम्यगेव निरूपितम् । 

ब््नापि “यः सर्वः" इदयादिश्रुखा सरवहञत्वादिमिशिष अरियाविषयचेतन्यमिति, “स्ख ज्ञानम्” इतिश्ुया खरूपवेत- 
न्यमिति चावगम्थते । एवंच जीवोऽपि खकूपचैतन्यप् , ब्रह्मापि खरूपचेतन्यमिति जीवन्रह्मभिदे न किचिदपि वाधक । 
नहि यं जीवं ब्रह्म च विशिष्टं चेतनमभ्युपगच्छामः, येन चेतनत्वेनभिदोऽसकमपि खेमत इति राङ्केत । ननु कयं दरयो. 
रेकयमिति चेद् , नदि वयं दयोरेवयमिति वदामः, कितु एषूमेव चैतन्यम् , अन्तःछरणाघुपाधिसंवलितं जीद इतिः अविया- 
सवितं अद्येति च व्यवष्टारपदम् एक एवाकारः घटसंबकितः घटाकाश इति, मठोपाधिपरिच््छिन्नः मठाकाश्च इति चेवेति । 
हृष्टान्ते उपाधिनिवन्धनमेदसोपाधि विगमेन विगमवत् अत्रापि अन्तःकरणाद्ुपरमेण मेदस्फापि विगमात् एकमेव वदिष्यत् 
इति न िचिदयुपपश्म् । यदपि सरूपचेतन्यं वांपदास्पदं ब्रहपरदास्पदं वा, कंठ अदङ्कारादिविदि्मेव । तयोश्च 
नामेदो विवक्षित इति जीषजद्यमेकष्वादोऽतुपपन एव, तथापि "काकवदेगदत्तर्दम्' इद्यत्र शाकापगमेऽपि काकवच्छेन्द् 
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सेव उपलक्षणतयाऽहमादिपदसय खरूपचैतन्ये श्रृत्तिरिति न विरोधः ॥ एव॑च गीवत्रह्लमोरौपाधभिक एव मेदो धट- 

कारामहाकारायोरिवेति न जीवबह्मभेदसाधकत्वेन पराभिमतानि सर्वाण्यपि प्रमाणानि तादृशमेव भेदं गोचरयन्तीत्ि 
“द्रा सुपर्णे" तयादि्ुतयोऽपि नास्माकं प्रतिक्रूला इति परयामः । द्वितवसंख्यया अन्यब्देन च ताद्व मेदस्यावगमात् । 

विशदं चैतत् अद्टैतलिष्यादौ सधुसूदनसर्खतीप्रणीते अदरैतरलरक्षणे चेति तत एव दर्व्यम् 1 ^“ तन्समी "सयत्र अतत्त्व- 
मसीति पद्च्छेदादिकत्पनं सर्वैमप्यघ्रामाणिकसयुपक्रमोपरसंहारादिविरुद्धमिलयपि अन्यतर बिस्वृतमिति गसतरभयादुपरमामः ॥ 
वस्तुतस्तु-अनन्यपरविधिपुन शरवणस्पाभ्यरसेन हि कर्मणः मेद् एव सिन्यित् , नतु सिद्धवस्तुनः, तत्र बिधिविषयत्वा- 
योगत् । निरूपितं हि बरह्मणो न विधिविषयत्वमिति, अवरिधिपराणामपि वाक्यानां प्रामाप्यसंभव इति च समन्वयाधिकरभे 
भाष्य-माभती-कत्पतरू-परिमटेषु स्पष्टमिति नात्र परा्छमामः \ संख्याधिकरणेन तु अज्नमादिस्थल इव भवन्मते न भेद्- 
सिद्धिरियवगच्छमः । यथाहि अक्ञमयभ्राणमयादीनां न मेदोऽवगत इति तत्रयान्यशषब्दो न भेदसाथकस्तथा तच्तमस्या- 
दिवाक्यैः नीवन्रह्मामेदोऽप्यवगत इति न “श छुपणै“यादौ अन्यशब्देनापि जीवव्रह्मामेदावगमः । अन्यतरं तु न 
मेदधरितमिति ब्रह्मानन्दसरस्वतीभिरुपपादित पिति नात्र मेदपर्त्रमिति जानीमः ॥ 

किंच नादमीश्ररः' इयादिप्रयक्षं विरुदधमान्षन्ततवहेत कालमानं च विबिष्टजी वेधरथोरेव मेदमवगमयति, नतु विगलि- 
तोपधिशबन्धयोर्जवपरमात्मनोः, तयोसदविषयत्वात् । रा खपर्णै""विश्चवि्तु वस्तुतो जीवान्तः करणे एवै गोचरयतीति 
ेद्विरदख बराह्मणेनाधिगतमिति न उीबेश्वरमेदे सा प्रमाणतामहेति । यथा दुष्मन्पतेऽन्नमयादीनां परमात्मपरत्वमवगतमिति 

तत्रयोऽन्यरब्द ओौपाधिकरमेदपरः, तथाऽस्न्मतेऽपि जीवेश्वरथोरमेद सतवमस्यादिवाक्यैरधियत इति जी रेशवरविषयत्वेऽपि 

"अन्योऽन्तर आसे""टयायन्यशन्दवत् न “द्रा सुप" विश्छोकगतान्यशब्दोऽपि असक मतिरणद्धौहि मन्महे । ““तत्व- 

मर्ीःति तु उपक्रमोपसंहारभ्यासापूर्वतोपपच्यादिलिङ्गैः खसामर्श्यैन च जीवन्रह्मामेदमेव गोचरयतीति वहूपपादितमन्यत्रेवि 
विसलरभीलोपस्मामः । भद्वेतरनरक्षगादौ चाप्यमरं स्ष्टतरसुपापीपदन् आचाय॑वयां मधुसूदनसरखल्यः ! अद्रैतरब्ररश्चणं 
चेदमधि्कल रधगपि अनुष्दं प्रकाशयिष्यमणि तन्न कामपि भूमिकां प्रकाशयिष्याम इति नात्र तद्विषयं वितवुमः ! भधु- 

सूदनसरखलयाः पारं वेत्ति सरसखती> इति तत्र तच वर्णयन्तो ब्रह्मानन्दसरसद्यो हि तदीयं सरवतच्नापरतच्नतादिकं सरखला 

एव तदीयविद्यासामथ्यौवरग मयोग्यतावण॑नादिना सम्यगेबोद्धोष यन्ति । मधुसुदनपतरखतीप्रणीताश्च निबन्धाः गीतामूढार्थ 

दीपिका-तेदान्तकल्पलतिक-श््रैतसिद्धान्तविन्दु-शान्नप्रस्थानपरिकर्मितमदिभ्रसोनन्याद्या-मक्तिरसाय न-अभतयो बदवो 
वियन्त इति के वा व्यं तदीयसामथ्य॑ रकन ॥ 

तदत्र यथा्थप्रहणेर यथार्थमाहणेन च अन्वप्रहीषुः साधनचतु्टयसंपन्नाः सर्वतच्रखतच्राः जद्यारन्दसरसघ्यः खछृतेन 

लछुचन्दिकाद्येन सिद्धिज्यास्यानेनेति श्तनीवनफल्पोयं भ्रयन्ः । तद्-मद्यदुमावधौरेयश्चिवरामाख्यवधिनः । 
पलङ्कन्थस्य कतीरो केकाः केवलं वयमिति समशि्णोकालुसारेण शिप्रामवर्णिन एव शुन्द्िकाकर्तार इति 

केषाचिङुकेखम् , ब्रह्मानन्द्सरखतीद्ृतसैव अन्धस्य शिवराम वथिकृतत्येन व्यत्रशषरमात्रं केनचन प्रमादस्यानेन ब्रहमा- 

नन्दसरखतीभिरेष कृतमिति परेषायुषटैलम् , युरुबन्दरिकाकतारः शिवसमवर्णिनः, ठु न्द्िकाकतीरस्तु ब्रह्मानन्दसरसठय 

इतीतरेषघुष्ठेखं चाच प्रेक्षकाणां सविधे विनिगैयारथमुपदरामः 1 

तदत्र ख्घुचद्धिकायां न्वायाग्रततरद्गिणीभ्यां अष्टा अपि तत्तादशारङोष्टैखाः खण्डडेवादिखण्डितस्य प्राचीनमीर्मास- 

कप्रस्थाचल्य व्यवस्था पनभरकारा श्र नियतमेवैतेषां निरग॑लभचारिलं चालने प्रतिष्ठापयन्ति ॥ 

लघुचन्दिकाखण्डनार्थं कतभ्रयल्ला अपि न्यायमास्करकाराट्थः लघुचन्दिकारथानविधुरा इति ग्ययेन्दुरे खरादिपरि्ी- 

ङिनां स्पष्टमेव च प्रचाकरशीति ॥ 

सेयमप्यदिगसीराः समीचीनन्याख्यया बिना नाठमवगन्तुमिति खचरं विचारयद्धिरपि पण्डितवेयैरियतापि कठेन यु- 

पलरन्भा, केवलं श्वुतपूवौ च विड्ुकेशोपह्यायकृतां निरि कियतापि कटेन भखदृष्टिपथं मपां परे्काणामपि 

सविधे संप्रत्युपहरामः । 

विद्रेशोपाध्यायागरमे स्यनुपलयकाप्रतिष्ितकङकणप्रान्तवतिरन्ञागिरीमण्डकान्तयैतराजापुरगान्तपरिसरीयकशीषे- 

क्ञमामविराजमानगुभरकुकावतंसाः सर्वैतच्रखलच्प्रतिभा आसन्निति इरूदाया लघुचच्िकाया पिस्तृतन्याख्यानप्रणयते- 

नाडुमितुपः । येषां किल मूलपुटधः पटवधररोपाधिगेोविन्दभङ्काभिधानो गोजैरमण्डलान्तवैतौ भखिकसारलतसरख- 

सारदश्रा जह्यवचैसम्यासीत् ॥ येन विविधविदयग्रवीणपण्डितमण्ड तसदस्खभतिरधेन खीयतेजोविरेषेण उपाध्याय इति प्रम~ 

पूज्या पट्व्यासादिता तदन्ववायिष्यनुटिता मरचकति । भख गौजैरे मूटनिकासात् युजैतेपाधिश्च । उक्तगोविन्दोपाध्यायस्य 

लोकोत्तरानवयवियातपस्षेजोभ्यां वदां वदीभूतेन तदानीं कोद्कणव्डुन्वरामयुसासता पहाव्टगडन्रुपासनासीनेन भ्रीमो- 

जयेन यूता बतं चेव स्यौ घरमनिर्णयम् । पुराणे प्राबिवाक्तं राद्षम- 
भदै. सि + 
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निरीक्षणम् ॥ अष्टर्मख त्वज्ञो चपेगाधिह्ेतशच यः । धर्माधिकारी विशो बरह्मदण्डप्रमुर्हिं सः ॥” इव्यष्टाधिकारोषडन- 

विलसितसान्रपननेऽसमै विवीोऽधुनापि शुरोपाष्यायग्रधानागारे बिराजतेतराम् । दानपत्रोपसंहारे संग्रहीत प्रं यथा-- 

-आाचन्दरादमहीधरान्वयभतामाब्रह्मणः स्ासनाचुष्मननैषुवगोत्रयुजरभुवां भूदेवपूज्यात्मनाम् । 

आचारादिषु देशमान्यपदवी वर्तिं लोकोत्तरा कशि्थितुं ठ तां परिष्टीभूयाद्विधिसतं दहेत् ॥ 

. अलमतिविसतरेण  अस्यानव्पयुण्यपुज्ेन तत आरभ्य तदभिजनोद्धवाः रायः कीर्तिमन्तो विद्वांसश्वाभूवन् । भरस्तुता 

विद्रलेद्योपाध्यायाः निदिष्टगोनिन्दोपाध्यायाज्लवमा दशमा वा भवेयुरिति संभावयामः । येषां वंशबक्षादिकं स्थलसं- 

कोचादनाविष्छृतमवसरान्तरे प्रकाशयामः । इमे निजजनुषाखिलं परद्युरामक्षेत्रमलचक्रुः । बाल्यात्मशरत्येव चे प्रजञाप्रकर्षेण 

तत्रैव कांथिद्धिषयानधीय शाल्ञीयान्विषयान्वाराणस्यां गलवाध्येयत । तश्रैवाधुनापि तदन्ववायो विलसति । अनन्तरं चं 

छात्रगणमध्यापयन्तो भूवैकुण्डाख्यं पाण्डुरक्क्षे् पण्डरीक्ञं कतिविदिनान्यवात्छुः । गादाधरीमपि तत्न परागृशतां 

अष्टाददाशतकान्त पएवैतेषामवस्थानमिति वयं संभावयामः । गादाधरीजागवीद्युपरि छष्णं भद्ठप्रणेता कृष्णभट्रपण्डितः 

न्यायक्चाखे, पण्डरीस्थः केशवन मध्वः कृष्णाचार्शासौ च व्याकरणे एतेषामन्तेवासिनाविति जानन्तो वयं सर्वैतन्न- 

खतन्नत्वमेतेषां ददीकु्मः ! प्रतिपदविवरणेन बालावबोधमेवं वाक्यार्थविवरणेन खतच्रं बहुविधविषयजातनिकूपणेन 

ग्बोपटृतवतां निद्रखेशोपाध्यायानामधम्णै पण्ड तज्कुरमिति विनिश्वयोऽयं सर्वेषाम् । अथ यष्टघ्ुचन्दरिकाखण्डनरूपख 

न्यायागृतसौरभख अद्ैतसिद्धिकरिरखण्डितख न्यायाशरतांशस्य च खण्डनरूपायाः कस्याञ्चन सिद्धिग्याख्याया अपि प्रकाश 

नार्थम् अवसरः आप्र इति महदिदमामोदस्थानम् । अस्याश्च व्याख्यायाः कतरः कै इति अ्रयक्षतः दाब्देन वा न विनिणैयो 

जायते! सिद्धेः चलुरथपरिच्छेदश्य कृते तेन दयमानेन रघुचन्द्िकातिरिकतिन परेण व्याख्यानेन तु अन्ततो बलभद्रहृता- 
निति उपसंदारयुतेन बछभद्रदामीण एव कतार इति केचिददमिमते । बरभद्राशचेमे मधुसूदनसस्स्तीनामम्तेवासिन इति 
द्शश्टोकीम्यासयो पसंहारादवगच्छामः । स्वैथेमपि व्या्याऽतिसरटायन्तमेवोपरयोगिनीति आाकादयमिदानीं आपितेति 
तखदानेनांसाकमुपक्ृतवतां कलदकुरुच्चि दौकरछब्रह्मण्यशाखिणां मयूरपुरस्छृतकखाश्ाखतोऽधिगतेब्रह्मविदानां 

ससतमव कृतज्ञतां धारयामः \ 

तदत बिद्सेदयुपतव्रहितगौडबरहमानन्दीधुतद्रैतसिद्धिव्याख्या्रचाराथै निद्धलेदयुपलम्भ एव मूकारणमिति तत्संपादनार्थ 

बहूपटृतवतामद्वैतसभादिप्रवर्तनेन महान्तं ोकोपकारमादधानानां, सर्वमपि सखकीयमायं निरारम्बखय श्रीकाठहसिक्षे्नख 

कृते विनियुज्ञानानाम्, अस्तिकगनिरोमणीनां कुरुषाड-राघवा्यणाम् , अन्येषां निद्लेशीसं पादनादिनिषये छदाङडसं- 

कलटनादिविषये च बहूपृतवतां वेदान्तविदारदबिददाङ्ितानामसद्वियासोदराणामसमस्पमियदां च मयूरपुरसंस्छत- 

कला्ाकवेदान्तोपाध्यायानां पद्मनामराख्िणां निणैयसागरपधानपण्डितानां बिद्दरराणां चाखुदेवश््िणां च 
सततमेव कृतज्ञतां धारयामः । । 

तदत्र प्रकारयिदुमारन्धाया असाः चिरकालमसहमानानां पुनःपुनः भागशोभागशः अकाशनमपेश्षमाणानां च 

बहूनां पण्डितानामाशयेमनुरण्य मिथ्यात्व मिभ्यास्वान्तं भागं पूर्वं राचीकशाम । इदानी भगवदलुप्रहेण संपूणोमिर्मां 
सेप्रकादायामः । अत्रातियल्तो पवेषणेनापि मध्यतो द्वितीयमिथ्यातवे श्ुटिता विद्धेशीया नैतावताप्युपलन्धेति त्प्रदा- 
नेनोपकरिष्यमाणानां पण्डितानां वरंवदा वयमिति स्वैदैव तेषां कृतज्ञा इति, अधमर्ण॑तां च निवेदयामः ॥ 

उपलब्धे चेकस्मनेवादरऽछडबहुके यथाकथंचित् किंचित्किचित् परिष्करणेन अ्रकाञचनार्थंयतमानानामस्माकं 
समीचीनख कसाप्यादशौन्तरसख प्रदानेन बद्ूपटृतवतां पण्डितवर्यनरङण्डीरवश्चाल्िसोदराणां चन्द्रहेलरार्याणामपि 
छृतक्षतामाविष्छुर्मैः 

अथ यदीयया ग्ररणयास्माभिः म्यायाख्ताड्दैतसिद्धितरङ्गेणीखघुचन्दिकासंमरहोकारि तेषामतिगमीराणां मस्ियमातुलानां 
मान्यमान्यानां के, एस. विश्वनाथायीणामेवेयं कृतिरिति भावयामः । 

अथत्रैतादश्ानामतिगभीराणामतियलसाध्यभकाश्ानां इरुभानां अन्थजातानां अकाशनार्थमेव कृतेदीक्षाणं खल्येनैव 
मूल्येन युसकनिक्रयणेन भाहकसोकर्मेवाद धानानां च निणैयसागराधिपतीनां तुकाराम जावजीमहाराया- 
नामायुरासोग्यादिसवैविधेशवरं संददालिति सर्वेश्वरं रमारमणयुमारमणं च सततमेव प्रार्थयामः ॥ 

इति वेदान्तविद्यारदः सु-अनन्तङृष्णसाखी, 

५ 



दितीयाव्त्तेः पस्तावमा । 
------ ~~~ 

अथेदं ससुपजोषमाविष्ियते श्रीमया जह्यानन्यपरपयौयखघुचन्द्रिकादीकासमेतायाः श्चीमम्मघुसूदनसरखती- 
विरचिताया अद्वैतसिद्धदितीयं संस्करणं पण्डितप्रकाण्डमनोविनोदाय 1 सिद्धान्ततच्वनिन्डु-वेदान्तकल्पलतिका-संक्षेप- 
रारीरकव्यारूया-महिन्नःस्तोत्ररीका-परमहंसप्रियागीतागूढार्थदीपिकाधनेकग्रन्थाना श्रणेतासे भश्वुसूदनमुनयस्तु वछ- 
भाचायैखुतनिद्टटेशदीक्चितानासुपाभ्यायभूता इयणुभाष्यकारबट्भाचायैभ्यः किधिदिवारवाचीना इति संोधकटेदेभ्यः 
मरतीयते । वछठमाचायाँणां जन्म तु युणाधिश्चतिभूमिते लिसतान्दे (सन १४३३) बभूवेति तत्संभरदायस्थ-मठपतिकल्याण- 
भधानां कषटोठसंज्ञकयन्थरिधितष्टेवाज्ज्ञायते । अद्वैतमतम्रतिष्ठापकानामपि मधुसूदनसरखतीनां श्रीकृष्मोपासनायामल्यादर 
आसीदिति गूढा्थदीपिकापययीरोचनेनावगम्यते ! एतेषामभिजनस्तु वङ्गेषु फरीदपुरप्देसे पिवनीम च पुरन्दरावार्थं इतया- 
सीत्। भथमवयस्येव गृहीतसच्यासाश्रमा इमे जगक्नाथपुर्या कतिचिदधर्णण्यवात्षुः । वाक्ये तु सशिष्याः प्रयागक्षेत्रसमीपे 
दरिद्वारसमीपे च वासं चक्रुः । एते शृज्गवेरपुरस्थक्रीशङ्कराचा्यपीठाधिषिता अभवननियपि केचिदक्षिणादया देतिदासिका 

- छिखन्ति । तश्च प्रबस््रमाणान्तरं न कभामहें 

6. £ 
शद्धरमाष्य-मामती-पच्चपादिका-बिवरणादिभिभन्येदीरव्यमापादितमद्रैतमतं, भध्वाचायसंप्रदायस्थिता श्यासतीथौं 

आत्मनो न्थायासताख्ये अरन्ये दृषणदनैः शिथिलयितुं प्रायतन्त । पद्यपादाचायैृतपन्रपार्दिकान्याख्यानभूतलय भ्रक- 
शत्मुनिविरनचितसखय विवरणम्नन्थस दूषणे तु तेषामतिप्रय्नः । एतेषां चं ठेखनंशैखी दीधितिकार-रथुनाथशिरोमणिभष्ठ- 
चयेरीतिमदुसरन्तीति विचार्यं सकलश्चाखनदीष्णा अपि मधुसूदनस्य विज्ञेषतो नवन्यायमद्ततिमवलम्ब्यैव न्यायाशरत+ 
दत्तदूषणाभासान्पर्यहाुरष्रल्छुरिकान्यायेन । अत एतेषा ग्रन्थेषु क्रेवन श्रन्थसंदमाः शाङ्करभाष्यमिव सुबोधा द्राक्षाफल- 
पाकसदशा द्यन्ते । अद्धैतसिद्यादयः केचन त खण्डनीयप्रन्थानुरोभेन विकर्प-परिच्छेद्-परिष्कार-तधवादिबहुल- 
भवनेयायिकरीतिमनुरन्धाना दुरवबोध नारिकेरफरपाकतुस्यतामेव आरयन्ति । एतादश लेखनं यद्यप्यव्याप्यतिन्याप्यादि+ 
परिहारेण ठेखनशेथित्यं दूरीकरोति तथाप्यर्थपतीतौ बिलम्बोत्पादनेनं रसोद्धाहकाणां मनसि वैसयमेवाद्धावि 4 मद्राप्रयनेन 
दुबौधर्दार्थपाषाणमेदनान्तरमेव दहि मधुररसाग्रतलभोऽसात् । एतास भन्थकारस्यापि संमतम् । यत्सिद्धान्ततस्व- 
निन्दुसमाो तेनैव छिखितम् ! यद्ज सौष्ठवं करि्चिन्तद् गुरोरेव मे नदि । यदत्रासोष्ठवं किञचित्तम्ममेवं 
गुरो्नदि" ॥ असयार्थं लघुन्याख्यायां नारायणती्था एवं छिखन्ति । (सौष्ठवं युणवत््वं सवाथसंराहकत्वादिरूपं, गुरोरेव न 
ममेयर्थः । असौष्ठवं भाष्य-मामती-विवरणादयपेश्षया कषिनिरूपम्, अखिरवियप्रवीणताकरिकशितेमणिभद्यचायैरीयनु- 
सरणादिति भावः ! भवयेवं अतिपक्षिभाषालुसारेणद्रैतसिद्धिभाषाया दुबोधत्वमिति सुव्यक्तम् । इतरत्र गद्यभाषा पानि 

चा मधुसूदनसरखतीनां सरखान्येच । 

एते च सर्वस्मिन्भारते वषे दीर्थयात्राः ईत्वा तत्नदयान्पडितान्वदेषु विजिद्यद्रैतमतं पुनजौवयामाखः। खण्डनखण्ड- 
खाद्यम्न्ये तचभवता श्रीहर्चेण लक्षणानामतिदधि प्रद्दयौनिर्यैचनीयस्यातिरदैतवादजीवाठुः संसधिता तथेवद्धेतसिद्धा- 
वाचायः रपशचकषिथ्यात्वं प्रसाध्यद्धितसिद्धिः पुनः प्रतिष्ठापिता! नवन्यायेऽप्येतेषामसाधारणं वादकोौशरमासीदिति वङ्गपण्डित- 

जनप्रसिद्धात्--नवद्वीपं समायाते मधुसूदनवाक्पतौ । चकम्पे तकंवागीशः कातरोऽभृद् गदाधरः” ॥ 
इत्यसासयादव गम्यते । अद्रैतसिद्धावुपरकरणान्येत्तरशतं, तान्यजुकरमण्या ज्ञखन्ते \! तथापि परिच्छेदाश्वत्वार एवं 

सन्ति । तेषु च करमेण, प्रपश्चमिश्यास्वम्, आत्मनिरूपणम्, श्रवणादिनिरूपणम्, सुक्तिनिरूपणं चेति 
विषया वर्वन्ते ! एतस्िश्च अन्ये श्रुतीनां युक्तीनां यरवाचां चद्रैतसाधको बिषयः संक्षेपेण निवेशित इति द्वितीयपरिच्छेदान्ते 
मन्थृदुक्तिः । यानि च परेषां शुदरदूषणानि तानि नदि खतमयुरौति ग्रामासिहस्य सिह; ( नवदततमे ष पमे 
पये ) इति न्यायेनोपेकषितानि ) तथापि ग्यास्तीर्थानां दिष्या रामतीथो आत्मनो न्यायतरङ्गिण्याख्ये भन्ये पुन रदेत- 
सिद्धिदूषणाय न्यायाख्रतमण्डनाय च प्रायतन्त ।! अतो नारायणतीर्थानां विदयाबिष्यां गोडदेशोद्धवाः श्रीन्रह्मानन्दसरः- 

खत्याख्या यतिवरा छघुचन्दिकां नामदवैतसिदधर्विशदां व्याख्यां निमाय न्यायतरङ्गिणीप्रन्थस्य खण्डनं व्यदधुः । 

हयमेव टीका गौडनरह्यानन्दीखभिधया सुप्रसिद्धा विद्रलनेकवेया वर्तेते । अनया मघुसूरनवाचायुपरि भ्रतिपश्षदत्ता 

दूषणाभासाः सविस्तरं खण्डिताः ! तप्र तत्र च स्थरेषु मच्राथ मीमांसाविषयाश्च स्पष्टीकृताः । एते ब्रह्मानन्दाः परमादरेण 

श्रीमधुभूदनसुनीन्सरखतीपदेनैव व्यवदरन्ति परिच्छेदसमाध्यादौ । अद्वेतमतपरिरक्चणे उहमत्किल पण्डिलमेषां त्रह्मया- 

नन्दसरसख्तीनां दरीददयते ¦ 



(२०) 

एवमेतस्मधानभन्थद्वयेन साकमेव मधुसूदनरिष्यभूतनल्मेद्रेण विरचिता सिद्धिनान्नी व्याल्या; २७५ संस्यपत्रावधिकैव 
यथाप्रप्तमातृकं मुद्रिता । इयं टीका अ्थमसुद्रणेऽप्येतावयेव लन्धासीत् । तथा च विह्ुेशीयसंज्ञकं लघुचन्दिकाव्याष्या- 
नमपि यथाक््ध, ३०९ मितपत्रावध्येव सुद्धितम् । विद्ेद्यङृत एष प्रन्थोऽपि सिद्धिन्याख्येषाचारयोपेक्षितदूषणानां खण्डने 

श्रसक्तो ब्रह्मानन्यर्थयोजनायातीवोपयुक्तश्च ! तथाप्यद्यावध्येतस्यापि सकला मातृका न संग्राप्तेति रेखनेऽतीवोद्िभाः सः । 

एते च बिद्ुङेशा गुजरपाष्येकुरोत्पन्चा इति प्रथमसुद्रणप्रस्तावनायां ठिखितमासीत्तथप्येते महापण्डिता धर्मचिन्धुकाराणं 
कादीनाथोपाभ्यायानां ( पण्डरपुरस्य बानापाध्ये गोढवखकर }कनिष्ट्रातर इत्यैविहासिकभ्रमाणािशवीयते ! 

एतश्य मन्थचवुटयस्य भ्रथमोपस्कारकैवदान्तविशारदनिरुदाङ्कितः श्रीमद्धिरनन्तकृष्णदाद्िभिरिखिता खविस्तीणौ- 
ऽदवैतसिद्धिभूमिका, बादरायणसून्नय प्राथमिकपश्वसुत्याः पूर्वोत्तरपक्षप्रदर्चनपुरःसराधिकरणयोजना, न्यायात-भद्रेतसिद्धि- 
न्यायतरङ्गिणी-रघुचन्दिकेतिप्रन्थचतुष्टयसारसंग्रहात्मकोऽनन्तकृष्णशाच्िभिरिखितो निबन्धश्च भथमसुद्रण इवास्िजपि 
संस्केरणे निवेरयते । वस्तुतोऽयं॑निबन्धस्तत्तदूमन्थपरिश्षीलनवतां विदुषामेव संदभैस्मरणायोपयुज्येत, तथाप्यन्येषामपि 
वाचकानां पर्वोत्तरपक्षयोुक्तिवादा बि्ञाता भवेयुरयमपि साभोऽस्माद्वियते । 

संक्ेपेणद्रैतसिद्धान्तानां वर्णयिता भधुसूदनैरेव राय आत्मनः सर्वम्रन्येभ्यः प्वाद्धिरचितोऽद्वेतरलरश्चणाख्यो 
रघुः भबन्धोऽपि अन्थान्ते प्रथक्तया मुद्रितः । अनवधानाच्वरा्ीकत्वादक्षस्योजकममादाद्वा मथमभुद्रणेऽवस्थितां यें 

भ्रमादा नयनगोचरीभूतास्तेऽसिन्मुद्रणे निवारिताः ) केषुचिहुबोधसधदेषु च बोधकरिप्पण्यो योजिताः ¦ टिप्पणीषु, ८९८ 
तमपूष्ठे, अह्यानन्दे इति पदख स्थने ब्रह्माण्डे इति शोधनमद्वैेतमजञरीम॒द्रितपाठानुसारेण कृतम् । किन्तु सोऽपि ठेखक- 
भ्रमाद् एवेति भाति । यश्ष्यायाखतसख मुद्रितयुसतके “साधनश्योत्तमत्वेन ० इति पद्यादनन्तरम्, इति बय, इ्युेखो वर्वते, 
तस्माद् ब्रह्म जाम ब्रह्मपुराणे इति शोधनं मन्तव्यम् । एवमेव ९०२ तमे पृष्टे बरह्यानन्द-मोक्षधर्मचचनेऽपि इसयस्मिन्पदेऽपि 
छद्धिः काया । भस्माभिस्तु तद्वचनं जह्यण्डपुराणे ब्रह्मपुराणे वा साक्षादन्विष्य न इष्टमियवधेयम् । एवं महता प्रयासेन 
पुनः. परिष्कृतोऽयं भ्न्थसमूहो वेदान्तशाच्नरसिकानां सुयुक्षणा, वाद विज्ञानबुभुस्सूनां विपधिदयेसराणां च संतोषाय 
संबोभूयात्तयेवेतादश-दुरेभगन्थग्रकारानेन जनतोपकारकाणां निणैयसागरसुदरणाख्याधिपतीनां श्रीयुतपाण्डुरद्ग जाचजी- 
स्यमिधाद्धषां भरषटिमरवराणामायुरातेग्यश्वयादिसकल्कामनापूरणेनानुग्हणातु सर्वेश्वरो भगवानिदयासास्ते । 

शिबरेईरोत्पन्नो विदयाधरर्मस्नुः शिवरामश्ाश्री । 
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अदेतसिदिः। 



श्रीमद्धिडडेशोपाध्याय्युपत्रहितगोडब्रह्यानन्दी( रघुचन्दरिका )युता च । 
प्रथमः परिच्छेदः । 

मायाकद्पितमाठतामुखसरषाद्धेतप्रपश्चाश्रयः 
सव्यक्चानसुखात्मकः श्रुतिशिखोत्थाखण्डधीगोचरः । 

५ 
(^ न ~. 

[1 न 
(~ “क. छ क कका) 

सिद्धिव्यास्या । 

श्रीः । भरारिष्सितमन्थनिर्विश्चपरिसमाध्य्थं कृतमिष्टदेवतालसन्धानरूपं मङ्गलं रिष्यरिक्षार्थं मन्थतो 
निचध्राति-- मायेति मायया कर्पितं यत् मावृतायुखं प्रमादताप्रधानं तस्ति यो देतमपच्चः तस्याश्रयः। 

गोडन्रह्मानन्दी ( लघ्युचन्द्िका ) । 
नमो नवघनश्यामक्ामकानितदेहिने । कमष्कामसोदीकमणकाञुकगेहिने ॥ ५ ॥ 

खधुचन्द्रिकाया विदटुङेरोपाध्यायी । 
श्रीबिटं गणेशानं शिवौ वाग्देवता गन् । प्रणम्य चद्िक्ाव्याख्यां विदधामि यथामति ॥ 

परन्रह्मरूपविषयम्रयोजनं परममद्गलरूपमाह मृरे-मायेति । श्रुतिरिखोत्थाखण्डघीगोचरः श्रुतीनां कर्मौपा- 
सनाकाण्डरूपाणां उपका्यत्वात् दिखवेव युयं यत्. महावाक्यं तजन्यसंसमविषयकमनोधरत्तिगो चरः । विष्णु; व्याप 

जीवखरूपम् । मोक्षं माप्त इव सयं पिजयते प्रकारासयन्धं विनव प्रकाश्यते, प्रकशाभिन्न इल्यर्थः । कीटो विष्णुः-- 

मिथ्यावन्धबिधूननेन विकरपोज््ितः बहालेकयाज्ञानरूपयन्धततकायोकायाभावेनः विकल्पेन दर्येन; अविद्याचित्संव- 
न्धत्तूलाश्ञानादिनेति यावत्, उज््ितो रहितः; तदभाववानिदयरथैः 1 ज्ञाप्यत्वं तृतीयार्थः कीटदा मोक्षम्- परमानन्देकता- 

नात्य निरतिक्षयापरिच्छिननखखमात्रख्वरूपम् ! पुनः कीटो विष्णुः--सत्यक्षानसुखात्मकः 1 पुनः कीरयो विष्णुः- 

मायाकद्पितमावृतासुखष्षाद्वेतभपश्चाश्रयः मायया कस्तं अुक्मतएव शषाभूतं यन्मावृतामुखं पमावृभ्वादि- 
रूप॑, दहतं आत्ममिन्नं तद्रुपभरपशचाश्रय श्यर्थः । मोक्षप्रिः अखण्डधौगोचरत्वग्रयोज्या नतु तत्समानकालीनेति मिथ्याब- 
न्वेदयादिविरेषणं बन्ध क्ञाननिवत्यैत्वरूपमिथ्यात्वबोधनद्वारा सूचयति । विजयते इस अकाशाश्नय इयं इति भ्रमनि- 
वारणाय खयमिवयुक्तम् ! विष्णौ मोक्षपरकषिव्रिजययोः अन्वययोग्यताल्मभाय ससयेखादि । मायेघ्यादिना दतस्य मायाभ्रयु- 
कतोक्तया तशिवर्तृज्ञान निचत्यैत्वयोग्यता, श्प्रातवोक्तया युसुक्षाबानधिकारी च सुचितः । अखण्डधियः श्रुतिरिखोत्थ- 
त्ष विष््मश्नगसनन नितचित्तदयथ्येश्य्ननयोः सलयोरेव तस्या मेक्षप्राति प्रयोजकतेति सुचितमिति रीको- 
ायसंक्ेपः ॥ वर्यतु-विष्णुः( जीवः ) वस्वुतः सयज्ञानखलात्मकोऽपि सन्, ( अज्ञाते कन् ) मायाकलस्पितमातृतासुल- 
सृषद्ितपरपशक्नयो जातः, युक्तोऽपि सन् अज्ञानेन बद्ध्वेन श्रान्त इयर्थः ! ततश्च वस्तुतो बद्धस्य तत्वेन अन्तस्य सुमु- 

क्षाभवात् सः सुसु: सम्. युरमलुखतः ततः तदुपदिषश्ुविशिखोत्थासण्डघीगो चरोऽभूत् । निष्दामकर्मो पासनलुष्ठनेन 
श्रदधेकाग्रचित्तः सन् आत्मानं सलज्ञानडुखरूपग्रह्मत्वेन साक्षात्छृतवान् । ततश्च मिथ्याबन्धविधूननेन विकल्पोज्छ्ितः मिथ्या- 

बन्धापगमास् ततपरयुक्तविकल्पेन दुःखेन रदितः सन्. परमानन्दैकतानात्मकमोक्षं स इव । अवास्तवसंबन्धश्रमसेव सच्वात् 

मो्षरूपश्य तत्संबन्धामावाशवेतयुक्तम् । रैटशः सन्. विजयते खप्रकाारूपोत्कर्षवान् इयर्थः--इति योजयामः ॥ 
इष्देषतानमरविरूपं महल विघ्रविषातायाचरन् पिष्यशिक्षये निबधराति रीकरायाम्-नम इति । नवघन्यामः, 

१ सुदान्नः कणाः स्ुदामकणाः त एव सौदामकणाः तेषां कामुकः कमखाकामः सौदामकणकाञुकः सचासौ गी चेति विग्रहः । 
छदामप्रशीनिष्ठायाः कमटकामयाया बोभकत्वेन कणानामपि कमखाकामलत्वद्ुपचयं कमरकामसौदामकणयोरेव खारसिको विदध्य 
निरषगभाव य विष्णुः. । । (५ 



२ द्धितसिद्धिः सब्याख्या । [ परिच्छेदः १ || 

मिथ्यावन्धविधुननेन परमानन्देकतानात्मकं 
मोक्षं पाक्त दव खयं विजयते विष्णुर्विंकल्पोञ्द्चितः ॥ १॥ 

सिद्धिव्याख्या । 

पुनः सत्यज्ञानपुखात्मकः, “सयं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति श्तेः सचिदानन्दस्वरूपः । पुनश्च श्चुतिरि- 

खोर्थाखण्डधीमोचरः, वेदान्तजन्याखण्डसाश्वात्कारविषय इयर्थः । पुनश्च, मिथ्याबन्धविधूननेन 
भिथ्याभूतबन्धतिरस्करणेन, परमानन्दैकतानात्मकं मोक्षं प्राप्न इव सितः, विकस्पोज्छ्ितः, एवंभूतो 

1 

गोडन्रहयानन्दी ( कघुचन्द्रिका ) । 
भरीनारायणतीथौनां गुरूणां चरणरखतिः । भूयान्मे साधिकेष्टानामनिष्टानां च बाधिका ॥ २ ॥ 
अद्वैतसिद्धिभ्याखुयानं ब्रह्मानन्डेन भिश्चुणा । संश्षिचन्दिकार्थेन क्रियते रषुचन्द्िका ॥ ३ ॥ 

विष्णुः व्यापकं जीवस्ररूपम् । मोक्षं प्राप्त इवे खयं विज्ञयते । कदरो बिष्णुमोक्षं भराप्त इव तच्राह--अख. 
ण्ड्धीगोचर इति । संसगौविषयकमनोरत्तिविरोषविषयीमूत इयथः । नु तादशघीनि षयस्व मोक्षप्रासिं भति 
नोदेस्यतावच्छेदकत्वसंमवः । उदेरयतावच्छेदककारावच्छन्नष्वस्य बिधेयगतत्वेन श्युरपत्तिसिद्धस प्रकते बाधात् । 
यदा हि तादशधीविषयी भत जाह्मा, तदा तस न मोक्षः । तस्याविधारूपबन्धन्नून्यास्मरूपव्वाव् । तदुक्तं बार्तिंके- 
(अविद्याश्चमयो मोक्षः सा च बन्ध उदाहृतः ।` इति । “निन्ृत्तिरात्मा मोहस्य शतत्वेमोपरुक्षितः ।` दति च । 

रषु चन्द्रिकाया विटङेयोपाध्यायी । 

अतएव कामेनापि कमितो यो देदस्तद्रत इयर्थः । नचैवं "न कर्मधारथान्मतवर्थीयो बहुतीहिशेत्तदर्थप्रतिपत्तिकरः' इति 
व्युत्पत्तिविरोध इति वाच्यम्; भक्ते मत्वर्थीयस्यं अवयवसोन्दथरूपप्रारास्तयार्थकतया बडुत्रीहेस्तदथौप्रतिपादकस्वेन तद्धियो- 

धविरहात् । न केबलमिष्टलाभार्थमेव तं नमस्कुमौऽपितत तदीयसौन्दयदिगुणश्रवणजनितमक्टयापीति भावः । कमस धना- 
दिसंपक्षणां लक्ष्मीं कामयतेऽसौ (कर्मण्यण् ), स चासौ खदामेव सौदामः तदीया ये कणाः पृथुककणाः । यद्वा कमलाक्रा- 
सुक सुदान्न इमे कमलाकामसीदामा इयथः । सपेक्षत्वेऽपि गमकत्वात्समासः । तादृशानां कणानां कसुको यो गे 

गेहित्वोचितातिथिपत्कारपूवैकतद्वाज्छापूरणश्षीलः तसे श्रीङृष्णायेदयर्थः 1 पूर्वै खाभिरषितपरातिहेतवदृटविरहैऽपि तत्काख 
एवे (अपर १) पृथुकादानादिनापि ताद्राद्ट संपाद्य याचकामीष्टदप्वेन लोकविलक्षणो दाता अस्राकमपीष्टमवर्यं दास्यतीति 
भावः॥ १॥ गुरस्छृतिमपि रिक्षयति--श्रीति ॥ २ ॥ चिकीर्षितं पतिजानीते--अद्टैतसिद्यीति ॥ २ ॥ योगरूव्धा विष्णु- 
पदार्थस्य श्रीनारायणस्य ईश्वरत्वेन निखमुक्ततया मोक्षप्रा्साददयेऽप्यन्वयायोग्यत्वाद्यच्छे--विष्णुरिति ! यद्यपि विष्णु- 
पदस्य लक्षणयापि नीवपरत्वं सुवचम्; तथापि जीवाणुलवादिनिरासाय योगमाभिल्याद--उ्यापकमिति । “विषु व्याप्ा- 
विलयलुदासनादिति भावः ! अन्तःकरणदृत्तिरूपाया धियो निरवयवत्वनिलयत्वरूपस अखण्डत्वस्यासंमकदाद-संसमौ- 

विषयकरेति । अत्र विष्णुः मोक्षं प्राप्त इव विजयते अखण्डधीगोचरश्वेति विधेयद्वयावगाहिबोधखीकारे वाक्यमेद 
श्रसङ्गः । मोक्षप्राप्रत्ावच्छिनोदेरयकोऽखण्डधीमगोचरत्वविधेयको बोधोऽपि न संभवति । इवपदा्थानन्वथपरसङ्गात् । 
पदस्य उदर्यतावच्छेदकस्य विघेयपूर्वैसिद्धताया अपेक्षणीयत्वात् । तद्रोधकपदपूर्वत्वसयपेक्षणाच् । तस्यचेदाभावात् । अत- 

एव मोक्षप्राप्तसदशत्वमपि नोददयतवच्छेदकमिलयखण्डधीगोचरत्वावच्छिन्नोदेदयताकमोक्षप्रा्सदरत्ववियेयकयोध एवं 
खीका्य इयारयेन कीटो षिष्णुरमोक्षं भराप्त इव तच्ाह--अखण्डघीगोचर इतीत्युक्तम् । तन्न संभवतीलयाश- 
इया मिथ्याबन्धेति विरोषणमवतारयति-- नन्विति । विधेयगतत्वेन तत्वेन भाखमानतया । व्युत्पत्तिसिद्धस्येति । 
अन्यथा गन्घप्रागभावविशिशो घटो गन्धवानिति वाक्यस्य प्रामाण्यापत्तेरिति भावः । नुः नीवन्मुक्त इति व्यवहारात् 

स्थूलनिदयानिवृत्तिरेव मोक्षः, तस्य च तादशादृत्तिकाल्रवच्छि्लं संमवदेव । जीवन्मुक्ते उभयोरेकदा सत्वादिखयत 
आह-तस्येति । बन्धदुल्येति । बन्धसामान्याभावचदिलयरथैः । अन संमतिमाह--तदुक्तमिति 1 मोक्षपदसोक्कार्थ 
सूचनादाह-सा च बन्ध इति । प्रथमेन वार्तिकेन अविदारूपबन्धश्चूत्यत्वसख मोक्षपदार्थत्नसुक्तम् । द्वितीयेनठु मेोक्ष- 
पदार्थमोहनिदृत्तिपदार्थभूततादशशल्यत्वस ज्ञातात्मतारूपत्वोक्टया आत्मनो मोक्षपदार्थलं तादशशल्यत्ववत्ता च बोध्यते । 

. १ संगृहीतयुरुचन्दरिका्ेन । २ यश्च शीः सुदाश्नः पृथुककणगपाल्यादरास्वादयुक्त इति प्रथमपरिष्डेदान्तम्न्थकारबचमैक- 
वाक्यतया कमलाकामपदस गेहिवरिरेषणत्वसयेव सिद्धत्ात्र सुदामेव सौदाम इति वियहे अनः प्रकृतिमाकपत्त्या सुदाद्ः कणफरस्त पव 
सोदामकणा इति विग्रहस्यैव युक्तत्वाचचिदमापातत इति भ्रतिमाति । 



विद्ठकेशोपाध्याय्युपदंहितगौडबरह्यानन्दीयुता । ३` 

गोडन्रह्यानन्दी ( घुचन्द्रिका ) । 
अविद्याया अस्तमयः संस्कारादिकायैरूपेणाप्यनवस्थानम् । सा स्थृखरूपा संस्कारादिरूपा च । तथाच विदेदैताका- 
छीनोऽस्तमय एव सुख्यो मोक्षः । ज्ञातस्वोपरक्षित आस्मापि विदेहताकालीन एव । जीबन्मुक्तिकाठीनख ज्ातस्वो- 
पहितत्वस्यापि कदा विस्संभवेन क्ातत्वेनोपरुक्षितस्वस्य स्वैदा असंमवात्तदुपरुक्षितखेव मोहनिदरृत्तिष्वम् । जीव- 

नयुक्तो संस्कारादि रूपेण मोहस्वात् । स्थूखाक्ताननिशधृत्तेस्तस्व्ञानविशरेषादिमनःपरिणामरूपतासंभवेन क्ाताघ्म- 
रूपध्वासंभवाच । नचोक्तविषयस्वक्षणे एव ताद्शाविद्यास्तमयः संभवति । चरमधीरूपविद्याबतः श्षणसख्याविधातस्- 

युक्तदश्य विरिष्टकारुपूरवस्वाभावनियमेन सिद्धस्याविद्यास्तमयस्य विदेहताकालीनस्य बिद्यावति क्षणे संमवाभावात् , 

जत जआह--मिथ्याबन्धविधूननेन--विकस्पोज्द्चित इति । बद्यासमेक्यान्तानरूपबन्धस्य ताददास्तमयेन इरय- 
शयून्य इत्यथैः । अन्न बन्धस्य मिथ्याष्वोक्या तदुच्छेदस्य क्ञानाधीनस्वक्तापनेन न क्ञानोत्पत्तिकालीनस्वमिति क्षापितम् । 
तथाच विधेये उदेद्यतावच्छेदककारावच्छिन्नस्वबोधस्यौस्स्गिकस्वात् सगद्यकालीनब्यणुकपक्षकजन्यतासंबन्येन करवै 
साभ्यकालुमितो लिरवच्छिन्ने करि विधेये तादशकारावच्छिननस्ववाधवस्क्रतेऽपि तस्य बाधितस्वान्न तन्न तददोधः। 
अत्न बन्धतिभूननमनिद्यातस्काय शून्यत्वं श्द्ययुन्यस्वं अनादिसाधारणदरयदयन्यत्वमिति तयोर्भेदः । विधूननेनेति 
ठृतीया श्चापकटेतौ ! नतु कारकटेतौ । नद्यविच्याया अस्तमयो नाम व्यावहारिकध्वंसरूमो विद्याजन्योऽसखत्सिद्धा्त 
स्वीक्रियते । दृर्यान्तरध्वंसो वा तल्लन्यः । तथा सति तस्य निवरैकाभावेन "विद्वा्नामरूपादिसुक्त इलादिश्चति- 
बोधितख विदुषि सर्व॑दङयोच्छेदस्य बाधापत्तेः । तच्छनज्ञानोस्पत्तिद्धितीयक्षणे हि तत्व्ञानादिसर्वैदश्यनाशषोस्पादात् 
उक्षक्षणद्धितीयक्षणे उक्तनाश्चसख नाशोष्पश्यसंभवः । त्वक्तानजन्यस्य नाशखेव तस्वक्षाननाशदहेतत्वे श्ीडतेऽप्युक्त- 

खघुचन्द्रिकाया बिदटुडेदोपाध्यायी । 
अभावस्याधिकरणकूपत्वोपगमात् । एवंच वार्तिकद्ययेनावियारूपबम्धदम्यात्मनो मोक्षपदार्थत्वं सिद्धम् । ज्ञातत्वं च नं 
मोक्षपदार्थषरकम् । अवियासामान्यासमयसय मोक्षधटकत्वायावियासामाभ्यख बन्धत्वमाद-सा स्थूरेति ॥ तथाच 

बन्धसामान्याभावस्य मेोक्षपदार्थघटकत्वेन च । मुख्य. इति । जीवन्मुक्त इति व्यवहारस्वु गणः । तथाच जीवन्मुक्ते न तादशो 

मक्ष इति तस्माखण्डवृत्तिकालावच्छि्त्वं दुधेथ्मिति भावः ।--विदे.हताकारीन पतेति । $तः--मिन्त्तिरात्मा' 
इतिवातिंकेन जीवन्युष्तखय मोहनिदच्याख्यमोक्षत्वाबोधनं यतः। नघ ज्ञतत्वमखण्डधीविषयत्वं तदुपलक्षितं च खयपूर्वका- 
छीनभ्रतियोमिसमानायिक्ररणतदभाववत्त्वं तत्संबन्धोत्तरकाटीनतत्समानाधिकरणतदभावव्त्वं वा । त्र नीवभ्मुक्तस्यास्येव । 
कृत्यन्तरकारे च तस्य तथात्वादियत आद--क्ञातत्वेति । सर्वैदेव्यादिः --जीवन्मुक्तिकाटीनस्येति । आत्मेति 
षष विपरिणतमनुषञ्यते । कदाचित् अखण्डगरत्तिकारे । नु कदाचित् तदुपलक्षितस्यैव मो हनिवत्तित्वमस्वियत आद-- 
तदुपरुश्षितसेवेति ! स्वदेयादिः । विदेहताकाठीनात्मन इलर्थः । सर्वदा तदुपलक्षितं च खोत्तरकाटीनश्रतियो- 
गयस्रमानाधिकरणस्रपूर्वकारीनम्रतियोगिसमानाधिकरणो यः त्त्वम् । नु मोहनिश्रत्तिपदेन जीवन्मुक्तिकाटीना स्थूला- 
श्ञाननिकृत्तिरेव ग्रृहत इयत आद--स्थुटाक्चाननिचत्तेरिति । नन्वेवं स्थूलाज्ञाननिवतेरिव संस्काररूपानियानिकृते- 
रपि त्वज्ञानरूपत्वसंभवात् तत्त्वज्ञानमोक्षयोः समानकालीनत्वमक्षतमिलयाशङ्कां परिहरति- नेति । यद्वा जीव- 
न्सुततौ संस्काररूपेणावरि्यासच्वेऽपि चरमतत्त्वक्षानविषयत्वक्षणे अविद्योसामान्यास्तमयः संमवलेवेदयाशङ्कं वारयति--- 

नचवि ! नासीयथः । तत्क्षणे तादशृत्तिविषयवरूपसयैव अविदाकार्यस्य सत्त्वादिति मावः । तदेतदाह--उर विधय. 
त्वक्षणे इति । नु दृत्तिबिख्योऽपि तदैव इतो नेत आद--चरमधीरूपेति । वियो्तरक्षणे दयसीकारे विव. 
तकण दद्यषिशि्टकालपूर्वत्वापत्या तादरानियमभङ्गप्रसङ्ग इति तत्र॒ तदयन्ताभावः स्रीक्रियते । वियापू्क्षणस वु 
विद्यावत्क्षणत्वाभावेन बियाक्षणे ददयसत्वेन तपपूर्वैत्वेऽपि नियमभङ्ग इति न विदयाक्षणे इर्यसामान्यामाधेतिद्धिरिवि 
भावः । अतएव वार्तिके श्ञातत्वेनोपलक्षितः" इत्युपक्षित इत्युक्तम् ।--सिभ्यात्वोक्स्येति । मिथ्यालख ज्ञाम- 
निवर्सत्वघटितत्वादिति भावः । बन्धविधूननहदयदचल्यत्वयोरमेदमाशङ्कय निराङृरुते--अभ्रेति । कार्यं बियदादि 1-- 
अनादिसाधारणेति । अवियाचित्संबन्धतूलाज्ञानजीवब्रह्मभेदादीदयर्थः । क्ञापकदेतौ ज्ञापकत्वनोधिका । कारणतो 
कारणत्वबोधिका । अविद्याथा इति ष्टनतार्थम् । ददयान्तर ध्वंस इति प्रङृताभिप्रायम् ।-- तज्जन्यः । नहि सीकरि- 
यते इदयनुषङ्कः ! येन जनकत्वे तृतीया खादिति रोषः! तस्य ददयान्तरप्वंसस्य । निवतेकेति । नारकामवेन-बाध- 
कापत्तेरिति । र्यान्तरघ्वंघरूपदर्यसखत्वादिति भावः । नजुः तत्त्वज्ञानमेव हरयान्तरध्वंघनाश्चकमस्तियत आह--' 
तन््ज्ञानोत्पण्वीति । तच्वज्ञानादीति । दरयलाविरेषात् कतकसजोन्यायेनेति भावः ।-उक्तक्षणेति । तत्व 
ननः भी र ४ 
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वाधापततेसताद्वस्थ्यात् । तच्वज्ञानजन्यस्य इदयान्तरनाशस्य तस्व्ञानख च यौ नाशौ तथोनाशकाभावात्तयोः खना- 

शकष्वस्वीकरिऽ्युक्तापत्तितादवस्थ्यात् । अप्रामाणिकानन्तनाश्चकट्पने गौरवाच्च । तस्माच्चरमतर्वन्तानस्य द्याश्रयका- 

खूपू्स्वाभावनियम एव स्वीक्रियते नतु नाशदेतुष्वम् । यन्तु-बद्धपुरुषैः प्रातीतिकमस्तमयादिकं करष्यते-न तस्य 
नाशहेतुत्वम् । यद्यपि क्तापकटेतुष्वमपि दृद्यासम्यं प्रयविद्यास्लमयस्वेन नासि जीवन्मुक्ते भ्रातीतिकाविथास्तमये 

तद्यभिचारित्वात्, जीवन्मुक्ते प्रातीतिकस्य इदयास्तमथस्य कस्पने नियमाभावात् ; तथापि इरयातमयकाली नसवर" 
पेणाविद्याखमयसख इक्यास्तमयं प्रयस्येवेति ध्येयम् । अथवा मास्तु प्रातीतिकं ताश्चािद्यास्तमयादिकम् । अवि्ो- 

ठघ्युचन्द्रिकाया बिडङेरेपाभ्यायी । 

ज्ञानोत्पततिद्धितीयक्षणे इयथः । उक्तनाद्रास्य दरयान्तरमाशस्य । नशु तततवत्नानं न खनादियम् , कषणिकत्वापत्तः । किंतु 
खलजन्यदरयभ्वंसना्यम् । एवंच द्वितीयक्षणे वर्तमानं तत्वज्ञानं इदयान्तरध्वंसं ष्वंसयेदिद्यार्याद--तच्वन्ञानेजन्य- 
स्येति ! उक्तबाघापत्तेः श्ुविगोधितविद्रन्निषटसर्वदयौच्छेद बाधापत्तेः । त्वज्ञानध्वंस-दरयान्तरध्वंसध्वंसयोः इरययोः 

सत्वादिति भावः । तयोः सत्त्वे हेवुमाह-तसपेति। तयोः तच्वन्ञानष्वंसददयान्तरध्वंसथ्वंसयोः। खनाशकत्वं खखरषव॑- 
सहे तुत्वम् । उक्तापत्तीति । तत्छनज्ञानध्वंस््वंससख ददयान्तरष्वं सध्वंसभ्वंससय च दरईदयख नादाकाभायेन सत्वादिति भावः । 
नशर उक्तश्ुवेः भावरूपद्दयेच्छेदे तात्पर्यात्. ष्वंघसत्तवे किं बाधकरमत आह--अभ्रामाणिकेति । सामान्यधमोवच्छित्- 
ग्रतियोगिताकेकष्वंसययानङ्गीकारात् । तत्तद्वस्तुप्रतियो गिताकानामनन्तानां नाश्ानां कल्पने इद्यर्थः । नचाभावानामधि- 
करणरूपत्वनये ध्वंसानां ब्रह्मखरूपत्वसखीकारात् न गौरवमिति वाच्यम्; ध्वंसानामनिलयतया नियनह्यरूपत्वासंभवात् । 
नरह्यणि तततद्ंसत्वानां कल्पनीयतया गौरव दुर्वारत्वाच । श्रुतिजन्यदशाब्दबोधात्मकप्रथमादितक्ज्ञानख ददयाश्रेयकाल- 

पू्ै्वात् व्यभिचार इलयतः चरमति ज्ञानस्य सा्षात्कारवखभाय । अत्र यो यद्धिषयकसाक्षाप्कारः स तरद्विषयकाज्ञानतत्कायै- 
ूर्वैत्वाभाववान् यथा शुक्तिपाक्षात्कारः इति सामान्यतो व्याप्तिः । एतेनान्यचाद्षटत्वदेतादरनियमोऽग्रामाणिकः । नच 
शक्लयादिज्ञानस्थरे तथा नियमोऽस्ीति वाच्यम्; श्क्यादिविषयकपरोक्षचरमन्नानस्यापि शुक्द्यादिविषयकाज्ञानादिपूवै- 
त्वेन व्यभिचारात् । नच ज्ञाने साक्षाव्कारप्वं निवैदयमिति वाच्यम् । तथासति प्राथमिकस्यापि शुक्यादिसाक्षात्कारय 
तादशपूरवत्वाभाववत्त्वेन व्यमिचाराप्रसकसया। चरमत्वविशेषणवैयथ्यापत्तरित्यपास्तम् । ब्रह्मपाक्षात्कारस्तु निदिष्यासनोत्तरं 
सक्तिकाल एव उपेयते इति ध्येयम् । नञु अविदयादे्व॑सरूपस्यास्मयसानङ्गीकारे वियोत्तरं कथमविय देरभाव आत्मनि 
संपयेत, नहि तस्य ततोऽन्यत्र गमनं संभवति, ब्रह्मण एत्र निखिप्रपश्चखाधिष्ठानतया आधारत्वादिति चेत् खाप्रग- 
जश्ुक्तिरजतार्दिनिन्रत्ति्रश्ारं विभाव्य मनः समाधीयताम् । अन्यथा कपे घटस्य ध्वंसे जाते घटः क्र गत इद्यनु- 
योगस्य भवतामपि दुःसमाभेयत्वात् । वस्तुतस्तु निविंकत्पकदरैताभावोपलक्षितत्रह्मनिश्वेयख द्रैतश्चमप्रतिबन्धकतयां 
तादशनिश्वयोत्तरं दैतश्रमाुत्यादे प्रतिभासमाघ्रदारीरस्य द्ैतसाप्यनुःपाद इति तत्तवन्ञानोत्तरं सुलभ एव सर्वरद्याभावः । 
यद्वा-तादशनिश्वयोत्तरं द्वेतश्रमानुत्पादे द्रैतञ्नमालयन्ताभावः सिद्ध एव । पागभावादयन्ताभावयोरविरोधात् । तथाच 
दविततद्धमयो; समनैयघ्यात् व्यापकीभूतद्वैतभ्रमाभावेन व्याप्यभूतदैतस्याप्यलयन्ताभावः तिष्यति । तथच “न्मापकाभाव- 

अयोजकख्य सुनरां म्याप्यासात्रप्रयोजकत्व मिति न्यायेन तत्त्वनिश्वयसख अयोजकतेति ध्येयम् । नयु पारमार्थिकस्य व्याव- 
हारिकख वा अविदयादिष्वंसखानङ्कीकारेऽपि जीवन्मुक्ते प्रातिभासिकः सोऽस्येव । मुक्तस तत््वज्ञनेन अविदादिसर्वरदय- 
ध्वंसो जात इति साधारणबद्धजनानं प्रतीवेः । तस्यैव खसमसत्ताकदृदथासमयजनकतासत्वात् तामादाय कारकतृतीयाया 
अप्युपपत्तिसंभव इति शद्कं परिहरति--यत्तिति । न तस्य नाशदहेतुस्वमिति । नदि प्रातीतिकमेकं वस्तु ताटशवस्त्न्तरे 
कारणम् । दोषधदितसाम्या एव तत्र जनकत्वात् । जीवन्मुक्ते मरातिभासिका बियास्तमयचत्वेऽपि ताददाद्दयास्तमयाभावेन 
व्यमिचाराचेति भावः । नन्वेवं ज्ञाप्यज्ञापकमावोऽपि प्रातीतिकयोरेव अवियाददयासमययोवौच्यः । तयोरयत्वेन सर्व- 
इर्योच्छेदवति विदुषि पक्षीभूतेऽसत्त्वात् सोऽपि न संभवतीदयाशड़ते--यद्य पीति । व्यमिचारमप्याद--जीवन्मुक्तेति । 

तद्चभिचारात् स्दयालमयव्यभिचारात् ।-- नियमाभावादिति । लोकवद्ववहरति जीवन्सुक्ते तदकल्पनादिति भावः । 
यद्वा-नियमाभावादिति मानाभावादिलथैः । जीवन्युत्ते स्थूलावि्यासमयस्यैव रोकिकी प्रतीतिः । नतु संस्छाररूपाविया- 
समयस्य । तसन् संस्काररूपावि्याया एव ज्ञायमानत्वादिति भवः ।--ददयेति। प्रातीतिकेदयादिः। एवमवियेयस्यापि !-- 
रूपेणेति 1 तादशरूपावच्छि्नस्य तस्य विदेदताकाल एव सत्त्वात्, तदाच इरयास्तमयस्यापि सत्त्वादिति भावः । नच 
सबैददयोच्छेदवति विदुषि परातीतिकयोस्तयोः कथं स्वमिति वाच्यम्; तने ब्रद्जनप्रतीतयो सयोः सत्वेऽपि कैवत्यदशा्यां 
खक्तन्ानोच्छेदत्वस्यक्षतत्वात् "अस्त्येवेति । ज्ञापकदेतुत्वमियलुषङ्गः । विदुषि शर्ैददयोच्छेदमरहेण हेवुसाध्यग्रहाषंभ- 
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च्छेदोपरुश्षितः पू्णीनन्दरूप आत्मा मोक्षः । भवियोच्छेदश्च तदीयस्थूरसुष्ष्मरूपाश्रयकारपू्वत्वाभावः सर्व॑ट- 

इयाश्रयकारपूर्वस्वाभावरूपेण ददयोच्छेदेन व्याप्यः । सोक्षख दरयोच्छेदोपरुक्षितात्मरूपकैवश्यरूपत्वात् । यदा 
नजु ददयोच्छेदस्तच्वक्तानोरपत्तिक्षणे न संभवति । अनादिदश्यानां जाना मुच्छेद्यस्वादनिद्यातत्कार्थयोरेव तदुच्छे- 
त्वात्, तत्रा्--सिथ्याचस्येति । मिथ्यानन्धविधूननेन विकर्पोञ्क्ित इति योजना । तथाच अचिद्योच्छेदेन 
दरयोच्छेदवानियर्ङा भात् अचिग्ोच्छेद्स्य ददयोच्छेदव्याप्यताराभेनाविचयारूपबन्धस्य मिथ्यात्वोक्लया अवियाप्रयुक्त- 
दर्यमात्रसय भिथ्याष्वरामेनानादिद्डयानामपि क्षानोच्छेदरा भादुक्तव्याप्यतायाः संभवः । तथाच सर्बददयोच्छेदो- 
परुक्चिसपरमानन्दरूपास्मरूपकरेवल्यप्राक्िस्तस्वस्तानोत्तरमेव न तर्क्षण इति नो देद्यतावच्छेद्कधी तिषयस्वकालीनतं 
विधेये मोक्ष्यसे निवक्षितम् । उच्द्ित इति गिष्टाप्रययेनोच्छेदस्यातीतकाङे मोश्चभाेखभात् अलन्ताभावस्व- 

खघुचन्द्िकाया विद्ेदोपाध्यायी । 

वेऽपि खेरूपयोग्यताघरित एव ज्ञाप्यज्ञापकभानो निर्वहतीति भावः ! प्रातीतिकाविधास्तमयददयासतमययोरनभ्युपगमेऽपि 
्ञप्य्ञापकमावनिकीहकं व्याप्यन्यापकभावं सम्थयते--उयाप्यं इति । तच््वज्ञानोत्प्तिक्षणमन्तभीव्येदयादिः । 
अचकूकतर्कं सूुचयति--मोश्चसयेति 1 तथाच निरक्तावियोच्छेदवान् तत््वज्ञानोरप्तिक्षमो यदि निरक्तदयोन्छे- 
दवान्न सत्, तर्द श्ञात्वा देवं सुच्यते सर्यपाशेरेयादिश्चुतिबोधितमुक्तिूरयवत्त्ववान् न स्यादिति तकेण 

तादशक्षणे इदयोच्छेदसिद्या ग्यात्िसिद्धिरिति भावः ! अत्रच मोक्षप्राप्तौ तत्त्वज्ञानविषयत्वरूपोहेदयतावन्छेदक- 
कालवच्छिक्षत्वं न भासते; बाधात्, किंतु तत्सामानाधिकरण्यं तत्परयोज्यत्वं वेलेतावन्मत्रयोधनाय मिथ्याबन्धेति 
मरन्थावतारे व्रिकत्पोज्कषितपदवैयर्ध्यं विधूलनपदोत्तरवृतीयाया वैरिष्ार्थकतया आत्मनि मिभ्याबन्धराहिदमाभ्रे बोपितेऽपि 
नन्धमिथ्यातलबोधनसंभवेन उक्तरीत्या उन्तार्थगोधनसंभवात् खषद्धेतेदखयनेनेवैतछभात्, द्दयश्च्यत्वे तज्ज्ञाप्यत्वादिबोधने 
फलाभावात् मिध्यावन्धेखदिरपि बैयथ्यबरियालोच्य आकारान्तरेण तं॒॑ग्नन्थमवतारयति--नन्विति । कचित्तु 
ध्द्धा नु" इयेव पटः । दृदयोच्छेद्ः ददयाशरयकरालपूरय्ामावनियमः ! ज्ञानायुच्छेद्यत्वादिति । ज्ञानेच्छेयतव 
खाश्रयपूर्र्वाभिाव्रवजज्ञानकत्वं, तच्छन्यत्वादिदयश्रैः । अखण्डघीगःचरो विष्णुरमोश्ष प्राप्न इवेति बोधेऽखण्डघीगोचरत्वस्य 
सोक्चप्र्निंभरति उदयतावच्छेदकतया वत्प्रयोजक्रतापि तादशमोधविष्रयः, धनी खुखीतिषत् । सा च तख ददंयसामान्यो- 
पलक्षितपूणीनन्दरपातमरूपमोक्षपदार्थवट २ दद्य सामान्येच्छेदरूपोपरक्षणीभूतवस्तु निव हकत्येन वाच्या । तादशनिवीहकलं 
तु न त्वज्ञानद्य सकरुद्दयष्वंसजनक्रतया, उन्तयुक्तः, अपिलु तत्त्वज्ञानोत्पत्तिक्षणस्य ददयाश्रयकासपूर्वत्।भावव्रत्वनिय- 
मादेव निर्बश्चम् । तश्च न संभवति । तादशक्षणख अविद्यातःकायोश्रयपूर्वत्वामाववतत्वनियमसोपगमेनानादिद्श्या- 
भ्रयपूरवत्व।भावनियमानुपगमात् । “मायामेतां तरन्ति तैः इदयादौ मायाया एवोपादानात् । समानविषयक्राविय- 
कशूपस्य शननिवदयैतात्च्छेदकसयानादिद्दरयेऽभविन तस्य॒ क्ञानोच्छेयत्वासंभवाचेखाभासभावः । गशविद्वान्नामरूपाद्ि- 
सकः" इति शुतेः, तत्वज्ञान दृदश्रमामान्योच्छरेदकलम् । उनक्तर्शटयादौ तु मायापदं ददयसामान्यार्थकम् । तच््चन्ञाननि- 

वरतावच्छेदकं वु ददयत्वमेवेद्याशयेनोक्तामःसनिरसं अकारयति--तथातेति । अषिद्योच्छेदेनेति । ज्ञापकं 
तृतीयार्षः । व्याप्यत्वं त्वर्थतो ऊभ्यम् । वयाप्यनारुभिने ति ज्ञनोच्छेयताखभादिदत्रान्येति । अविदयोच्छेदस्यानादिद्दयो- 
च्छेदव्याप्यत्वं तु अनादिददयानामविद्याव्याप्यत्वात् व््पक्रामावस्य व्याप्याभावं प्रति ग्प्राप्यत्वनियमात् । तथाच तत्व 

क्षानोत्पिक्षणे अविद्यातत्कार्योच्छेदखीकारे तद्यापकीभूतानादिद्दयोच्छेदोऽपि खीकार्यः । अन्यथा ग्याप्यव्यापक्रभाव- 
भङ्गापकतेः ¦ पतेन 'विकत्पोञ्क्ितःः इयस्य वैयध्थ॑लष् निरस्ता 1 उक्तरीया दगेच्छेदेऽवियोच्छेदग्यापकताबोधस 
संमशत् } तच्र चैतस्योपयोयात् । वन्धमिध्यत्वोक्तिमनादिद्दयानां ज्ञनोच्छेयत्वे युत्तयन्तरसूचक्तया सफल्यति-अवि- 

धारूपयन्धस्यति-प्रयुक्तेति ॥ अनादरपि ददयस्य अविद्याभयुक्तत्वम् । तस्या एव जगदुपादानत्वश्रवणात् ! निदष्वपि 

क्षेमसाधारणश्रयोज्यतस्य खरूपसंबन्धरूपस्योपगमात् । अतएव दुःखभ्रागमावादौ प्रायधित्तप्रयोज्यतवम् । यद्युक्तं यत् 
तस् तश्षिवर्तकेन निव्य॑मिति स्यापिवशाकम्यमाद--मिथ्यात्वरामेनेति । इदमपि श्ानोच्छेयता्रमान्वयि । मिथ्या 
तख श्चाननिवर्खत्वघरितत्वात्, तश्पाप्यत्वद्रेति भावः {--उक्तव्याप्यताया इति । आभासोक्तस्य तच्तवज्ञानोवपत्ति- 
क्षणस्य टश्यसामान्याश्रयकालमूर्वत्वाभावनियमयेलर्थः । अन्यथा रामेन इति तृतीयाथोनन्वयभरसङ्गात् । पतत्कद्पे 
मिध्याबन्धेति ग्रन्थस्य पूर्वक गीयार्थमु-चतामप्याह--तथाचेति 1 तत्त्वश्ानक्षणस्य सर्वदर्याश्रयपूरैतवाभावरूपसर्व- 
द्दयोच्छेदविगष्टतवसिद्धो षवेदय्थः ।--न् त्रक्षण इति । तदा ददयोच्छेदस्योपलक्षणत्वासंभवादिति भावः । तारशाविव 

काया पहकमाह---उच्छिद इति । ऊाभादिति । तच्छङ्ञानक्षण उच्छेदस्य नतैमानत्वदिति शेषः ¢ तथाच -मोक्षभोति- 



६ , अद्वैतसिद्धिः सनव्याख्या । ` [ परिच्छेदः ९] 

गोडन्रह्यानन्दी ( ठघुचन्दरिका ) । 

निरिष्टरूपस्योच्छेदस्यापि ददयत्वात्ताद्रो मो्चकाङे तस्यातीतत्वादिति भावः । मोक्षं कीष्दां तत्राह--परमैत्यादि । 
निरतिशयाप्रिच्छि्रसुखमात्रस्ल रूपमिलथेः । नयु सुक्तसख प्रकाशकाभवेन प्रकाशत इत्यर्थकं विजयत इत्ययुक्तम् 

तत्राह--स्वयमिति । प्रकाक्कसंबन्धं विनैवेलय्थः । नन्वेवं विजयत दव्यनुपपक्नम्-- तस्यापि परकाशसंबन्धाथेक- 
स्वात्, सखयमिदल्स्य ग्रकाश्लान्तरं विनेदय्थकत्वेन चविजयत इत्यसय स्वास्मप्रकाशरसंबन्धा्थकस्वेऽपि विष्णोरैदयस्वेन 
मिथ्यास्वापत्तिः । अथ विजत इदलयसोक्कर्षान्तरमैवाथैः नतु प्रकाशसंबन्धः, तदा प्रकाद्यमानानन्दुरूपत्वारामेन 
मोक्षस्य भ्रयोजनत्वाराभः; त्राह--सव्यज्ञानखुखातमक इति । यथास्मन आनन्दत्वेनानन्दरूपं मोक्षं प्राक 
इवेप्युक्तम् , अतएवानन्द्ावाधिबोधकश्चुतेरनावरृतानन्देक्यमर्थो न ॒त्वानन्दसंबन्धः; तथा अकारारूपस्वेन विष्णोः 
भरकाशत इ्यस्यानाद्रूतविदमेदबो धक्तम् नठु प्रकाक्चसंबन्धाथेकत्म् । तथाच इदयश्वाभावात् न ॒मिथ्याल्वापत्तिः । 

टघुचन्दिकाया विदुङेोपाध्यायी । 

तक्तेज्ञानविषयत्वयोरेककारीनत्वं बाधितमिति भावः । नयु अयन्ताभावरूपस्योच्छेदस्य निलयत्वात् कथमतीतत्वम् , 
तत्राद--अल्यन्ताभावत्वेति । तादशो तत्त्वज्ञानोत्तरे । निरतिशयापरिच्छिन्रखुखमात्रस्ररूपमिति। निरति- 
छयापरिच्छिन्नेति परमपदार्थः । अपकषानाश्रयतवं निरतिश्षयत्वम् । अपरिच्छिननतं कालादिपरिच्छेदाभाववचम् । 
मानरेयेकतानरब्दार्थः । नु सूयादिप्रकाशकसत्तवात् कथं तद्भाव इयत आट--मुक्तस्येति । तख सवैष्दयो- 
च्छेदेन सूयौदिभकाराकसाष्युच्छेदादिति भावः । प्रकाशते परकाशाश्नयः ।--अयुक्तमिति । सति प्रकासके तत्तादात्म्या- 
पन्नतया सक्तस्य प्रकादयाश्रयतवं युक्तम्, नान्यथेति मावः । खये आत्मनैव, नान्येन । अभेदः तृतीयार्थः । अन्यता- 

दातम्यानापच्च इलयक्षरार्थः । अस्य विजयते इलत्रान्वयः ।! फकितार्थमाह--परकाराकेति । संबन्ध तादात्म्यम् । 
विनैवेत्यर्थं इति ¡ अकाराकतादात्म्याभाववानपील्थं इयर्थः । तथाच सुक्तसयव प्रकाशकत्वात् खनिषटप्रकााश्नय- 
त्वाथैपयैवस्तायितया विजयत इति युक्तमेवेति भावः । नन्वेवं नन्वेवमपि ' अनुपपश्नमिति । सरवैद्दयोच्छेदे अरका- 

दारूपसनिष्टधर्मस्यप्युच्छेदेन तत्संबन्धस्यं इुधैटतात् खप्रकारालस्य च व्याघातादिति भावः । तत्घंबन्धः केनोक्तः 
तन्राह--तस्येति । विजयतेपदसेयर्थः -- थका सं बन्धेति । आस्याताथैतदाश्नयत्वस्य तत्सं बन्धपर्यैवसायित्वादिति 
भावः -- प्रकारान्तरं विनेति । खभिन्नग्रकाराभाववानपि । पूर्ववत् अ्रकाशकसंबन्धाभाववदर्थकत्वे खनिष्टखमि- 
न्नप्रकाशसंबन्धवन्तवखयापि संभवेन सखात्मकपकाशसंबन्धपर्थवसानासंभव इद्यतोऽथीन्तरानुपरणम् ।-खात्मप्रकाश- 

संबस्येति । खश चैतन्यरूपतया तत्ष॑बन्धस्य तत्तादात्म्यरूपतया चिद्रुपज्ञानविषयत्वार्थकत्वेऽपीलयर्थः । रदयत्वेनं 
इदयत्वापत्त्या \ चिद्रूपज्ञाननिषयत्वश्यैव ददयत्वरूपत्वादिति भावः 1 उत्कर्षीन्तरं परमरकादयत्वाभावरूपम् । इदानीं खयमि- 

लस्य खमिन्नपरकाशाभाववखमेवा्थैः । सच परप्रकारयत्वामावनिवोहकं विशेषणं बोध्यम् । खयमिखयसय प्रकादासंबन्धाभाव 

इत्यर्थः । सच सामानाधिकरण्यसंबन्धेन विधेयविकेषणम् । विजयत इयत धात्वथोऽनाद्तम्र शाश्च; । आख्यात 

लक्षणया अभेदोऽर्थः । खच निरुक्तमोक्षप्राप्तसदश् वविशिष्टोऽखण्डधीगोचरत्वविथिषटविष्णो विधीयते । विशिष्ट 

विधेये अनाद्रतनन्दाभेदरूपमोक्षप्राप्तघाद्दयप्रकारासंबन्धरूपद्दयत्वामावानावृनमकाशाभेदानां = अयाणां विधे 

प्थवस्यति । तच आत्मन आनन्दाश्रयत्वमेवे नतु तस्खरूपत्वभिति भदनिबन्धनस्यानन्दसबन्धरूपतःप्राप्रवस्येव 

सत्त्वा्तत्षाद्द्यं न संभवति 1 एवं तख ज्ञानानात्मकत्वेन तत्तंबन्धऽसवेन चेतरयोरपि न संभव इति नाधशङ्कावारणाय 

सद्यज्ञानसखात्मक इति विरेषणन्रयसुपत्तम् । सामान्यतो ज्ञानादिरूपत्वखय अनादरतत्वविशिषटज्ञानादिरूपल्वेन्यापकत्वात् 

तच्छङ्कानिरासः । धटो नीख्यट इतिवत् तिधेयकोटौ अनादृतत्वस्ाधिक्यात् नोदश्यताभनछेदकविधेययोरेकयम् । विधेय- 
तावच्छेदकघटकानाइतत्वसख तत्वज्ञानविषयत्वरूपोदेक्यतावच्छेदक प्रयोज्यप्वेन विशिष्टविधेयद्यापि तल्परयोज्यतात्तत्र 
तद्धानं॑ न बाधपराहतमिलभिप्रेय सलयज्ञानसुखात्मकत्वविशेषणामिग्रायम्; तत्रैव र्टान्तदार्थन्तिकभावकल्यनया 
वर्णयति-यथेति । यद्धा-विष्णोः प्रक्ाश्चरूपत्वबोधनं योग्यताबोधनविधया विजयत इद्यसख अनइतप्रकारामेदबोधक- 

त्वतात्प्यम्रहार्थमिलयभिप्रेख तादशविशेषणाभिभयं उक्तकल्पनयाऽऽट--यथेति । मोश्चं पराप्त इवेति । मोक्संबन्धवानि- 
वेखर्थः । उभयोमेदे हि संबन्धः । प्रकते मोक्षविष्णुपदाथयोरक्यास्रतीतिक एव तदुभयसंबन्ध इति सूचनाय श्वेस्यु- 
तम् । नस्वेवमानन्दावाधरिश्चुतेः का गतिः. तत्राह--अतणएवेति । आत्मन आनन्दरूपत्वदेवेदर्थः । आभासे विजयते 
इदयसेवानुपपत्तेरुद्धावनात् मोक्षं प्राप्त इवेयख दान्ता । परकारात इत्यस्य तद्वितियमाणस्य विजयतेपदस्य ! 

अनाघ्तभकाशेति । अनातन्रिदिलरथः । कचित्. तथेव पाठः । ज्ञानात्मकत्वकथनख आद्रतविदमेदन(धयङ्कावारकता, 
† ण 



विद्ृठेशोपाध्याय्युप्ंहितगोडग्रह्यानन्दीयुता । ७ 

गोडन्रह्मानन्दी ( ठष्ुचन्द्रिका ) । 

नच प्रकाशरूपतोक्तिव्यर्थेति वाच्यम्; अपरोक्षव्यवहारयोग्यसुखयेव पुरुषाशैस्वम् । उक्तयोग्यव्वं चानावरतचिद्रपत्वेन 
तादृशाचित्तादात्म्येन वा । तन्नोक्रूपानन्द्स्यान्त्याभवेऽष्याच्मसीति श्ञापनाथैत्वेन तस्याः सार्थक्यात् । नदु-- 
श्ानस्याक्ञानतस्कायंत्रिरोधितायाः शुक्तयादिक्ञानस्थङे दष्टतया युक्तष्वेऽप्यनादिसाधारणद्यमात्रविरोधिच्वमश््टत्वान्न 
युक्तम्, तत्राह-मायेत्यादिः । मायया कल्पितं प्रयुक्तम् । अतएव ूषाभूतं यन्मावृतासुखं प्रमातृ्वादिरूपं 
दवैवमार्मभिन्रं तदभिन्नपपन्चाश्नय इदः । तथाच छुक्याच्ञानसेव चिचिष्ठतत्संबन्धादेरपि तच्पयुक्छत्वेन शक्या- 
दिक्ञानस् तद्विरोधितया इष्टता बह्मज्ञानस्यापि बह्या्तानप्रयुक्तदयमात्रविरोधिस्वं युक्तमिति भावः । अषद्धैता- 
श्रयत्वोक्तया सुसुक्षावानधिकारी सूचितः । नयु अखण्डब्रह्माकारक्तानसख द्रयोच्छेद्क्वे आपातत्तनरूपखापि 

तस्य तत्स्यात् › तत्राह--श्चुतिरिखोत्थेति । श्रुतीनां करमोपासनाकाण्डरूपाणाञुपकायेत्वेन दिखेव यख्य यन्महा- 

लश्ुचन्द्िकाया बिद्धलेश्धोपाध्यायी । 

ताद्शचिदमेदतात्प्थभाहकतां वा स्पष्टयितुं शङ्कते- नचेति । प्रकासेति । ज्ञानप्देनेयादिः 1 अनादृतचिदमेरोक्तेरेव 
वैयर्थ्यं भरकाश्चरूपतोक्तिसाथैक्यस्य संभवात् । ताःशचिदमेदोकतिं सार्थकयितुमाद--अपयोक्षेति । अनादृत चिद्रूप- 

स्घेनेति । तेन ब्रह्मणोऽपरोक्षताविषयकः "यत्साक्षादपरोश्चाद्रह्म इति शुतिन्यवदहारनिरवाहः । तत्र॒ अपरो्चादिति 
अपरक्षमिदयर्थः । संसारदशायां तच्यवहारवारणाय अनाचरृतेति । चष्ठरादिना गदते घटादौ तव्यवहारायाह--ताद- 
शेति । अनाकतेखर्थः । तेन अलुमितघटादौ न तद्यवरहारः । तादास्म्यं विषयत्वम् । अन्त्यं अनाव्रतचित्तादासम्यम् ।-- 
अभावेऽपीति । तस्य विषयसंपरक॑जन्यवृत्तिषिरेषरूपे तदवच्छिन्नानन्द एव वा सत्त्वादिति भावः ! आर्यं अनाद्रत- 
चिद्रूपत्वम् । सुक्तखरूपानन्दस्य पुरुषार्थत्वाय विजयतेपदेन बोध्यमानमिति शेषः । अस्तीति । नतु तद्राध 
दति शेषः । तस्याः ज्ञानपदेन भ्रकारानारूपतोक्तेः । यद्धा नच राक्कयां प्रकरारूपतोक्तरिलयस्य, विजयतेषदार्थ- 
भूतानाद्रतध्रकाशामेदोक्तेरिदयर्थः । एवंच तस्या इत्यस्यापि सएवेति फठितम् ! सत्यखरूपत्वकथनं तु खयंपदाथ- 
दह्यत्वाभावयोग्यतासुचनाय । पूर्मं तच््वज्ञानस्यानादिष्दयोच्छेदकतवे युक्तेरक्ततवेऽपि सम्यग्बु्यारोहाय इन्तसमर्पकतया 
मायेत्यादिविरेषणमवतारयति-- नन्विति । ज्ञानस्य बद्यज्ञानख ।---अन्षानेति । ब्याज्ञनेयर्थः । विरोधिताया 
युकत्वेऽन्वयः । तत्र देवः शुक्त्यादिज्ञानस्थले द्टतयेति । डक्तिक्ञानस्य छतयज्ञानविरोधितवद्दीनेन तज्जञानसख 
तदज्ञानविरोधित्वनियमावधारणेनेय्थः । यद्वा--क्ञानस्य तद्धिषयकसाक्षात्कारख ! अक्षानतत्कायव्रिसोधितायाः तद- 
ज्ञानबिरोधितानियमख । शुक्त्यादिश्ञानस्थले दष्टतया । डक्तिसक्षात्काररूपर्मिणमन्तभौन्य निथिततवेनेलर्थः । 
यक्तत्वेऽषील्यस्य ब्रह्मसाक्षात्कारस्य व्रह्म ज्ञनविरोधिताया इयादिः ।(--मात्रविरोधिध्वमिति 1 पूरितन्रह्यसाक्षात्का- 
शयेदयवुष्ज्यते । अद त्वात् अन्यचानिश्चयेन । एतावता कथसुक्तराङ्कापरिहार इदयत आह-तथाचेति । आत्म- 
भिक्स भमातृत्वादिनिखिलप्रपश्चस्य मायाभ्रयुक्तत्वे चेलर्थः । तत्संबन्धादेः सायासंबन्धदेः । आदिना जीवन्रह्ममेदादि 
रूपानादिद्द्य परिग्रहः । शुक्यादिज्ञानस्य तद्धिरोधिताया दष्टतयेति पाठः । अनादिश्ट्य तत्पदाथः । तथाच अनादिरद्य- 

शक्यज्ञानस्य मायाजम्यत्वविरहेऽपि मयाप्रयुक्तन्वेन तद्धिरोधिता यथा छक्तिज्ञानस्य, तथा चिनिष्टमायासंबन्धा्यनादि- 
दृश्यस्यापि मायाप्रयुक्तत्वाविरोषात् ब्रह्मज्ञानस्य तद्धिरोधित्वं युक्तमेवेति भावः । माया ब्रह्मान्चनम् । वस्तुतस्तु सक्या- 
दिज्ञानखय बिरोधित्ताया इति तत्पदाधटितः पाटः 1 ततंंबन्धदिरियत्र शुक्यज्ञानं तत्पदार्थः । तथाच यथा द्क्तिजानस 
छयुक्टयज्ञान विरोधितेव छक्यज्ञानभ्यु्तचिनिष्ञचक्यज्ञानसंबन्धादिविरोधिताऽभ्युपगम्यते तथा हयज्ञानस्य ब्रह्माज्ञानवि- 

रोधितेव ततप्रयुक्तस्ैददयविरोधित्वमभ्युपगन्तम्यमिति समुदितार्थः । यज्ज्ञानं यदज्ञानविरोधि तत्त॒॒तस्पयुक्सवैददय- 
विरोधीति व्यप्तिरिति भावः । यद्धा--शयुक्लयादिन्ञान विरे पित्वमिति समस्तपाठः । विरोधितं निवर्लयत्वम् । तथाच 

छक्त्य्ञानस्यव चिश्षिष्ठतत्संबन्धस्यापि तश्परयुक्तत्वात् छक्िज्ञाननिवत्येलं यथाभ्युपेयते तथा ब्रहमाज्ञानसेव अनादिददय- 
स्यापि तसपयुक्तत्वात. ब्ह्मज्ञाननिवत्यैत्वमभ्युपेयमिति भावरः । यदृदयं यदज्ञान्रयोज्यं॑तत्तु॒तदज्ञाननिवतैकज्ञाननिवत्थे- 
मिति स्यापनेरिति भावः । आद्यकस्ये मायेव्यादिविस्ेषणेनानादिद्दये मायप्रयुक्तवगोधनेन ब्रह्माज्ञाननिव्तकब्रहमज्ञने 
ब्रह्माज्ञानप्रयुक्तसरवैददयविरोधित्वरूपसाष्याखीकारे ब्रह्मज्ञानददययोः प्रयोज्यग्रयोजकभवख, प्रयोजकविरोधिनः अ्रयोज्य- 
निरोषित्वनियमल्य वा म्ापत्तिरूपस्तकः सूच्यते । द्धि तीयेतु अनादिष्ट्ये ब्रह्मा्ञानपरयुक्तत्वरूपो ब्रहमाज्ञाननिवरतैक- 

इनिषत्ये्रूपसाध्यसाधको हेतुः सूच्यते इति बोध्यम् । द्वैतस्य इषात्वोकिं सफर्यति-सषेति अधिकारी । 
व इत्यादिः । सृषात्विविषटद्वनाधयत्वमात्मनि ज्ञायमानं तादश्दरैतजिङ्धस्यरूपशुमु्ां जनयति । यथा छक्ति- 
{£ स्वश्च जिद ¦ + 



८ अद्वैतसिद्धिः सम्याख्या । [ परिच्छेद; १ ] 

भीरामबिश्वश्वरमाघवानामैक्येन साक्षात्छतमाघवानाम् । 
स्पशैन निधूततमोरजोभ्यः पादोत्थितेभ्योऽस्तु नमो रजोभ्यः ॥ २॥ 
बहुभिर्विहिता बुधेः पवि निबन्धाः । 
मम तु भ्रम एष नूनमात्ममरितां तं भविष्यतीह ॥ ३॥ 

रद्धाघनेन मुनिना मथुसखुदनेन संख्य शालनिचयं रचितातियललात् । 
बोधाय वादिविजयाय च सत्वसाणामद्वेतसिद्धिरियमस्वु मुदे बुधानाम् ॥ ४॥ 

तथाद्ैतसिद्धदैतमिभ्यात्वसिद्धिपूवैकत्वात् देतमिथ्यात्वमेव प्रथममुपपादनीयम् 1 उपपादनं च 
"^~ 

सिद्धिव्याख्या। 
विष्णर्विजयते सर्वोत्कर्षेण वर्वत इयर्थः ॥ १ ॥ गुरन्मदीडुर्वन्मस्करोति--श्रीरामेति ॥ २॥ 
सखकीयम्रन्थस्य वैयथ्यैमारङ्कय कथंचित्साफल्यं दशेयति--बरहुभिरिति ॥ ३ ॥ इतरमन्थापेश्चयाधिक्यं 
दरीयति-श्द्धेति ॥  ॥ नजु अदरैतसिद्धावदेतस्यैव म्रतिपादनीयतया तद्दायाग्रे देतमिथ्यात्वो- 
पृपादनं क्रियमाणमसङ्नतमियत आदह-ततरेति । तस्यामद्वैतसिद्धौ देतमिथ्यात्वमेव भथममुपपादनी- 

। गोडन्रह्मानन्दी ( कुघुचन्दिका ) । 
वाक्यं तजनितेल्थः 1 तथाच निष्कामकर्मो पासनानुष्ठापनद्वारकचित्तशचु दि चिततैकागताद्रारो क्षुत्युपञतत्राक्यजन्यक्ता- 
नयेव तदिति भावः ॥ 4 ॥ परममङ्गरखुरूपां परब्रह्मरूपविषयग्रयोजनोक्ति संपाद्य परमगुरगुरविधागुरन्भणसति-~ 
श्रीसमेदयादि' 1 फेक्येन आसेक्येन । माधवानां परब्रद्यणाम्॥ २ ॥ ममासभरितां मनिष्ठां खाथसंपादकताम् । 
भावयितुं जनयितुम् । पष श्रमः एतद्धन्संपादनम् ॥ ३ ॥ परोक्तदूषणोद्धारपूरवेकस्वमतपरिच्छेदविरोषसतद्न्थे 
क्रियमाणस्या्निरोको चरत्वेनान्परेतद्रन्थदरौ नापपूर्वमन्ञातत्वेनाकामितस्वान्मयेव पूर्दंकामितमुक्तपरिच्छेदरूपं फं 
मावयिष्यलययं मन्थो नन्थेः कामितमिति भावः । सिद्धिः निश्चयः । इयं एतद्धन्धाधीना । !सिद्धीनाभिष्ठनेष्कम्यै- 
बह्मगानामिव चिरात् । अद्धैतसिद्धिरधुना चतुधीं समजायत ॥* इति एतद्न्थीयसमक्तिश्यानी प्पद्यस्थसिद्धिपदान्यपि 
तत्तद्धन्थाधीननिश्चयपराण्येव । परिच्छेदसमाशष्यादिस्थरे सिद्धिपदं साधकयन्थपरं निश्चयपरमेव वा ॥ ४॥ अद्वैत 
निश्वयोपयोमी अ्रथमपरिच्छेद इश्याद्यधकत्वसंभवेन रक्षणायां मानाभावात् । अस्मदादिभिस्तु सखकीयसंकेतचरिरे- 

बेणसिन् मन्थे द्वैतसिद्धिपदं भुज्यते । पूर्ैकत्वादिति । “एकमेवाद्वितीयं बह्यतयादिश्चुला जायमाने बद्वेत" 
कधुचन्दरिकाय विद्ङेद्योपाध्यायी । 

दति भाषः । कर्मकाण्डश्रुतीनां महावाक्योपकारकत्वं, महावाक्येन दरयो च्छेदनक्षमतत्त्वक्ञानै जननीये यत्तत्सहकारितत्संपा- 
द्कत्म् , तत्र संपाचं सहकारि ददीयति--तथाचेति । तत् द्द्योच्छेदकत्वम् ॥ १॥ नज मूढे प्रथमश्छोके बिष्णुपदस्य 
जीवपरतया व्याख्यानादिषटदेधतोत्कषौयप्रतिपादनान्न तख मङ्गललूपतेयतः श्रीरामेवयादिना गुसनमस्कारल्पं मङ्गलं 
प्रथमतो निबद्धन्यम् । अन्थादौ मङ्गल्स्येव तज्ञिबन्धस्यापि शिशचारसिद्धत्वात् एवं भ्रथमण्टोके सुुश्ठरूपाधिकारि- 

सूचनेऽपि विषयाययुक््या न्युनतेखारङ्ख परिदरति-परमैद्यादिना । उक्ति अ्रथमश्टोकरूपाम् । परनब्रह्मामिन्न- 

जीवचेतन्यस्यैव भ्रन्थप्रतिपायत्वात् विषयत्वम्, अना्तप्रकारासिन्नानादरृतानन्दरूपत्वाश्च प्रयोजनत्वम्, अख च 
सर्वैपरयोजनेधूरकृ्टतया गुरुनमस्कारफल्तया न्च परमप्रयोजनत्वात् एतदुक्तेः परममङ्गलषपतेति भावः । परम- 

गुर्विति 1 वन्दने तथाकमसेव शाचरसंप्रदायोभयसिडधत्वादिति भावः ॥ २ ॥ यद्प्यात्मेभरिता जात्मभरणं, खनीवि- 
कापर्यवसितम् , तखच लोकसाधारणतया भ्रन्थर्वनाध्रमसाष्यत्वोक्तिमन्थकारस्य केशरं खख गर्वराहिदयप्रददीनफलिकेति 
यथाश्रुते अतीयते; तथापि ज्ञटिति विजिगीषुश्रोतृमवृत्तये रईद्ाप्रन्थनिर्माणस्यानन्यसाध्यतान्यज्ञकतय।ऽऽत्मभरितापदं 
व्याच्छै--आत्मेति ॥ ३1 खार्थः खकामिता्थः । पसे माधवः । अद्रैतषिद्धिरियत्र सिद्धिम निष्पत्तिः, अदरैतपदार्थख 

ब्रह्मण उत्पत्तरसंभवादिखतो व्याचध्--सिद्धिरिति। परसङ्गादन्यास्यपि सिद्धिपदान्यत्रैव व्याच्छ--सिद्धीनामिति।॥ ४॥ 
इति विदटडश्चीये मङ्गलश्छोकार्थनिरूपणम् 

अथ विप्रतिपत्तिवाक्यस् विचाराङ्गप्वनिरूपणम् । 
अद्वेतसिद्धौ दैतमिथ्यालसिदिपूवकत्वे हैतं वक्तं तमेवांपादत्त-पू्धैकत्वादितीति । अद्वैतेति । 
-----------------------~-~- ~ ~ ˆ~ > "५ __-- 

£ वादमपानल्वाचाध्यात्मब्रि्ाया “अथातो बहमजिक्ञासेति दत्तथटकबरहमयब्द सून्ितसयापि द्वैतमिथ्यात्वस्योपोदयातसंग्याध्यासे 
यथा निरूपणं तथेति भावः 



विहटेोपाध्याय्युपदृंहितगौड्ह्यानन्दीयुता । ९ 
क 

गोडत्रहमनन्दी ( कघुचग्द्रका ) । 
स्वोपरक्षितवरहानिविंकस्पकनिश्चये बह्मणि द्वैवाभावविशचिष्टबुद्द्धौरत्वात्, ताश्च निषेधेन भापिपूेकत्वेन द्वेतवति 
बह्मणि दवेतवत्वकारखावच्छेदेन द्रैताभाववच्वविषयकष्वात्, (सदेव सोभ्येदमभ आसीदेति पूर्ववाक्ये इदंशब्दाथदरेत- 
सामान्यतादप्स्यस्य रन्धत्वेन तस्र द्वैत मावो उदेश्यताचच्छेदकस्वेन तत्र तत्काखावच्छेद्यत्व मानस्य व्युतपत्तिसिद्ध- 
स्वात्, इदमात्मकसतोऽअकारुसस्वख द्वैतामाववच्वस्य च द्वयोर्विधाने वक्यभेदसेष्वात्, द्वैतवति दैवाभावबोध- 
स्याहायैष्वेन श्दस्वासंभवेऽपीदंपदसख इश्यस्वरूपेण द्वितीयपदख चाष्मभिन्नत्वरूपेण बोधकत्वेनाहा्त्वामावाव् 
कालान्तरावच्छेदेन दैताभाववस्वविषयकथियश्च "तरति शोकमात्मवित्", “निदा्ामरूपाद्धिुक्ः), शास्वा देवं 
खच्यते स्वपाशे'रिवयादिश्वुतिभिः ज्ाननार्यस्वालुमापकदश्यत्वलिङ्गादिरूपमानान्तरेण च सिद्धत्वेन जनने 

नाक्यवेयण्यौपत्तः, एककारावच्छिननं ्रतिचोग्यभावयोरेकाधिकरणदृ्तिवधीरूपो मिथ्यात्वनिश्चयः । अथवा सिष्या- 
खघ्ुचन्द्रिकाया विद्रुरेशोपाध्यायी । 

दैताभावोपलक्षितं यत् ब्रह्मरूपं तन्मान्नविषयकः, अतएव निविकट्पको यो नियः तसन् इदय्थः ।-द्वारत्वादिति । 
एकमेवादितीयम्' इवयादिष्चुतेदिं न चैतन्यमानरप्रतिपत्तो ताप्यम् । तख खग्रकाश्चतया निलतिद्धत्वात्, तख द्वैत. 
मरूपानर्थ॑निश्त्यहेतुत्वाचे । किंतु दैतामावविशिषटत्र्यप्रविपत्तिपूरवैकचेतन्यमान्नपरतिपत्तो तादृशप्रतीतेः आगसिद्धत्वात्, 
अन्थनिृत्तिदेत॒त्वाच । एवच तादद्चुतेः सकाशात् प्रथमतो ब्रह्मणि दवैताभावप्रकारकबो भो जायते । ततस्तादाभावोपल- 
कितव्रह्मरूपधमिमात्रवोधः; उपलक्ष्यघभिबुद्धो चोपलक्षणीभूतधर्म बििष्वुदरदैदुत्वम् । एवंच बरह्मणि दैताभावविशिष्टबुेद- 
रतानिवींद हति बोध्यम् । प्रथमबोधे द्वितीयाभावरूपद्धितीयस्याप्यभावभानत्तादशाभावस्योपलक्षणता । नच--तदुपर- 
क्षितधर्भेनोधस्य, तल्प्रकारकसखरनियमात् कथं धमिमात्रनोध इति- वाच्यम् ; काकाद्युपल्षितग्रहादिबो धस काकायप्रकार- 
कृतयोक्तनियमस्याप्रामाणिक्रत्वात् । नच--तध्नोपलक्ष्यतावच्छेदकीभूतोत्तृणत्वादिवदन्रापि तादय घभेभानमावदयकमिति 
वाच्यम् ! जातेः खरूपतो भानवव् ब्रह्मणः खरूप्रत एव उपलक्षयतोपगमात् । किचिद्रुपेणेवो पलक्ष्यत्वमिति नियमे 
मानाभावाव् । नु अद्ितीयश्रुखा प्रथमतो ब्रह्मणि हवैतामावविशिष्बुद्धिजननेऽपि नाद्रैतत्वोपरक्षितन्नद्यनिश्वयसय 

वेतमिथ्यात्वनिथयपूरवकत्वनि वहः, तादशबुद्धैते खावच्छेदककालवच्छि्सखविशिष्ट्त्तिमर्खामवकतवरूपमिभ्याखाविषय- 

कलादिदयत आद~--तस्याश्चेति । निषेधत्ेन भमाबुद्धित्वेन, प्रतियोगिविचिष्टज्ञानात्मरुप्रसक्तिपूर्ैत्वेन । श्रसक्तं 

हि ्रविषिष्यतेः इयमियुकोक्तः । अतएव सषेपादौ समेरोरद्यन्तामावडुद्धिविरहः । सपे समेरुनास्तीति वाक्यभ्रयो- 
क्ुरुपहासश्चोपपद्यते । एवंच दैतामाव विशिषनह्मवो धात् पूर्व विद्यमाना त्रह्मोपस्थितिरेष द्वेतविशिष्टविषयिणीः वाच्या । 
तथाच ब्रह्मभासषयामभ्रीगलादेव उन्तरकाटीनदवैताभावनोधे धभितावच्छेदकतया द्ैतमानसेभचेन दैतामावे दवेतका- 
कावर्ि्नत्वभानसंभवात् तादशबुद्धस्तुल्यवित्िवेयतया दैते खावच्छेदककाटावच्छिन्िसखाश्रयवृत्तिकखामावकत्वावया- 
हिया द्वैतमिथ्यात्वनिश्वयरूपतया तदुत्तराद्रैतसिद्धेः तत्प्ैकत्वनिवंद इति भावः । नजु किं तत्र दवैतविशिषनह्मण 

उपस्थापकमत भाद--सदेवेति । नञ तथापि दैतकालवच्छिन्नलं कथं मसेत, तद्वोघकपदाभावादित 

आद--तयस्यति । दैतखामास्यतादार्म्यसेलय्थः । अंशो विधेयता, उेदयतान्वयि । निरूपित्वं सप्तम्यर्थः । तज द्रताभावे । 

तत्कालः द्वेतकासः ।--व्युत्पत्ति सिद्धत्वादिति | अन्यथा गन्धप्रागभावविचिध्े घटो गन्धवानिति वाक्यस्य 

अमाणलापत्तेरिदि भावः \ अश्रच “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्", “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्य ति वाक्याभ्यां तुल्यतया भासमान" 

दवितीयामवेदपदारथदेततादात्म्योभयावच्छिक्नसदुदेश्यको ऽप्रकालसत्त्वनिधेयक एकएव बोधो वाच्यः । चच नोक्तरीद्या 

दवेतमिथ्यात्वमवगमयितुमलम् । दैतसख दैताभावोदेदयतानवच्छेदकलतवात् । नच--पूरवैवाक्येन दवैतविशिष्टसद्धिरेष्यकोऽप्रका- 

लसन्तवि्ेयक उत्तरवाक्येनच द्ेतविकषि्टसद्विरेष्यकोऽद्वितीयत्वविघेयको बोधो जन्यत इति--वाच्यम्; वाक्यमेदप्रसङ्गात् , 

हयाशङ्कापरिदहारायोक्तरीव्या वाक्यभेदे श्पत्तिमाद--इदमारमकेति । नु इदंपदख देतस्वानच्छिन्ननो धकत्व तदव 

च्छिनोदेदयक्दरैततवावच्छिश्ग्रियोगिताकाभावबो षस्याहा्यत्वान्न शाग्दत्वसंभव इत्यत आह-दवेतवतीति 1 आदायः 

स्वाभावादिति । न तादशबोधस्य श्षान्दत्वासंमव इति शेषः । नयु द्वैत देताभावेदध्यतावच्छेदकस्वेपि विधेये उदेद्य- 

तावच्छेदककारावच्छिशषत्वभानखासार्वत्निकतया भकृतवाक्यस्य तादशचकाखावच्छिन्नत्ववोषे तत्पयं मानाभावात् श्रह्त- 

धाकयदिककारावच्छिलप्रियोग्यभावयोरेाधिकरणवृक्तित्वावगाहिधीरूपो मिथ्यात्वनिश्चयो न संभवतील्याशङ्खाद्विती- 

यव्राक्यस्य ताट्चबोषे तासपर्यानुपगमे तदैयर्थ्यापत्तिमाद--काटान्तरेति ॥ द्वैतानधिकरणीभूतविदयोत्तरकाङ श्रथः । 

याद्यश्युतिद्धये ज्ञानस्मोदे्यतावच्छेद कत्वेन “घनी सुखी) इतिवत् प्रयोजकत्वलाभेन पू्वसिद्धत्रलाभात् द्विताभावे तदुत्त- 

रष्मरीनत्वजाभः । कृत्तीयश्चुतोतु त्वेति क्तवाप्रययेनेवेति विषः । ज्ञाननादयतवं खाश्रयपूरवेकालीनतवाभाकवज्जा- 

द्ि.। ठथाचान॒मानेनपद छमोत्तस्कारे दैताभाकषिद्धिरिति .भावः ।-~वेयश्यौपरतेरितिः # 



१० अद्वैतसिद्धिः सन्याख्या । [ परिच्छेदः १] 
[नक 8 0 की 

गोडन्रह्यानन्दी ( रधुचन्द्िका ) । 

स्वघटकस्याभावस्य सदा सर्वत्र विद्यमानच्वेनावच्छिन्नव्तिकान्यत्वेन मिथ्यात्वं नोक्तरूपम्, किंतु तादरान्यत्वविरि- 
टेनाभावेन घटितम् । तथाच प्रयश्चादिभमाणस्यादवैतश्चुतिबाभ्यत्वेन बरह्मणि कारविशोषा्वच्छि्दवैता भाववो धकत्व 
रूपे श्ुतिसंकोचे हेतोरभावेन ताद्याभावसय त्रेकालिकस्वनिश्वयात् । सा्वदयसर्वकार्योपादानत्वनोधकश्चतेरपि ठक्षण- 
वाक्यविघया नि्विंकल्पकनिश्चयजनकस्वेऽपि । तत्र तादशनिश्चयसख सवेद्रेततादास्म्यविरिष्टधीपू्ेकष्वात् , स्वैताद्ास्म्य- 

सेव ब्रह्मणि सर्वदिषयकःव रूपत्वात् सर्वोपाद्मनत्वस्य बद्यणि स्वास्मकसर्वजनकरूपस्वात् › ^एकमेवाद्धितीयःमिति, श्यः 

ङघुचन्दिकाया षिदुडेरोपाध्यायीं । 

तत्साम्यादद्धितीश्चुतो दवैताभावे द्वैतकालावच्चछिन्लत्वबोधने तात्पयादिति शेषः ।--पकेति । “एकमेवाद्ितीयम्* इति 
रुविवाक्यादिव्यादिः । बृत्तितान्त्य द्ैतवद्रह्मणि द्वैतकालावच्छेदेन दवेता भाववत्वेदयर्थः । ठत्ित्वघीसूपेतीतिपदाधरित 

एव पाठो सलितः । तादृशवाक्यजबोधस्य तादशाकारतामावात् । मिथ्यात्वनिश्चय इति । संभवयेवेति शेषः । 

नु “सदेवः इति, “एकमेव इति वाक्ययोखक्तरीव्या धथग्बोधकत्वसीकारे वाक्यभेदप्रसङ्गः, नचेष्टापत्तिः; उक्तरीया 
एष्वाक्यतलवसंभवे तखयान्या्यतवात् । एवं दवेता माने द्रैतकालावच््छिन्नत्वबो धने तात्पयेसते मानाभावः । नचाद्वितीयशचुि- 
वेय्यापत्तिः; परस्परसमानार्थस्य "तरति" इल्यादिश्चुतिन्नयसेव तत्समानाथिकाया भस्याचतुर्या अपि साथक्यसंमव्रात् । 
एष्रकरणे हि समानार्थकानेकशुतिवैयभ्यैम् , इहतु प्रकरण्मेदान्न कस्या अपि वैयथ्यैमिद्याशङ्कय अकारान्तरेणद्रैतरिद्धः 
पूर्व द्वैतमिथ्यालनिश्वयमाद--अथवेति । सदा सर्वैकालावच्छेदेन । सर्धैत्र सर्वदेश्ावच्छेदेन । ब्रह्मणीति शेषः । 
तत्काल्देचान्यकाल्देशानवच्छिननशृ्तिकसयैव तत्काल्देशावच्छिन्नडृत्तिकत्वम् ।! अतएव चक्षे घटत्वामावख न देशकालव- 
च्छिननद्रत्तिकत्वमिति भावः । उक्तरूपम् खावच्छेदकदेशकास्वच्छिन्वाश्नयनिष्टखाभावभरतियो गित्वरूपम् !-- ताद शा- 
न्यत्वविशिष्टेनेति । खाश्रयनिष्ठवच्छि्धृ्तिकान्यत्वविशिष्टसखामावप्रवियोगित्वमिल्थः । नु सलदारथत्रह्मण्यद्वितीय- 

पदेन द्वितायाभाववस्वं कालन्तरावच्छेदेनैव बे धयित युक्तम् । घटः स्निलादिश्रयक्षेण ब्रह्मणि दर्यतादात्म्यावगाहिना 
विरोधात् ) तथाच कथं तादशषवाक्यजन्यबोधस्यावच्च्छन्नवरृत्तिकान्यत्वविदिष्टदैत।भावचघटितमिभ्यात्वावगाहित्वमिदयत आद-- 
तथाचेति । भरव्यक्षादि्रमाणस्येति 1 चन्दप्रदेचलध्रादकप्रयक्षस्यागमविरोघेनाप्रामाण्यनिशयेन तस्साधम्येण घटः 
सन्निलादिभ्रयक्षस्याघ्रामाण्येन् संदिग्धतया निशितघ्रामाण्यश्ठुतितस्तश दुरबेलत्वादिति भावः  काखुविशषेति । दैतानधि- 
करणकाठे इव्यथः । ताडद्याभाचस्येति । तादशश्वुयति रोषः  वैकाछिकत्वं अवच्छिनद्रत्ति्ान्यत्वम् । नचेतद्धाखकामाव 
इति वाच्यम् । तद्ध कारविशेषावच्छिसत्वबो धकसामथ्यसतमवदहिततदधरमभ्रकारकूबोधसामयग्या एव तद्धर्मेऽवच्छिन्नदत्तिका- 
न्यल्लभासकस्वोपगमादिति भावः \ अत्रेद्मवधेयस्--एतत्कस्पे सदेत्रति वाकयाभ्यामद्वितीयमिदं सत् अग्रकालसंबन्धीयेक 
एव बोधः । अथवा--इदं सत् अप्रकालसेबन्धीति पू्ैवाक्येन, इदं सत् अद्वितीयमिति द्वितीयवाक्येनेति बोषद्वयम् । उमय- 
थापि तत्न इदंपदाथंदरैतवति तद्रपे ब्रह्मण्युक्तयुक्तयाऽवच्च्छिक्नदत्तिकान्यत्वविचिषटदरैताभावभानात् दते खाश्रयनिष्ठावच््छि्श्- 
स्तिकाम्यखाभाव प्रतियोगित्वरूप मिथ्यासवस्य तुस्यवित्तिबेद्यतया भानसं भवेन तादशबो घस्य मिथ्यात्वनिश्वयरूपता । "एकमेवे"ति 

पदद्वयं अद्धितीयपदस्य द्वितीयसामान्याभावबोधकतवतासपर्ग्रहार्थेमिति । नसु “एकमेवाद्वितीय"मिति शुतिवाक्यजन्याद्रैत- 
ब्रह्मनिश्यसोक्तरीव्या दैतमिथ्यात्वनिश्वयपूवैकत्वनिवीहेऽपि "यः स्वञ्चः" इव्यादिलक्षणवाक्यस्याप्यद्धेतनिर्विंकल्पकनिश्वयज- 

नकत्वःत् त्पूवैकाले द्रैतमिभ्यात्वनिश्वयाभावादद्रैतसिद्धिसामान्यस्य न द्वतमिथ्यात्वनिश्वयपूरवैत्वनिवीह इलयासाङ्कं परिद- 

रति-सावैश्येति । जनकत्वेऽपीति । नप्रैतसिद्धिसामान्यख दवैतमिथ्याप्वसिद्धिपूर्वकत्वानिवाद इति शेषः । अन्न हेतु- 
माह--ततरेत्या्यावदयकमिलयन्तेन । तञ्च तादशनिश्वये । उत्पत्यमाने इति शेषः । ताटशनिश्वयपू्वमिद्थः -- 

निश्चय इति। जायते इति शेषः। भआवर्थकमिदयुत्तरं यतत इति शेषः। नयु ब्रह्मणि दरैतवक्त्वख कथं लाम इयत आद--ताषट- 
द्ानिश्चयस्यति । पूर्यैकत्वादिति । इदंच तादशनिश्वयासू दवैतमिथ्यात्वनिश्वयोत्पत्तौ हेवुतयाऽन्वेति । उपरक्यमि- 
विषयकबुद्धालुपलक्षणीमूतपमेविदिष्टबदुतया द्वैतोपलक्षितनिर्विंकस्पकनिश्वय पूरव द्वैततादात्म्यबिरिष्टबुद्धिः सीकाय । 
तथाच दततादातम्यलाम इति भावः । नु कक्षणवाक्षयेन सर्वज्ञत्वोपलक्षितव्रह्मुद्धिरेव जन्यते । तत्रच सर्वज्ञत्वविरिष्बु- 
द्विरेव हेदुतयाऽयेक्ष्यते, नु दैततादास्म्यविशिषबुद्धिरिति कथं तस्पूवेकत्वसुक्तनिश्ययेखयत आद--सर्वैतादात्म्यस्येति । 
तथाचेदमेव सवैज््वमिति नोक्तशङ्ेति भावः । सवकतरैलस्य "^तसादेतद्ह्येति श्रुविबोध्यख ब्रह्मनिषटदैततादात्म्यघटित- 
माद--सवोपादानेति । खात्मकेति । खतादातम्यापन्नेययैः । नु "यः सर्वज्ञः" इति श्तौ द्रैतामावनोधकपदाभावात् 
थं तजन्यनोघसख मिथ्यात्रनिश्यपूवैतेयत आह~पकमेवाद्धितीयमि ति, श्रुतिदयसामथ्व्रीदि ति | श्विद्वयजन्य- 
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गोडब्यानन्दी ( लघुचन्दिका ) 

स्वतः सर्ववित् यस्य जानम तपः”, "तस्मादेतत् बह्म नामरूप"मिति श्वुतिद्वये रक्षणादिदच्या देतवस्यरवद्यनिष्टस्यावच्छि. 
ज्तिकान्यत्वरूपत्रैकाङिकस्वविरि्टायन्ताभावस प्रतियोगि द्ैतमिति धीरूपो मिथ्यास्वनिश्चय इति । तस्पू्कस्वमुक्त- 
निर्विंकस्पकनिश्रये जवदयकम् । महावाक्यजन्याद्रेतनिश्चयस्यापि “नेह नानास्ति फिचनः, न्नान्र काचन भिदासिः 
द्रव्यादितस्पदार्थशोधकवाक्याधीनधीपूर्वैकस्वात् , उन्तवाक्येन वतैमानार्थरटुभरययप्रयुष्ठतवात् द्वैतविरिष्टब्रह्मरूपोदेदया- 
थकेहपदयुक्तसवाच्च वतमानकारावच्छेदेनोदेर्यतावच्छेदकटेत वतत्वाचच्छेदकदेशकारावच्छेदेन च द्वैतविशिषटे ब्रह्मणि 
अस्तिस्वविशिष्टख द्वेताभावसख बोधनात्, अल्यन्तामावसखावच्छिन्नवृत्तिकान्यत्वस्वी कारे निरवच्छिन्नविरोषणतया तादग्ब 
ावृत्तिस्वनोधनात्, तत्संबर्धावच्छिन्नख प्रतियो गिसामानाधिकरण्यस्य निवेश्लादेवाव्याप्यग््तितामादाय मिथ्यात्बा- 

छघुचन्द्रिकाया विद्लेशोपाभ्यायी । 

बोधादिखथैः । नन्वेतावता शः सर्वज्ञः" इति शुषिः "एवमेवाद्धितीयम्* इति श्रुतिसदकारेभेव निविंकल्पकनिश्वयं जनयति । 
तत्पूवं च दवैतमिध्यात्रनिश्वय इयायातम् । तच न युक्तम् । सर्वज्ञश्चुला निर्विंकल्पकनिश्वयजननेऽद्वितीयश्चुखपेक्षणे प्रयोजनाभा. 

ादितिचेत् , मेवम् । यतः केवरसरवजञश्चुखा प्रथमे ब्रह्मणि दरैततादाप्म्यविरिषटबुदधरेव जनने तदुत्तर निरविकस्पकनिश्वयासं भवः। 
दतबाधाम्रहेणो पर्थितद्ेतरूपश्रकारभानसख तत्र दुवौरत्वात् । अथ द्रि तीयगोधे तद्धाने तात्पया्धपगमान तद्धानम् , कितूपलकष्य- 

अह्यखरूपमान्न मानमिति चेदस्त्वेवम् । तथापि तादानिविंकल्पकनिष्वयस्य नानथनिग्रत्तिहेतता, यद्विशिषटबुद्धिि यत्र विरोधिनी 
तद्विरिष्टबुद्धिपूर्वैक एव तदुपरक्षितधमिभात्र निषयकनिविंकेलपकनिश्वयस्तद्िरोघी; तथाच दताभाववििष्ठबुद्धिप्रतिबध्यो 

दवेत्रमः ताद्शघुद्धिपूर्यैकताध्शनरह्मनिश्वयप्रतिबध्यः । द्वैतविशिबुदधस्तु दैतश्रमरूपानथाप्रतिबन्धकतया कथं तस्पु्वेकताददा- 
ब्रह्मनि श्यस्यानर्थनिडृत्तिदेठ॒ता ¦! तथाचानर्थनिढरत्तिहेठनिर्विकत्पकब्रह्मनिश्वयहेतुसंपादनायाद्वितीयश्रुतिवाक्यजद्रैताभावबो- 

धापेक्षा सर्वक्षत्नशरुवेः, अद्धितीयश्चुतेस्तु निषेधतया प्रतियोगिगप्रसल्ञकसर्वन्नत्वश्चुतिजन्यबोधपिक्षेति परस्परपेश्चयोक्तवाक्ययो- 
रेकवाक्यतोपपकत्तिः । यदिच “यः सर्वज्ञः" इति श्रुतिः (तत्तवमसि' इद्यादिमदावाकयघटकतत्पदार्थशोधिकेति न तजन्यबोधस्था 
नर्थनिवसशत्वपिक्षा, खण्डवाकया्थबो पदिपरानर्थनिवृततो तत्फरुकमहावाक्यार्थघीवेयरथ्यादिति विभाव्यते, तदापि सर्वज्ञघ्रुते 
गो धिततत्पदाथविषयकनिर्विकल्पकबोधेः तात्ययग्रहार्थमेवाद्धितीयवाक्यापेक्षा सुप्रचव । तदधीनसर्वज्ञत्वबाधभ्रहं विना सरवै 

कत्वनिषिटे तात्पयैसंभवस्यानिराकरणेन शुद्धतद्रहासंमवात् । संभवलेकवाक्तयत्वे वाक्ष्यमेदस्यान्याय्यत्वेन तात्पर्यब्राहकेणापि 
सेन खष् सर्वश्ञधरतेरेष्वाक्यतयाऽवान्तरबोधजनकत्वमुपगन्तव्यमिति बोध्यम् । अवराद्वितीयवाक्ये तदिलयध्यादहारेण यत् 

सर्वदवेततादात्म्यक्तत् तद्वच्छिननवरत्तिकान्यत्वविशिषटद्वितीया भाववत् इद्याकारक एव श्रुतिद्रयात् शाब्दबोधः । द्ैतवद्रहे- 
द्यादिना प्रद्ितदैतमिध्यात्वषीस्तार्थाति बोध्यम् । शरुतिद्वये लक्षणाच्येति पारस्तु शरुतिद्वयस दैतमिथ्यात्वेऽप्यवान्तरतात्प- 
योपगमाठ् तदनुपप्या सरवश्षतव्ुतेः देते शद्ितीयश्चतेर्निरु्तमिथ्यात्वे रक्षणेति रीद्या बादयलक्षणापस्षे योज्यः। अन्यथोक्त- 
वाक्याभ्यां तादशाकार शाब्दधियः कथंचिदप्यसंभवेनाऽऽथतादश्षबोधस्य च लक्षणानिरपेक्षतयाऽसङ्गतेः । नचावच्छिच्द्ति- 
कान्यत्वलामार्य तद्विध देताभावे अद्वितीय पदलक्षणेति तदथं इति वाच्यम् ! तथापि शरुतिद्रये लक्षेखस्यासङ्गतेईवौरतात् , 
अवच्छछि्नृततिकान्यत्वरभस्योपदर्धितरीयाऽसंभवाच । नयु तथापि तच्वमस्यादिमहावाक्यजन्यद्रैतनिश्वयस दवैतमि 
ध्यात छि दिपूर्वत्वादुपपच्योक्तालुपपत्तिप्रसङ्ग इयत भद-मदावाक्येति । धीपू्वकत्वादिति । द्ैतमिथ्यालसिद्धि 

पूवैकत्वा्नोक्तारुपपत्तिरिति शेषः \ नु मदावाकेयजधियः निह" इ्यादिषाक्याधीनधीपू्ैकत्वेऽपि कथं द्ैतमिथ्यात्वधीपूर्व 
कत्वमियत आद--उक्तवाक्ष्येनेति । नानापदस्य ब्रह्ममिर्ज, तदन्वितवस्तुसामान्यं च किंचनेतिनिपातसंघातखार्थः । 
तस्य नम्ये प्रतियोगितयान्वयः । तथाचास्ित्वविशिष्टो ब्रह्मभिन्नवस्तुसामान्यामावो द्वैतकारवच्छकनदवैतवद्दयनिरूपि 
ताघेयताश्नय इति बोधः । सच द्ैतमिथ्यात्वावगाहीति ततूर्वैकतं महावाक्यजधियोऽक्षतमिति भावः ।--वतमानार्थं 
ति ! व्त॑मानष्छारखाश्न मष्टावाक्योपदेशकारः 1 सच दवेतकाल एवेति तदवच्छिक्ञत्वलामे मिथ्यात्वलामः । यदिचात्र 

दैतानधिकरणकारू एव वर्तमानतया विवक्षित इति नुयात्, तदापि मिथ्यात्वघटकद्ैतकारवच्छिननत्वलामायाद-द्वैतवि 
शिष्टब्रह्मरूपोरेश्षयेति । वर्वमानकालावच्छेदेनेयस्ित्वान्वयि । दवैतवत्वकालावच्छेदेनेति ब्रह्मणीति सपतम्यर्थश््यन्वयि । 
त्नामावेऽन्वेति । अत्यन्ताभावस्य मिथ्यात्वघटकसय द्ेताखयन्ताभवस ।- खीकारे इति । तथाच तत्र द्वैत वर्तमान. 
कारुवच्छि्षतरसख बाधातचद्धोधासंभव इति भावः ।- निरवच्छिन्नेति । अत्र निरषच््छन्न विशेषणतासंबन्धावच्छि्नदततं 
लसय सक्ठम्यथैतया निरवच््छिन्नत्वस्य पदार्थ॑निवया भानसंमवः । नद्येवमवच्छिनश्त्तिक्रान्यत्वसये तीहपदात्तद्धानं नोक्त- 
मिति ध्येयम् । नन्वेचं द्वैतामवे दरैतकालवच््छिच्नत्स्यावच्छिननश्त्तिकान्यत्वस्य वाऽभाने तद्धटितमिथ्यात्मानालुपपत्तिः । 
तदषरिवसैब ,मिश्यालस्मोपममेद . मिध्यातरायुमने  दैतसाव्याप्यृत्तितामादप्या्ान्तरमियत `, मह~ तंत्छेवन्धेति 



१२ अद्वैतसिद्धिः सव्याख्या । [ परिच्छेदः १1 
नीम नी -~--~----^--~ 0 तन 

गोडव्रह्यानन्दी ( रघुचग्द्रिका ) 

नुमाने अर्थान्तरवारणात्, षकंप्रसरताभङ्गापत्या बह्यणी्येकपदख व्रह्माधेयत्वयो देश्य विधेययोरन्वयाबोधकस्वेऽपि 
बरह्मणील्यनेन बजह्मनिरूपितत्वरूपस्योदेदयस्थैवास्तीयनेनाघेयत्वाश्रयस्वरूपविधेयस्थैव समर्पणेन बद्यनिरूपिताधेयत्वे 
तत्तहेशाद्यवच्छिश्नष्वरामात् , 'यसिन्पञ्च पञ्च जना आकाशश्च प्रतिष्ठितः इति वाक्ये श्राणख प्राणमुत चक्षुषश्चक्षु" 
रिलयादिवाक्ये चाकाशकशब्दिताव्याष्तभ्राणादिसंबन्धितया ब्रह्मण उक्तत्वात् पञ्चजनशब्दसख गन्धर्वीदिरूपस्य बाद्यणा- 

दिरूपस्य वा भाष्योक्ताथैख "यख बह्य च क्षत्रं चेऽति वाक्ये अद्यक्षन्रपदयोरिव सर्वदश्योपरुक्षणस्वेन माणस्येखयादेरपि 
स्वदश्योपरुक्षणत्वेन सर्वददयसंबन्धिस्वेनेव ह्मणः पूर्वमुक्तस्वाचचद्रैतसिदधेः दवेत मिभ्यात्वपूर्वकत्वम् । नच~--नानेलस्य 
नन्पद्तिष्पन्नल्वेन सेदार्थकतया स्रसमभिव्याहतपद्ाथेवहयसेदबो धकतय तादशसेदविरिष्टेख किंचनेति पदार्थसयाल्य- 

छष्ुचन्द्रिकाया बिद्लेशोपाध्यायी । 

निरच्छिलविशेषणतेयर्थः । तथाचात्र खाधिकरणनिरूपितनिरवच्छिन्विशेषणतासंबन्धावच्छिल्न्ृत्तिताश्रयीभूतखाभाव- 
कत्वरूपसय देतकालावच्छि्त्वादिविशेषणाघटितस्य मिथ्यात्वस्यापि निर्ग चनेनार्थान्तरवारणसंभवात् , भ्रकृते तादशमिभ्याल- 
भानोपगमेऽपि क्षतिविरह इति भावः । नन्विहेलत्र द्वैतवद्रह्यलूपेदंपदाथं सप्तम्यथाधेयताया बिधेयतयाऽम्बयो न संभवति । 
विधेयतलख भकारत्वानियतततेन, विरेष्यत्वश्य विधेयत्वाविरोधेऽपि नीरूधर इत्यादितो षटोदेरयकनीरविधेयक्बोधानुदयेतेक- 

सुबन्पौकतिडन्तप्रकृति प्रययार्थयोरदेदयविधेय भावेनान्वयनोधस्याच्युतपन्नस्वात्. । अतणएवेदशबोधतात्प्यैण तादशपदानां भ्रयोग 
एकप्रस्रताभङ्गो दोष इवि आाव्दिका वदन्ति । अतएव च ववषदकतुः प्रथमभक्ष इयत भक्षणोदेशेन भाथम्यस्य विघेयघं 
दूषयित्वा प्राथम्यविशिष्टमक्षसख विधेयत्वं मीमांसकैः सिद्धान्तितम् । अतएव इर्य दोषं अनिग्टविधेयां शमिति व्यवहरन्तो 

'दवितीयमोींमिव काञचैकये' ल्यादौ "मोवा द्वितीयामिव कारौकलयेःति रचनामारङ्कारिका अनुमन्यन्ते । अतएव च खत्वपक्ष- 

कनिरूपित्वसंसर्गकराजसाष्यकन्याये रा्ञ इति प्रतिज्ञा, अनुकूलताषेबन्धेन पाकसाध्यककृतिपक्षकन्याये पचतीतिप्रतिन्ञा च न 

संप्रदायसिद्धेति नैयायिका वणेयन्ति । तथाच कथमाथेयतायां दरैतकालावच्छिन्नत्वभानसंमव इत्याराज्चय 'इदे"खच सप्तम्यथो 

निरूपितत्वम्, असधासर्थश्वाधेयत्वम् । अतएवास्विपदं सफलम् । एवंच सुबन्तारथे तिडन्तार्थस्य विधेयताया व्युत्पन्नतया नाज 

पपत्तिरित्यमिप्रायेण समाधत्त--पङेत्यादिना । यद्यपि एकप्रसरता एकविगिष्टोपस्थापकता, तस्याथैकार्थीमाववादिमते 
समासादावेव सत्वात् तत्र पूरवोत्तरपदार्थयो्देर्य बिधेयभावे प्रथगर्थोपस्थितिनियमस्योपगमे ता स्तत्र मङ्गपरस्गः । बरह्मणीलख- 
रतु एश्ाथौमावनिरहात् कथं तद्धङगापत्तिः; तथापि इषिडन्तपदानामपि श्रक्दयर्थतिशिष्टभ्रययार्थरूपैकविशिष्टोपस्थापकलतव- 
मेव, नतु प्रकृति प्रयययोः षरुथग्थोपस्थापकलतम् , पदस्फोटाङ्गीकारादिवि मताभिप्रायेणेदम् । आधेयत्वाश्चयत्वेति । आधेय. 

लनिचिष्टाश्रयत्वेदर्थः ! भाचेयत्वमात्रस् विघेयत्वेन प्रकृतनिर्वाहेऽपि ख्निडन्तान्यतरार्थस्येवान्यतरा्थें बिधेयतेद्यभिप्रायेणे- 
दम् । वस्तुतः पदस्फोरङ्गीकारे धठुमात्रस्याचुपस्थापकताभिप्रायेण । खरूपसेबन्धषूपाश्रयलस् खरूपविरेषणरूपाघेय- 
त्वाभिक्नतया ब्रह्मनिह पिततस्य न त्र वाधः। सविरेषणे हीति" न्यायेन वा आधेयत्वे ब्रह्मनिशूपिततवं पर्यवस्यति । वस्तुतस्तु 
कारकनिभक्तयर्थस धात्व्थनेवान्धयसख व्युयन्रतया आधेयत्वे एव जद्यनिरूपितत्वान्वयः । तथाच तयोरेवोदेदयविधेयभाव इति 
न कोऽप्यायास्ः । उक्तनियमे पदस्फोटे च न मानम् । आधेयत्वाश्रयत्वरूपेखयस ठ तद्धटाघेयत्वदेदयर्थैः। विधेयसेदयस्य विधेय- 
घरितस्यलर्थः ।-तदेश्ादी ति । दतं तदोऽथः ! आदिना कालः । अञ्च विश्ेषणीमूतविभक्तयथेदेस्यकविरोप्यी भूतधा- 
त्व्थनिशिष्टतिडन्ता्थविधेयकबोधस्यान्यत्रादटत्वात्तयो सदशय तिधेयभावसयायुक्ततयाऽनाश्रयणे द्रैतकालवच्छिक्नत्वसख दवैतामावा- 
म्विताधेयतायां कामासंभवात् दवैताभावे निरवच्छिन्न विशेषणतया दवेतवद्रह्मकत्तित्वभानपल्ष एव निर्भरो बोध्यः । नलु दरैतवद्र- 

हमणोऽपरकरान्ततयेहे य्रेदेपदेन कथं तत्परामै इयत आह--यसिन्निति । प्रतिष्ठितः तादासम्येनायेपितः । प्राणं प्राणन- 
शक्तिदं । चक्षुः दशेनशक्तिदम् । यसिन्निति वावयेऽऽाशशब्दितान्याछृतसंबन्धितया प्राणति वाक्ये प्राणादिसंबन्धितये- 
न्वयः । अव्याकृतं भाया । नन्वेतावतापि स्वैताद्त्म्यवच्वेन न ब्रह्मणः प्रकम इत्यत आद-- पञ्चजनश्चब्दस्येति। 
ययेयत इवेम्तं दशन्तः । दुदयसंबन्धित्वं इदयतादात्म्यवत्त्वम्-पूर्ैपुक्तत्वादिति । इदंपदेन द्वेतवद्रह्मपरामरसेभव 

इति शेषः । उपसंदरति-अद्धेत सिद्धेरिति । तस्मारित्यदिः । अद्वैत सिद्धेः तत्सामान्यख । नु नेहेति वाक्ये द्वेतवद्र- 
णि दैतामावो न विधेयः 1 दिलु बरहमनिरूपितत्वे आाधेयत्वमेव । तथाच दैतामावं श्रयवुदेदयतावच्छेदकी मूतद्रैततत्कालव- 
च्छिक्नतव दवेताभावे कथं लभ्यते इयाशङते- नचेति । किंचनेति पदार्थस्य वस्तुसखामान्थलय । देद्ोति कालसापयुपल- ~~ ~ 4 ~ = 

९ एकाैवोधवत्वरूपसामभ्यंभङ्गापत्येलय्थैः । २ यथाद्वैतवद्रह्मनिरूपित्वोदेशेन ब्रह्मभिन्रद्रैतामावदृत्तित्वबिधाने वियेयविशेषणे 
्र्येदे दैतदेशावच्छिन्नत्वं न भासते एवं बिधेयविरेषणे द्वैतामावेऽपि न द्तदेशायवच्छिनरत्वं भासते । अन्यथोकऋश्तेरेव नह्यणि 
ज्रह्ममेदगिषयकत्वापत्तरिति । | 



विडरेशोपाध्याय्युपवरंहितगौडजद्यानन्दीयुता । १३ 
मीम 

गोडन्रह्मानन्दी ( खघुचन्द्रिका ) । 

न्ताभावे' दवैतवत्वदेशकारावच्छिन्रष्वसख भानं न श्युत्पत्तिसिद्धम्, उदर्य तावच्छेदकतत्तदेशकारावच्छिन्नस्वयो : 
तत्तदशकारादिविरिष्टोदेरयस्थरे भानादिति-- वाच्यम्; तादशामावे तादशावच्छिन्बदयदृन्तिस्वदोधेऽप्युदेरयसिदधेः । 
नहि तत्ने तत्केनापि खीक्रियते । प्रल्येऽपि तादशाभवे तार्किंकादिभिसदस्वीकारात् पिथ्याखवादिनैव तत्खीकारात् । 
वस्तुतस्तु बद्यभेदो न भ्रतियोगितावच्छेदकतया भाति, किंतूपलक्षणतया किंचनपदुरथँ प्रकारः । तथाच तत्पदस्य 
स्वैनामतया प्रसिद्धा्ैतया अरलक्ादिमानसिद्ध्रव्यव्वादिििष्टमोधकःस्वेन असिदधाथैकस्वात् परकान्ताथैकस्वाद्रा घट- 
त्वादि विषिष्टवत् बह्यगोधनात्, दव्यत्वादि विशेषरूपेणैव मिथ्यात्वङाभः । घटवद् ब्रम्यवदियेवुदेश्यतावच्छेदकभा- 
नेऽपि दरव्यं नालीलयादिविधेयांसे धघरत्वादिविशिषटस्योदस्यतावच्छेदकरत्वेन उव्यत्वादिविशि्टाभावक्ञानसख नाहावैसवाप- 

टघुचन्द्िकाया विदटलेश्चोपाध्यायी । 

क्षणम् ।--तत्तदेश्शकारुविशिष्टोदेदयस्थर एवेति । तादशोदेर्यांशे विधेयविधया भाखमान एवेदरथः । ताश वु 
अकरते आधेयल्वमेव । नलु दैताभाव इति मावः । अत्र॒तत्तदेशकारेखयश्य तदवच्छिक्चत्वोपरक्षिततत्तत्दार्थेदर्थं इति 
बोध्यम् । द्तवद्रहमांशे दैताभावखयापेयत्वनिधेयतया तत्र द्रैतकालावच्छिनत्वभानादेव द्ैतमिथ्यातनिर्वादादिलाशयेन 
समाधत्त--तारराभाव इति । बह्मभिनवस्तुस्ामान्याभाव इयर्थः --तादशावच्िङछन्न ति । दैतवत्वदेशकालावच्छि- 
नेलर्थः । उदय सिद्धेः मदावाक्यजन्यद्ैतसिद्धिपू्वेकारे दवैतमिथ्याल्सिद्धिसत्वनिर्वादादिलर्थः 1 खाश्रयनिष्टखावच्छेद- 
ककालावच्छिज्रखाभावकत्वमिव खावच्छेदककालावच्छिजखाश्रयत्रृत्तिताकसा भावकत्वमपि मिथ्यात्वमेवेति तद्धानोप- 
गमेऽपि न कतिरिति मावः ! नञ्चु दैतपारमाधथिकलवादिना देतवति दैतकाटावच्छिन्रैताभाववत्त्वं नोपेथते इति 
तत्विद्धिरेव पारमार्थिकत्वविरोधिमिथ्यात्वपर्थवसायिनी, द्वैतामावे द्वैतकालवच्छिन्न्रैतवहदारत्तितवसिद्धिस्तु न तथा । तत्र 
तादशेत्ितवस्य वेनोपगमादिखथोन्तरभ्रमे निराकरोति--नहीति । तच द्ैताभावे । तत् दवैत्ालवच्छिनन्ैतबद्ह्यदत्त- 
त्वम् । केनापीति । दवैतपारमार्थिकल्ववादिनेति शेषः । श्रङ्येऽपि भरख्यावच्छेदेन दतरूपध्रतियोगिमद्रहत्तिेनाभ्ु- 
परगमेऽपि । तादशतत्पदा्थौ व्याख्यातौ ।--खीकारादिति । एवंच निरक्तमिण्यात्वसालुमितौ नेहेतिवाक्यनवोधे च 
भानोपगमेऽपि नाथौन्तरमिवि भावः । यद्वा --उदे्यताकच्छेदकयेवावच्छि्त्वं विधेये भासते, नतु तद्शकारवच्छि्- 
त्म् । देशकारविशेषणस्योदेदयतानषच्छेदकलत्वस्थरे तदेसकालावच्छि्षत्वमानप्रसङ्गादियदयेन रङ्कते-- नचेति । अल्य- 
न्ताभावे तदन्विताधेयत्वे । मास्तु तत्र दैतकालावच््छिनत्वमानम् , देतावच्छिननत्वभानतु भवेदिद्याशयेन समाधत्त-- 

तादशाभाविति । तादश्लाचच्छिन्नेति । दवेतावच्छिनियर्थः । उद्यं बरह्मणि दैतकास्व च्छेदन द्वैतामाववत्त्वम्, तख 
सिद्धेरिल्यर्थः । समानदेशकारीनयोरेवावच्छेयावच्छेदकभावोपगमादिति भावः । अत्र परेषां संबादमाद-नहीति । तत्र 
वेताभावे । तत् दैतावच्छिन्नखमिवि व्यास्येयम् । द्ैतस्य हदयत्वेनोदेदयतावच्छेदकतया ब्र्मभिन्ञत्वेन चामावध्रतियोभितया 
भानखीकारेणाद्वितीयवाक्याघीनमिभ्यात्वनिश्चयस्येव नेहैतिवाक्याघीनतजिश्चयस्याप्यादहायेत्वस्य वारणसंभषेऽपि प्रकारान्तरेण 

तस तद्वारयति--चस्तुतस्त्विति । बरह्ममेदेति । नानापदार्थभूतेयादिः '- किंचनपदार्थै इति । अलुपदं वक्ष्यमाण 
हति शेषः! तर्पदस्य किंचनपदान्तभतकरंपदख । किंचनेति संघस्यासर्थनामतया यथाश्रुतासक्गतेः । चनेरिद् तात्पय- 
प्राहकमिपि भावः । बोधकत्वेनेति मिथ्यात्वरमे देव॒तयाऽन्वेति ।--भ्रसिद्धेति । परथम्यन्तद्वयं इषहपदस्य घयबद्रद्मबोध- 
कत्वे हेतुः \ तादशगोधनं तु रम इदहपदेन इदंपदेन । भत्र ब्रह्ममेदो पलक्षितद्व्यत्वविदिष्टाभावो घटत विशिष्वद्रइषृतति- 
रिति बोधः । तथाच द्रव्यत्वेन गृह्यमाणानां घटादीनां खाश्रयनिष्ठद्रभ्यत्वावच्छिन्नप्रवियोगिताकखाभावकत्वसिद्ध तद्धटकतया 
खाश्रयिष्टखाभावकतवरूपमिथ्यात्वमपि सिध्यति ! नचैवं--घटस्य घटसरूपेण ब्रह्मणि पारमार्थिकत्वेऽपि निरुक्तसाध्यपर्य- 
वघानसभवेनोदश्यासिद्धिरिवि--वाच्यम् , द्रव्यलरूपन्यापकधमौवच्छिन्ाभावसिद्धौ घटलत्वूपन्याप्यपर्मावच्छिन्नामावस्यापि 
ततः पिदधिसंभवादिति भावः । भतएव घटत्वम्याप्यतच्क्तित्वादिकमुपेक््य तद्यापकदन्यत्वानुधावनम् । नन्वेवं दरष्याभावो 
घटवद्हमवृततिः, आविमदभावश्च द्रध्यवद्रदमशृत्तिरित्यादि समूहालम्बनात्मक एव बोधो वाच्यः । तथाचैकस्मिन् ब्रह्मरूपे 
घभिणि दरव्यत्बतदवच्छि्नाभावयोर्देदयतावच्छेदकव्िधेय भावेन तन्न भानात्तस्णाहायेत्वं दुवौरमेवेति शङ्कं परिदरति-- 

घटवदिति । चटवति बरह्मणि दरव्यं नास्ति, द्व्यषति ब्रह्मणि जातिमान् नासीदयादि खमूहारम्बन इलादिः ।-घटवः 
दन्यवदिव्येवमिति 1 षटत्वनिविष्टवत्तब्रन्यतवनिविष्टक्त्वर्पेखरथः । दरव्यं नास्तीति 1 तत्मतिपायद्रन्यतवावच्छिनाभा- 
वेद्यथैः } त्य विचेयेऽ्भेदान्वयः । बिधेयांश्चे तजिष्टविधेयतानिरूपितेसर्थः। भ्योदेश्थतायामन्वयः । घटत्वादि वितरिष्टयैवे- 
लयेवकारेण दरन्यत्ववि शिष्टस्य व्यवच्छेदः । तथाच तादशबोधस धटत्वावच्छित्रोहेदयतावच्छेदकतानिरूपकदभ्यत्वावच्छि" 

ज्ामाननिभेयताकत्वेऽपरि द्रम्यलवावच्छि्ोदेदयतावच्छेदकतानिरूपकदन्यत्वावच्छिच्छभावलागच्छिनविचेषत्राकत्वमावााः 



१४ अदेतसिद्धिः सव्याख्या । [ परिच्छेदः १1 

सखपक्षसाधनपरपश्चनिराकरणाभ्यां भवतीति तदुभयं वादजस्पवितण्डानामन्यतमां कथागधित्य 
संपादनीयम् । तत्न च विप्रतिपत्तिजन्यसंरायस्य विचासङ्गत्वान्मध्यस्थेनादो विप्रतिपत्तिः पदशरनीया। 
यद्यपि विप्रतिपत्तिजन्यस्ंराथस्य न पक्चतासंपादकतयोपयोगः, सिसाधयिषाविरहसहशृतसाधकः- 
५. ~~~ ^-^ ^-^ ~~~ 

सिद्धिव्याख्या । 

यमियर्थः । तत्र हेतुः, अद्वैतसिद्धेरियादि । तथाच द्वैतमिथ्यात्वे उपपादितेऽदरैतं सूपपादमिति दवैतमि- 
थ्यात्वोपपादनमदेतसि्छलयुणत्वान्नासङ्गतमिति ध्येयम् । वक्ष्यति च ग्रन्थकारः चतुर्थपरिच्छेदान्ते 

“अदैतसिद्धिरघुना चतुथी समजायतः इति । ननु तर्हिं तदुपपादनं विहायाप्रे विप्रतिपत्तिप्रद्दौन- 

मसङ्कतं--इाशङ्कय तस्यावकारमाद--उपपादनं चेयादिना विप्रतिपत्तिः प्रदशेनीयेयन्तेन । 
उपपादनंच दैतमिभ्याखोपपादनं चेयर्थः । खपक्षप्ताधर्ने ख्थापनीयकोटिखापनम् । परपक्षनिराकरणं 
निराकरणीयकोटिनिराकरणम् । ताभ्यां मिथ्यासस्थापनसलयत्वनिराकरणाभ्यां द्वैतमिथ्यात्वोपपादनं 

भवतीति तदुभयं मिभ्यात्वसाधनसदयत्वनिराकरणरूपोभयं वाद-जरप-वितण्डानामन्यतमां कथामाभिदय 

संपादनीयमियक्षरार्थः । तत्र तत्त्वबुयुसुकथा बाद्‡, उभयविजिगीषुकथा जल्प, सख्पश्षस्थापनहीना 

वितण्डा परपक्चदूषणमात्रपयैवसाना । कथा नाम नानाकलैकपूर्वोत्तरपक्षप्रतिपादकवाक्यविस्तरः । 
ततः किमित आह-तत्र चेति । तस्यां वादकथायामिययर्थः । तत्रेयस्य विप्रतिपत्तिः प्रददीनीये- 

यनेनान्वयः । तत्र हेतुः--विप्रतिपत्तिजन्यसंशययसेति । नन्वेवमपि-- विश्वं भिथ्येयेतदनुमानपर- 
कथाश्रयणेनैव ख्पक्षसाधनपरपक्षनिराकरणोपपत्तौ विभरतिपत्तिप्रदरौनं व्यर्थमेवेति-- चेन्न । तथात्वे 
ब्रह्मादिषु बाधाद्यापत्त्या तस्मदशेनस्य साधकत्वात् । नच--विप्रतिपत्तिप्रदरीनेऽपि स॒ दोषस्तदवस्थ 
इति-- वाच्यम् ; तदा तत्र पश्त्वेन निर्दिष्टस्येव विश्व्ब्देन प्रहणे बाधाथनवकाञ्चात् । नच--मूख- 
्न्थेषु विप्रतिपत्तेः काप्यदशेनान्न तस्था आषद्यकतेति-- वाच्यम्, मूख्प्न्थेषु विप्रतिपत्त्यप्रदशैनस्य 
रिष्टैरेव सोखरेक्ष्यतामिलयभिप्रायेणोपपच्तावपीदानुमाने वाधादिनिराकरणरूपम्रयोजनवया बिप्रतिपत््या 

गोडब्रह्मानन्दी ( कधुचन्द्रिका ) । 

तिरिति भावः । वाद्; तञ्ुभुस्सुना सह कथा । जर्पो विजिगीषुणा सह । वितण्डा स्वपक्षस्थापनदहदीना । कथां 
पञ्चावयवपरिकरोपेतवाक्यम् । सिषाधयिषेद्यादि । सिप्राधयिषामावसामानाधिकरण्यनिरिषटख साध्यनिश्चयस्याभा. 

लघुचन्द्रिकाया विड्ङेशोपाध्यायी । 

यत्वमिति भावः । अत्र विभक्तयर्थसंसगीत्वमतमवलम्ग्येदेति सक्तम्य्थभूतमाधेयत्वं संसर्गो न प्रकार इति विवक्षितम् । 

अतएव द्रभ्यं नास्तीलयादि विधांश इति अन्येन द्रव्याभावस्यैव विधेयत्वं दरदितम् ! आधेयत्वस प्रकारताभिभ्राये तूक्तरीत्या 
तस्यैव बिधेयतयाऽस्तीति विधेया इयेगेच्येत । तथाच विशेष्यीभूतद्रव्यत्वावच्छिन्नामाव बिघेयको विशेषणीभूतघरलविसि- 
वद्रहमोरेस्यक आघेयतासंसर्भकबोध एवान्नेदवयेयम् । कवित् पुस्तकेतु नचनानेदयत आदःय॑त्वापत्तिरियन्तं कुण्डितम् 1-- 
विजिगीषुणा सहेति । कयेव्यलुषङ्गः । एवंहीनेवयत्र ! कथामिति भूलप्रतीकम् । पद्चावयवपरिकरोपेतं वाक्यमिति तद्धि- 
वरणम् !॥ इति विद्धटेश्चीये कषुचन्दिकाभ्याष्यने अवतरणम्रन्थः ॥ 

अथ विग्रतिपत्तिवाक्यख विचाराङ्गत्वम् । 

उपपादनं चेदयादिना म्यायरूपकथाया आवद्यकत्वं प्रदर्य न्यायाख्रतकारीयं विश्रतिपत्तविचारारुपयोगितान्यवस्था- 
पनं खण्डयितुकामः पूर्वपक्षतया तदुषन्यासाय विप्रतिपत्तेः प्रदनीयतामाह मूरे-- तत्रेति । सहशृतत्वं न त लन्यजनक- 

त्वम् । सिषाधयिषाविरहसिषध्योरनुमिद्यहेतुत्वात् । एवंच साधकमानं न सिद्धिसाम्री । तखाश्चश्चुःपरामशौदिरूपायाः सायै- 

नरिकतया सिषाधयिषां निनानुमिलुच्छेदभसङ्गात् । भतो ग्याच्े--सिषाचयिषेति । नयु साध्यसंशयरूपपक्षतैषोफगम्य- 



विलेश्ोपाध्याग्युपचंहितगौडन्द्यानन्दीयुता । १५ 

मानाभावरूपायास्तस्याः संशयाधरितत्वात्; अन्यथा श्रुलयास्मनिश्चयवतो.ऽजुसित्छया तदलुमानं न 
स्यात्, वाद्यादीनां निश्चयवच्वेन संरायासंभवादाहायश्चंशयस्यातिप्रस्रकत्वाच; नापि विप्रतिपत्तेः 
1 ~~ ^+ 

सिद्धिन्यास्या। 

अवद्यं ्रदशेनीयत्वादिति भावः। ननु--विप्रतिपत्तिम्रदरेनं न युक्त । तस्या विचाराुपयोगात्। न च-- 

विप्रतिप्तिजन्यसंश्यस्य विचारोपयोगेन चिचाराङ्गतया तदार विप्रतिपत्तेरपि तदुपयोगेन तदङ्गत्वात्त- 
सद्दोनमावद्यकमिति--वाच्यम् ; संशयस्मापि विचाराुपयोगित्वात् । नच-साक्षात्तदलुपयोगित्वेऽपि 

पक्षृतासंपादकतया संश्यस्योपयोगोऽस्तीति--बाच्यम् ; पक्षतासंपादकतयाऽप्युपयोगासंभवादिति-- 
आरङ्ते--यद्यपीति । उपयोग इति । येन तहर विम्रतिपत्तेरपि विचारोपयोगाद्धिचाराङ्गता स्पादि- 
यर्थः ! अलुपयोगमेव ददोयति--सिषाधयिषेति । साधारणधमोसाधारणघमोम्याभिव विमतेश्च संशञ- 
योतपत््यभ्युपगमेन संश्षयसंभवेऽपि उक्तपश्चतायास्तदधटिततया तद्टितसंश्चयद्वारा विप्रतिपन्ेर्विचाराङ्ग- 
स्वस्य सुतरामयोगादियर्थः ।! अत्र साधकमाने, मावव्युत्पत्त्या सिद्धिरेव, नतु करणव्युत्पत्त्या भावव्यु- 
तपरत्तिसहितया सिद्धितव्करणान्यतरत् ; गोरवात् । नच-अलुमानातिरिष्तप्रमाणकाटेऽवुमियदरैनाद्वैरवं 
ग्रामाणिकमिति--वाच्यम् , तावताऽतुमित्साविर्दसहकृतानुमानातिरिक्तममाणामावसयय कारणत्वप्राप्िः । 

नञु--उभयोः कारणस्वराविशेषे सिद्धयेभावसेव पक्षतात्वे किं विनिगसकमिति--चेन्न | लाघवेन 

सिद्यभावस्यैव पक्षपदम्रवृत्तिनिमित्तस्वात्, नतु सिद्धिकारणाभावश्य; गुरुद्चरीरातीन्द्रियप्रतियोगिकतया 

गुरुत्वात् । नच--सिषाधयिपापदेन सिषाधयिपो्पत्त्यनन्तरसिच्छनयुगुणानन्तरितः कारो वाच्यः, 

अन्यथा निरन्तरमनुमितिद्रयं मवत्वियादौ मध्ये परामश्चौदिना सिषाधयिषाया नाञ्चात्पक्षताया अभवेन- 

नुमियभावापत्तेः । तथाचातीन्द्रियघरितग्रतियोगितया सिद्धभावोऽपि कथं रुघूपखितमिति--वाच्यम् ; 
सिद्धिकारणांश्चयोरेव तद्धिचारात्, सिपाधयिपांडो च तस्रवेस्योभयपक्षेऽपि समानत्वादिति । नञु-- 
सेदिग्धसाध्यवन्वं पक्चत्वं, ततश्च पश्चत्वप्रयोजकसंयजनकतया बिप्रतिपत्तर्विचाराङ्गत्वमस्त्वियाशङ्खयाह- 

अन्यथेति । संदिग्धसाध्यवतः पश्च इयर्थः । न खादिति । संदेदघटिताया अभावादिति भावः । 
उक्तपश्चताङ्गीकारे तु श्वुखाऽऽत्मनिश्वयकाठेऽनुमित्सायां सयामलुमित्साविरहलक्षणविरोषणाभावे तद्टिशि- 

छ्रारसनिश्यस्याप्यभावेन सिषाधयिपाविरहसदकतसिद्धयभावरूपायाः पक्षतायाः सन्त्वात् तत्राप्यनुमानं 

स्यादिति ध्येयम् । बरस्तुतो विग्रतिपत्तिवाक्यस्य संशयजनकत्वमपि वक्तमश्चक्यम् । तथाहि-- किं तस्मा- 

त्संश्चयो वादिप्रतिवादिनोवौ , पारिपद्यानां वा; नाय इयद--वाद्यादीनामिति । नच--वाद्यादीनां 
निश्यवन्तवेऽपि विप्रतिपत्तिवाक्यात्संरायः स्यादेव, विप्रतिपत्तिवाच्यस्य संशयकारणतया कारणे तस्ि- 

न्वाक्ये विद्यमाने तत्कायैसंसयावदयंमावादिति-- वाच्यम् ; विशेषादशेनस्थापि सहकारित्वेन तद्विरहे 

ण न त 0 0 

गोडउन्रह्मानन्दी ( खघ्ुचन्दिका ) 

वरूपायः हृषयथेः । संद्वायस्य संशयदेतुस्वखीकारख । अतिश्रसञ्जकत्वात् आहायैपरामशौदेहेतुष्वपाद्कस्वात् । 

टघुचन्द्रिकाया विडुलेश्ोपाध्यायी । 

तामियत धाह मूञे--अन्यथेति ! नयु निश्चितोऽप्यथौ निचये प्रामाण्यसंदेहेन संदिष्यत श्यत ाह--वाद्यादीना- 
सिति । मध्यस्य लादिपदार्थैः ।-निश्चयेति । अपामाण्यन्तानानास्कम्दितेद्यादिः ¦ नज ताइशेश्ठकोटिनिशवयेऽपि विप्रतिप- 
तिराहायसंशयमेव जनयिष्यति । स एव चामुमितौ पक्षताविधया हेतुरिखत आदह-आहा्येति । बआहा्य॑शयदस्या- 
तिभघ्र्वकतवासंमवात् पर्मैरपगमान ययाशटुतासत्तिः, भतवन्दिकश्नरो व्याच्दे-संशायसयेति । -संयहेकुत्ेतरि 



१६ अद्वैतसिद्धिः सव्यास्या । [ परिच्छेद; १ ] 

खरूपत एव पक्षप्रतिपश्चपरि्रहफख्कतयोपयोगः, ^त्वयेदं साधनीयः, “अनेनेदं दूषणीय मित्या- 
दिमध्यस्यवाक्षयादेव तष्ामेन बिश्रतिपत्तिवेयथ्यीत्; तथापि विप्रतिपत्तिजन्यसंदायस्यादचुमित्यन- 

सिद्धिव्याख्या । 

वाक्यास्संशयायोगादिति भावः । नु--विेषदशेने सलयपि वाद्यादीनामाहायैसंश्यो भविष्यति तख 
विदोषदशीनाप्रतिवध्यत्वादियत आद-आार्येति । अदुमिदयत्तरकाङमपि तस्य स्तवेन सिषाधयि- 
षाविरददृक्ञायामपि पश्चतापत्त्याऽतिप्रसञ्ञकत्वादिखर्थः । नापि द्वितीयः; अन्यदीयसंश्चयसख पश्चत्वाप्रयो- 
जकत्वेनादुमानानङ्गल्ादियाह--पक्षप्रतिपक्षेति । खापनीयकोटिपरिपरहप्रकतयापि नोपयोग इयर्थः । 

नद्ु--स्थायनीयकोटिरूपपक्षपरिभदहार्थेमेव तार्किकादीनामिवास्माकमपि साऽवद्यं मदशेनीयेति कथ- 
मठुपयोग इत आद--त्वयेदमिति । तथाच पक्षपरिथदहरूपभ्रयोजनस्यान्यथासिद्धत्वात्ताकिंकादि- 
भिरपि विप्रतिपत्तिनाँवदयं प्रदर्शनीया । नच--वाक्यत्वाविरोषे किं विनिगमकमिति--वाच्यम् । 
मध्यस्थादिवाक्यादुक्तादेव तामेऽनेकविद्ञेषणवतो विप्रतिपत्तिवाक्यस्य गौरवात् ! नसु-- पक्षपरिग्रहेक- 

फटकत्वे मवेदेवान्यथासिद्धिः; नैवं, कितु साध्योपसियर्थमिति न वैयभ्येमिति--येन्न | विप्रतिपत्ति- 
वाक्यस्य समयबन्धादिना व्यवहितस्वेन हेत्वभिधानप्रयोजकाकाह्वाजनकसाध्योपखियहेवुत्वात्। नच-- 
विप्रतिपत्तिवाक्यस्य साश्योपश्थियहेतुत्वे साध्योपयितिरेव न स्यादिति--वाच्यम् ; तदुत्तरमवहयदत्तया 

प्रतिज्ञयैव तह्ामात् । तदुक्तं न्यायाग्रते इदं च विप्रतिपत्तप्रदशैनं वस्तुतः इति । न विचारा्ग- 
त्वेनेति वचनार्थः । तथाच विम्रतिपततर्विचाराङ्गत्वमयुक्तमिति भावः । विप्रतिपत्तिवाक्यस्य सार्थक्यं 
साधयति--तथापीति । बिप्रतिपत्ते्वायादिषु संशयाजनकत्वेऽपि पारिषदयादिषु संशयजनकत्वमस्येव; 
तेषां बिरेषद्रनविरहात् । नच अन्यदीयसंश्ञयसख खाथौयुमानस्थलेऽसतः पश्षसवाप्रयोजकत्वेनाुमा- 

नाङ्गं नेति--वाच्यम् ; तस्य पक्चताप्रयोजकतयाऽनुमानानङ्गखेऽपि व्युदसनीयतया बनिचाराङ्गत्वसंभ- 

वादिलयमभिरयाह--विभ्रतिपत्तिजन्येति। नच--व्युदसनीयततया विचारा्कस्यापि पारिष्येषु संशयस्य 
विप्रतिपत्ति विनापि वादिप्रतिवादिसंघषौदिना कोय्युपसिितो विशेषादरने सति संभवेन विप्रतिपत्ति 
वाक्यमनावदयकमिति--वाच्यम् ; विप्रतिपत्तिवाक्यादेव तत्संभवे वादिप्रतिवादिसंघषकोस्युपसितिवि- 
शेषदशेनानामनेकेषां हेतुत्वकस्पने गौरवादिति भावः । यद्भूा संसयस्य पक्षुतासंपादकतयोपयोगे सति 
तहारा तल्ननकविभ्रतिपत्तेरपि उपयोगादनुमियङ्गत्वमस्येव । नच--अन्यदीयसंशयस्य पक्च॒ताऽप्रयोजक. 

ताह्मयादेश्च संश्याभावात्कथं संदिग्धसाभ्यवत्तं पक्षत्वमिति पक्षेऽपि विप्रतिपत्तेरुपयोग इति- 

गोडबह्मानन्दी ( रघुचन्द्िका ) । 

यक्षप्रतिपक्षपरिग्रहेति । पक्षे धर्मिणि परतिनियतपन्षपरिप्रहेयथः । वादिनोभौवाभावान्थतरकोरेरेकधमभिणि प्रयो- 
रति यचत्। तथापि-यचुमित्यनङ्गत्वेऽपीति । अनुमितिं अति तथाविधमेव यदङ्गस्वं तदभवेऽपीलथैः । प्रथमसा- 

ठधुचन्दिकाया बिदुङेश्ोपाभ्यायी 

संदायनिष्ठानुमिविदेवुत्वेयर्थः । मृञे-खरूपत इति । साक्षादियं; । संशयमद्वारीशृदेति यावत् । पक्षेदादेः पक्षो 
भावकोटिः, अतिपक्षोऽभावकोटिः, तयोरन्यतरख परिग्रह इति यथाश्रुतेऽथ॑परिग्रहद्रयसेकषर्मिकत्वालामाव् न्यूनता 
एकथर्भिसंबन्धस्य भावाभावद्वयस्य त्वप्रसिद्धत्वान्न पक्षादिपदार्थता । एवं परिग्रहो न ज्ञानम् , तस विभ्रतिपर्तिं विनैव संमवात्, 
अतो व्याचे--पक्षेति--नलु तिचाराङ्गत्वे तद्वाराभ्ुमिलङ्गखस्य दुर्वारतया अयुमिखयनङ्गत्वेऽपीयसक्षतम् । अत 

मद-अयुभिति प्रतीति । तथाविधे पू्शङ्गितम्। नञ तथापीलसयो्ा्थकःवे ययऽपीदयस कान्य इत भाद-- 



बिलेशोषाध्याय्युपषंहितगौडन्रह्मानन्दीयुता । १७ 

ङगत्व्ेऽपि व्युदसनीयतया विचाराङ्गत्वमस्त्येव 1 ताश्लसंशायं अति विधरतिपत्तेः कथिन्निश्यादि- 
भतिवन्धादजनकत्वेऽपि खरूपयोग्यत्वात् । वाच्यादीनां च निश्चयवसे निथमाभावात् “निशितौ हि 
वाद् कुरुत' इसयाभिमानिकनिश्चयाभिप्राये, परपक्षमालमस्ब्याप्यदंकारिणो बिपरीतनिश्चयवतो जब्पादौ 
ग ^~ 

सिद्धिन्याख्या । 

वाच्यम् ; पक्षव्वप्रयोजकवादयादिसंशयं प्रति विप्रतिपत्तेः कचितनिश्चयादिना प्रतिवन्धाभावादजनकसेऽपि 

जनकताखरूपयोग्यताऽनपायादियाह-- तादृशेति । पक्षलप्रयोजकवायादिसं शयं प्रतीदयर्थः । वायादीनां 

विशेषद्रोनवच्ध्रोग्येण विप्रतिपत्तेः कचिदपि वायादिनिष्ठसंशयानुपटितव्वेन तादशसंशषयं भरति तस्याः 
स्वरूपयोग्यत्वं कत्पयितुमरक्यं, कचित्फरोंपदितजातीयस्येव स्वरूपयोग्यत्वादियारज्गयाद--वाधादीनां 
चेति | तथाच वादयादिष्वेव कचिद्धिदेषादशेनवत्सु संशये सिद्धे तेष्विवान्यत्र तद्रहितेष्वपि संशय 

जननखरूपयोग्यत्वमस्येव । कचित्फरोपटितजातीयस्यैव खरूपयोग्यत्वमिति त्वथेवोक्तत्वादिति ध्येयम् । 
ननु--वाद्यादीनां विरेषदशेनवत्वनियमे निश्चितौ हि वादं कुरुतः इयखयेव मानवान्न तेषां संराय- 
इयाराज्गयाद--निथितौ हीति । वाद्करणोत्रकाीनस्वात्तत्वनिश्वयवन्त्वसेदयर्थः । ननु --वायादीनां 
निश्चयवत्तवं विचारासू्वं समविद्यत्ववोधकपरीक्षादिना सिद्धं इयाशङ्खयाद--परपक्षमालम्ब्येति । 

५ ~~~ ~~~ ^^ ~~ 

गोडबद्यानन्दी ( कघुचन्द्रिका ) । 

पिक्ञाग्दरयेवकारसमानाधेकत्वात् यद्यपीलयस्य पूर्व सच्वात्तथापीलयन्यदध्याहार्यम् । एकेनैव वा तथापीलयनेनाथेद्रयबोधः। 

अथवा भङ्गत्वपदस्य पू्शङ्कितङ्खत्वमर्थः । व्युदसनीयतया विचारसाध्यभावप्रतियोगितया । विचाराङ्गत्वं विचार- 
्रवरृच्युपयुक्तस संशया मावरूपषरक्ञानख विरोषणक्तानवि थया कारणे क्तने विषरथस्वम् । तथाच विप्रत्िएत्तिवाक्यात् 
संशये जते सदरेह्ीलयाकारकेण संश्चयरूपनिशेषणक्तानेन संसयाभावरूपक्ञानाघीनेच्छया विरे प्रच्तिरिधवरीदया 
विचारे बिप्रतिपक्तिवास्योपयोय हति भावः । नु--चादिनोः खस्वकोरिनिश्चयकाठे तत्संशयोत्पाद्ालुपपत्तिः-- 
खत माह--तादश्चेति । विचाराङ्घेयर्थः । खरूपयोग्यत्वात् कारणत्वात् । प्राचीनमते बिप्रतिपत्तिवाक्यस्य शाब्द्- 
धीरूपसंश्यो्पादकलवस्ीकारात् । म्रस्यक्षयेव संश्चयत्वमिति मते तु, कारणी भूतको टिद्रयोपख्ि तिहितुपदधरितत्वा- 
दिव्य्थः । तथाच वादिनोर्निश्चयकारे संश्शयानुत्पत्तावपि संश्चयकारणस्वादिरूपेण ज्ञाता चिप्रतिपत्तिः संशयं सारयति, 
ययोः संबन्धः पूर्वं गृहीतः तयोरेकक्लानस्यापरस्मारकत्वात् । तथाच तदैव तथा तस्या उपयोग इति भावः । आभि- 
मानिकनिश्चयाभिप्रायमिति निश्चयवानेखीति हापयन्तो विवदेते इत्यथैकम् । तथाच वादिनो्निश्वयकाले 
सखभापल्यादीनां संश्चपाभावमुदिरष विचारे भदृत्तिरिति भावः । नजु--विशोषणक्ञानस्य चििष्टबुद्धिहेत॒त्व मते नोक्तरील्ा 

विप्रतिपत्तिरपयुञ्यत--दति चेत् । सखम् , तथापि खख परस्य वा संशषयाभावकव््व निश्चिते चत्र सिद्धत्वह्तनत्, न 

छषुचन्दरिकाया विदकेरेपाध्यायी । 

यद्यपीति । अध्याहारे न्यूनतापत्तराद--पकेनेवेति। नु “सषु चरितः इति न्यायविरोधोऽत आह--अथवेति । ब्युदस- 
नीयतयेलत्र व्युदाघ्ो न निश्त्तिः तत्रापि विप्रतिपत्तेरसुपयोगात्, अतो व्याच्ट--व्युदसनीयेति । कारणत्वादिति । 
एवे चाजनकत्ेऽपीलयस्यानुपधायकत्वेऽपीलरथैः । प्रक्षरूपसंशाये कथं विप्रतिपत्तिः कारणम्, अत भाद-- प्राचीनेति । नु 

क्रबिदपि फलानुपधाने कथं खरूपयोग्यतापीयत भाद मूरे--वाद्यादीनां चेति । नन्वेवं 'निधितो हि वादं ङरुत' इति 
म्रबादविरेष शयत भाई निशितौ दीति ! परपश्चति 1! शब्दानियतभ्युपेतुः नेयायिकस्यापि कदावित् खोद्धटता- 
सयापनाद शब्दनिद्यत्वम्यद्स्थापने भड्ृत्तिसं भवादिति भावः। नयु अभिमानिकः्वं मत्वम्, तथाच तादशनिश्चयेनापि निश 

यव्त्वनियमोऽन्याहत एवेखतोऽन्यथा व्याचे--अ(भिमानिकेति । निश्चयवानिति । वस्ठतो निश्यदयन्यावपीलयादिः। 
नयु यत्र यदा वादिनोः तत्तत्कोटिकनिखयः तदा तयोः संशयाभावसख सिद्धतया तदुदैेन विचारे प्रह्रच्यसंभवादुक्तरीया 

विरतिविवाक्योपयोगः स्वश्च न घटत इलयाश्य वाद्यादीनामिलयादिपदपूचितं भावमाह--तथाचेति। विरोषणन्नानेति। ¦ 
नचैवमपि--संशमामावज्ञाने प्रतियोगितावच्छेदकमनिशिषटमरतियोगिज्ञानसुद्रया संशयज्ञानोपयोगो दुवौर इति-- वाच्यम्; 
व्यमिक्टरमधमौवच्छिध्मा साः ताहशकारमताया -जभ्युपगमासंभवादिति भावः (- तशथ्रापि  फवषृदक्+ ` < 



१८ अद्वैतसिद्धिः सन्याख्या । [ परिच्छेदः ९ ] 

अचृत्तिददीनात्। तस्मात् समयवन्धादिवत् स्वकतैव्यनिवौदाय मध्यस्थेन विभ्रतिपत्तिः परद्दरौनीयैव । 

सिद्धिव्याख्या । 

तथाच जस्पादौ प्रवृत्त्यन्यथालुपपत्त्या वाद्यादीनां कथातः पूर्व निश्चयवत्तवं नास्येव, अन्यथा जस्पादो प्रवू- 
स्यभावापत्तेः । नच--अहंकारिणः परपश्चमाटम्ब्य ख्यादयायर्थ-जस्पादिप्रवृत्तिः संभवतीति--वाच्यम् ; 

एवं जस्पकथायां म्रदृत्तिसंभवेऽपि कथातः पूर्व तत्त्वनिश्चये वादरूपकथायां प्रृत््यभावापत्तेः । तत्तववु- 
मुत्सोः कथाया एव वादत्वेन तत्पररृत्त्यनन्तरभा वितत्तव निर्णयस्य प्रगेव जातत्वेन पुनसत्त्ववुभुत्साया एवा- 
योगादिति भावः । साधितं विप्रतिपत्तेरवदयग्रदशयेनीयस्वमुपसंहरति--तसादिति । केचित्तु वस्तुत इया 

द्यनुपपन्न, चिवादाङ्गसंशयवबीजत्वेन विग्रतिपत्तेरावश्यकत्वात् । उक्तरीदया वादिप्रतिवादिनोः रा्चिकानां 

च खस्पक्चनिर्णयर हितत्वेन सखारसिकसंशयसंभवेन विप्रतिपकत्तिवाक्यस्य तादृशसं शयबीजस्वसंभवात् । 

तादशसंरायस्येव कथायां प्रवृत्तविवादजन्यनिर्णयनिषव्यैत्वेन तदङ्गत्वस्य च वक्तव्यत्वेनातादशस्य तस्या- 

तथासरात् । किंच कथकसंप्रदायामुरोघेनापि विप्रतिपत्तिवाक्यप्रदशेनमावदयकं, अन्यथा संप्रदाथवि- 

सोधात् । नच--कथकसंम्रदायालुरोधित्ेऽपि विप्रतिपत्तिवाकयप्रदरीनस्य निभूखुतयारन्धपरपरास्व एव 
पथैवसानमिति--वाच्यम् ; शिष्टाचारब्कथकसंप्रदायस्यापि यच्किचिन्मूकामापकतयाऽन्धपरम्परात्वे 
प्यैवस्रानाभावात्। अन्यथा रिष्टाचारस्यापि मूखाननुमापकस्वापत्त्या रिष्टाचारपरिप्राप्रमङ्गकाचरणादेरपि 
भन्धपरम्पसस्व एव प्यैवस्ानापत्तेः । किंच विभध्रतिपत्तिर्नोपयुज्यत इयनेन किममिप्रेतं--किं विप्रतिपत्ति- 
संश्नयजनकस्वं नास्तीति, किंवा तल्नन्यसंशयो नानुमानाङ्गमिति, आहो खित्तथाङ्ग न भवतीति । नाद्यः; 

साधारणधमौसाधारणधमौम्यां विप्रतिपत्तेश्च तदुद्धबस्वीकारात् । न द्ितीयः; पर्वते बहिरस्ि नास्तीति 
विरुद्धार्थप्रतिपादकवाक्थद्वयं श्रुतवतो वहिसंदेहासर्वते वहथयुमानद दनात् ! नच--विप्रतिपत्तर्विशेष- 
दशैनरहिते संशयजमकसवेऽपि तद्रति तदनतुभवेन कथमनुमानमाघाङ्गत्व, अङ्गत्वस्य कारणविरोषस्वेन 

सति व्यभिचारे तत्त्वातुपपत्तरिति-वाच्यम् ; विशेषददोनवतामनुमानालुदयेन तद्रहितेष्वेव तदुदये 
सति तद्धेतुसंरयस्यावदयकत्वेन व्यमिचारानवकारेन तत््वोपपत्तेः । अतएवाभ्यां विप्रतिपत्तिरचनापूर्वकं 
वाद् कर्तव्य इति समयवबन्धेनापि कथाप्रवत्तिसंभवेन तस्याः सार्वधिकत्मोपपत्तिः । नच- तां चिना 

वाद्करणे प्रयवायाभावान्न तन्नियम इति--वाच्यम्; तथाव्वे खखाभिमतपक्षनिर्णयाभावेन पारिषद्यादीनां 

तरा्यादिष्वविश्वासप्रसङ्खेन तत्परिहाराय तथेव वादकरणस्यावदयकव्वेन तजनियमात् । न दतीयः, विप्र- 

गोडब्रह्मानन्दी ( कघुचन्दरिका ) 1 

तदुदेशेन भ्रदृत्तिरतः संशयाभावव् निश्चय विरोधिनी संश्रय वत्वधीरपेक्ष्यत एव । ननु--वादिनोरन्येषां च सभास्थानां 
निश्चये वादिभ्यां निश्चिते संरायामावसुदिस्य न विच्वारे वयोः ्रत्तिः, कितु विजयादिकमुददिश्य । तन्न च विप्रति- 
पत्तर्नोपयुज्यत अत आह-- तस्मादिति । खकतैव्येति । उक्तस्थले तार्कालिके संशयामावे निश्चितेऽपि निश्चयज- 

छघुचन्द्रिकाया विडलेरोपाध्यायी । 

विञेषणज्ञानद्वारा तसाः फलेच्छां प्रस्युपयोगित्वाभवेऽपि --संशयवच्वधीरिति । विप्रतिपत्तेः संदायेनेव तद्वारा संशय- 
वतापि संबन्धसत्त्वात्. तत् स्मारकतमप्यक्षतमिति भवः --अपेक््यत पतेति । फडे सिद्धवन्ञानविधरनद्रारा फरेच्छ- 

जनन इति शेषः । उक्तोपयोगस्य क्रचिदसंभवशङ्कावारकतयोपसंदारमवतारयति- नन्विति । विजयादिकमिद्यादिना 
सभ्यरज्ञनपरिभ्रहः । सघमयबन्धादील्यादिपदार्थं॒विडृणोति--यथावेति । ननुकतव्यवस्थापनम् ^त्येदं साधनीयम्, 
“अनेनेदं दूषणीयम्” इद्यादिमष्यमवाक्यादपि भवेत्, किं विप्रतिपत्येदयाशचङ्य सार्वदिकसंशयाभावप्रयोजकसंस्कारदाव्यस 
तद्वाक्यासाध्यतयोक्तफलद्धयस्य विप्रतिपत्तिसाध्यतेवेद्यभिप्रयेणोक्तोपयोगद्वयस्य मूलक्षरा्थतां स्फ़ययन् खयमप्युपसंहरपर-+ 

तस्मादिति + इति विद्रङेसीये लघुचन्दिकाव्याख्याने विग्रतिपत्तिवाक्यख विचाराङ्गखनिरूपणम् ॥ 
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विडलेशोपाध्याय्युपच्हितगोडबह्मानेन्दीयुता । १९ 

सिद्धिव्याख्या । 

तिपत्तेवदिप्रतिवादिनियमहेवुत्वेन कथाङ्गस्वात् । तथाहि--विचारविषये नानाकरैकवाक्यनिस्तारात्मक- 
फथाया निरूप्यनिरूपकनियमो वादिग्रतिवादिनियमः सभ्यादुविधेयसंवरणं निग्रहसामथ्यीसाम््यं चे- 

लयायङ्गानि तावत् कथकः स्वीकरतानि । तत्र विप्रतिपत्तिनौम विवादः, विवदमानयोरेव वादिप्रतिवादि- 

भावो नान्ययोरिति वादिप्रतिवादिनियमस्य विप्रतिपत्तिसपिक्षत्वात् । तथाच निरूप्यनिरूपकनियमस- 
भ्यासुविधेयसंबरणवत् निग्रहसामथ्यांसामर्ध्योद्धावनवच्र वादिप्रतिवादिनियमस्यापि कथाङ्गत्वे विवादा- 
परनामकविप्रतिपत्ति बिना वादिप्रतिवादिनियमानिरूपणात् , तस्रयोजकतया कथायां चिप्रतिपत्तिप्रदशैन- 

मावरयकमिति । नच--विग्रतिपत्तिवाक्यस्य मध्यखमाच्रकर्तेव्यस्वेन तदादाय वादिप्रतिवादिभावस्ये- 

वाभाव इति-- वाच्यम्  पारिषद्यानां अचिश्रासपरिहारायान्योन्यमवटम्ग्यमानपश्चनिर्णयस्यावर्यकतयां 

तदर्थं वादिप्रतिवादिभ्यामपि विप्रतिपत्तेः प्रदरेयितुं शक्यत्वेन मध्यखमात्रकर्वन्यत्वायोगात् । नच 

शथ्दोऽनियः कृत्कत्वाद्रटवदिति, राब्दो निलयः व्योमेकरुणत्वात् तत्परिमाणवदिति तत्छृतपरस्परवबोधौ- 
युक्रखन्यायवाक्ययोः प्रविष्टस्य परस्परविरुद्धभतिज्ञावाक्यसैव विवादरूपव्वेन सदादाय वादिभतिवादि- 
भावोपपत्तिरिति- वाच्यम् । अनुमानाङ्गसंशयजनकतया विग्रतिपत्तेरावदयकतयां तत एव वादिग्रति- 

यादिभागोपपत्तौ तदधीनग्रतिज्ञावाक्यस्यापि विवादरूपतया तदादाय वादिग्रतिवादिभावोपपत्तिकस्पने 

गोरवात् । किंचोक्तरूपकथायां सुभ्यालुविधेयवाक्यवद्धि्रतिपत्तिवाक्यस्यापि अङ्गत्वानुरोधेन कथाम्भा- 
धात् , प्रोक्षणावघातादीनां यागरारीरनिर्वर्तकस्वेन यागाद्गव्ववत् सभ्यातुविधेयवाक्यविप्रतिपत्तिवाक्ययो- 

रपि नानाकरैकबास्यविस्ताररूपकथाङरीरनिर्वर्तकतवेन कथाङ्गतमविरुद्धम्] नच--सभ्यानुविधेयवाक्य- 
स्यापि कथामात्रसत्त्वनियमामावेन तदुष्ठन्तेन विप्रतिपत्तिवाक्यस्यापि कथान्तभावेण वदङ्गस्वसाधन- 

मञुपपन्न, नहि तच्त्वनिर्णिनीघुकथायां समभ्यालुविधेयवाक्यस्मावकाशोऽस्ि, तत्कथाया गुरुरिध्यसप्रमा- 
णकवाक्यमाघ्ात्मकल्वादिति-- वाच्यम् ; एवमपि जस्पकथायां सभ्यानुविधेयवाक्यस्यावकाशसंमवेनं 

तदृष्ठान्तेन निप्रतिपत्तिवाक्यस्य कथान्तमिण तदङ्गत्वसाधनोपपत्तेः । नहि कथात्वावच्छिन्नकथाङ्गस्वेन 

विप्रतिपत्तिरस्माभिरमिधीयते, किंतु कथेकदेराङ्गत्वेन, तद्भिदितं--वाद्जलपवितण्डानामस्यतमां 
कथामाभ्भिल्येति । नच--ग्रोक्षणावघातादीनां यागश्सीरनिर्वर्तकस्ेन यागाङ्गव्ववत् विप्रतिपत्तेः कथा 

करीर निर्वर्तकत्वेन तदङ्गत्वं न युक्तं, तत्र प्रमणिन यागश्चरीरेयत्तानिर्णये परोक्षणादीनां तजिर्वर्तकव्वेनं 
तदङ्गप्वं श्ुयादिप्रमणिस्सुज्ञानमिति तदङ्गत्वे विवादाभावेऽपि ग्रकृतकथाशरीरेयत्तायामेव मानामावेन 
विप्रतिपत्तेः कथाबह्येन निग्रहानर्देण लौकिकरीयनुसारेणेदाघ्ुक्तपकारेण कृतकायेतयाऽनावदयकस्वेन 
तच्छरीरनिर्वर्तकत्वस्ेहायोगेनाङ्कत्व एव विवादात्तदयुक्तमिति-वाच्यम् ; कथकसंप्रदायानुमितप्रमाणस्यैव 

कथाद्यरीरेयत्तायां मानत्वेन ततः कथाश्रीरत्वे सिद्धे तस्याः शरीरभूतायाः विप्रतिपत्तेरावदयकत्वेन 
तच्छरीरनिर्वर्तकत्वस संभवेनाङ्गत्वे विवादाभावात् । नच--अन्वारम्भणीयाया नियतसमयकर्तव्यतवेऽपि 

दशैपूर्णमासानङ्गत्ववत्, नियतसमयकर्तव्याया विप्रतिपत्तेरपि' नाङ्गत्वमिति--वाच्यम् ; तस्यासदृङ्गत्व- 

बोधकप्रमाणाभावेनाङ्गत्वामावेऽपि भ्रकृतेऽङ्गत्वबोधकोक्तप्रमाणानुसारेणाङ्गत्वसंभवादियाहृः 1 अपरेतु- 
पक्षतावच्छेदकपुरस्कारं चिना पराथौलुमाने पक्षनिरदेश्ायोगात्् तदावदयकतवे सिद्धे विप्रतिपत्ते्वालमान- 

मात्रे पक्चताषच्छेदकत्वात् न तदावरयकरबहानिरिति; तन्न, वणीत्मकः शब्दो नियः । 

१ यद्रपि जघ्यवितण्डयोरमयोपणदनन न संमवतीत्यन्यतमश्चम्दजयोगो न संगतः; तथाधि पुरषमेदेन जदपनितण्डयोवैहुत्वात्तदुपपक्तिः। 
उपपादितं चवं श्रम्दरसे तशरा्स्यकशेषास्पतममसित्विलतर } 

५००५ 



२० अदेतसिद्धिः सन्यास्या । [ परिच्छेदः १] 

ततर मिश्यात्वे विभरतिपत्तिः; जद्यपमातिरिकतावाध्यत्पे सति स्तेन प्रतीत्य चिद्धिन्नं प्रतिपन्नोपाधौ 
ञ्ेकालिकनिषेधप्रतियोगि न वा, पारमार्थिकत्वाकारेणोक्तनिषेधप्रतियोभि न वेति । अत्रच पश्च 

सिद्धिव्याख्या 1 

अन्थकारत्वं भावध्त्तीयादिप्रकारेणापि पक्चनिर्देशददीनेन सर्वत्र परराथीनुमाने विभ्रतिपततेः पक्ष 
तावच्छेदकत्वस्यासंमवात् । तत्रेति | मिध्यात्वकथायामिदयर्थः । विप्रतिपत्तिरियस्यान्तिमकब्देनान्बयः । 

विप्रतिपत्तिखरूपमाद--त्रह्मप्रमेति । असुमानफटं, पक्षतावच्छेदकसामानाधिकरण्येन साध्यसिद्धिरि- 

येकं मतम् । पक्चतावच्छेदकावच्छेदेनेयपरं मतम् । तत्रायमतेन प्रथमविशेषणस्य प्रयोजनं दशेयति-- 
अत्रचेति । पक्षविकशेषणमिति । तथाच शक्तिरूप्यादेब्रेहयप्रमेतरबाध्यत्वान्न तत्र सिद्धसाधनम् । नच- 

गोडग्रह्मानन्दी ( कधुचन्द्िका ) । 

न्यसंस्कारद्य कारान्तरे उनच्छेदश्कया संश्लयोवपत्तिसं भवन्ञानेन तदापि संशयाभावबोऽचुवर्वैतामितीच्छायाः संभवा 
विजयादिकमान्नञदिश्य परवृत्तिः । किंच यथा समयबन्धः एतन्मतमवरस्ञ्यैव युवाभ्यां विचारणीयमिलयाकारको 

मध्यस्येन कियते, अन्यथा वादिनोर्मतान्तरपवेरोऽग्यवस्थापन्तेः; यथा वा वादिनौ परीक्षयेते, अन्यथा भूखैस्य विचारे 
मभ्यस्थखेव हाखत्वापत्तेः; तथा बिप्रतिपत्तिरपि मध्यस्थेन का्थैव; अन्यथा भासङ्ञिकविषयमादाय वादिनोरेकख 
जयस्ीकारापत्या प्रकृतविषये तथोजैयपराजयव्यवस्थापनरूपस्य मध्यस्थकवभ्यस्यानिर्वाहदात् । निप्रतिपत्तौ तायां तु 
समास्धसच्छरवणात्द्विषयकोटी अपर्य प्रासङ्किकनिषयान्तरं न वादिभ्यामवेरग्ड्य विजयः खीकर्तु शक्यते । तस्ा- 
त्सावैकाङिकसंशयाभावप्रयोजकसंस्कारदा्य घो क्तम्यवस्थापनस्य च सखकवैव्यस्य' निवौहाय मध्यस्थेन विप्रतिपत्तिः 

कायैचेति भावः । प्रतिपन्नेत्यादि। ससंबन्धितया ज्ञाते सर्वत्र धर्मिणि । जकाछिकस्य सवेदा धि्यमानस्य । 
निषेधस्य अलन्ताभावख । परतियोमि न वा । येन संबन्धेन यद्रूपविशिष्टसंबन्िधितथा यत् तातं तत्संबन्धतदरपा- 
च्छिन्नं तत्रिष्ठोक्ताभावस्य अरतियोगित्वं निवेदयम्; अन्यथा संबन्धान्तररूपान्तराचच्छिन्रसुक्तप्रतियो गित्वमादाय सिद्ध- 
साध्यतापत्तेः । सखपदं रजतत्वादि विरिष्टपरम् । नव्यमते खव्वस्यानयुगतस्वात्तत्त्यक्तिपरत्वे व्यक्तिभेदेन मिथ्यात्वसख 
भेदापत्तेः । तथाच रजततादास्म्येन ज्ञायमानं यच्छुक्ष्यादिकं तन्निष्ठाभावी्यं यद्रजत्तस्वतादारम्य संबन्धावच्छिननप्रति- 
योगित्वं तस प्रातीतिक इव भ्यावहारिकेऽपि रजते सत्वात्तत्र सिद्धसाधनवारणाय सर्यतरेत्युक्तम् । कालिकान्याप्य- 
इृत्तिमदल्न्ताभावमादाया्थौन्तरतापत्तस्ैकालिकेस्यु क्तम् । यद्यपि अदलयन्ताभावस्यैव प्रतियोगिता भेदसहिष्णुना 
तादषू्येनावच्छिन्रा, नतु सेदस्य; तादशतादाह्म्यस्य सेदाविरोधिस्वात् , सेदासहिष्णु च तादास्म्यं नास्येव जलयन्ताभेदे 
तादासभ्यादिंबन्धासंभवात् ; तथापि श्रङृतानुमानात्तादापम्यावच्छिन्नमेदप्रतियो गितासिद्धिमादायार्थान्तरं श्यात् । 

अतोऽत्यन्ताभवेष्युक्तम् । संसगाभावो वा निवेश्यः । ताद्शाभावभ्रतियोगितावच्छेदुकरजतस्वादिमस्वखय साध्यष्वे 

खधुचन्दिकाया विडटेश्णेपाध्यायी । 

अथ पश्षतावच्छेदकवि चारः । 

मूढे तत्र अवदेयप्रदरनीयविश्रविपत्तिषु ! निथौरणसप्तमी ¦ मिथ्यात्वे तस्सिच्यनुकू खा तच्छोरिकावा । रदशनीयविप्र- 
तिपत्तिष्ठ मध्ये जह्यभ्मेलयादिवाक्यरूपा विप्रतिपत्तिः मिभ्यालकोटिकेति मिथ्यात्रकोरिका विग्रविपत्तिः ब्रह्मश्रमेद्यादिवाक्य- 

रूपेति वा संबन्धः । प्रतिपन्नपदस्य खसंबन्धितया ज्ञातं, उपाधिपदख च अधिकरणमर्थ इद्याशयेन व्याच्े--परतीत्यादि। 
सर्ैत्रतिपूरणफरमाद- तथाचेति । रूपनिवेशे चेदर्थः । अन्यथा व्यावदारिकरजतसय शखपदेनोपादाने तत्संबन्धितया ज्ञाते 
तदवयबे विद्यमानाभावग्रतियोगितायाः तत्रसिद्धतया विद्धघाधनाभावेन खवैत्रपदवेयर्ध्यापत्तरिति भावः ! संबन्धनिवेशे 
अखन्तपदवैयर्थ्ं शडते-यद्य पीति । सेदाषिरोधित्वादिति । अभावविरोधिन एव प्रतियोगि सेबन्धस्य अयो 
गितात्रच्छेदकतवादिति भावः !--नास्लयेबेति । एतन्मते कपालदौ घटादेः तादात्म्यं वंबन्धः, नहु धटदौ । अथौ 
ल्तरमिति । तथाच कपालादो घरन्ताभावानुग्गमेऽपि तचिष्ठमेदप्रचियोभितायाः तादात्म्यावच्छिन्नतमात्रोपग- 

मेन घटादौ ताहशभेदरूपामावभ्रतियो गिताह्पसाध्यिर्वाहसंभवेन घटादेः पारमार्थिकलाजुच्छेदप्रपङ्ग इति भावः । भअलय- 
न्ताभावलघट्कनिद्लनिवेशे प्रयोजनाभवादाद--संसगोभाव इति । मेदान्याभाव इदयर्थः । नच तादातम्यावच्छिन्न- 



विखेरोपाध्याय्युपञ्ंहितगौडनर्यानन्दीयुता । २१ 
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गोडव्रह्मानन्दी ( कघुचन्द्रिका ) । 
साध्याप्रसिद्धिः । अतस्तद्पहाय तादरशग्रतियोगिष्वमेव साध्यं कृतम् । तस्यापि शुक्तिरूप्यादावनुमानाष्पूरवं मसिद्धिः । 
रजतसंबन्धितया अरतीयमानसवौन्तमतव्यावहारिकरजतादिनिष्ठायन्ताभावप्रतियोगिष्वस्य ताद्शावच्छिन्नलय तत्राभा- 
वात् । अतो उ्याचहारिकपक्षकविशेषायुमानेषु रजतत्वादिना घटो नासीति अतीतः घटादिरेव दृष्टान्तः । नसु-ताद- 
शप्रतियोगिताया ब्यधिकरणावच्छेदकरजतत्ववस्यं खक्तिरूप्यादावपि प्रसिच्या तदेव साध्यं कुतो न कृतमिति- 
च्चेन्न । तथा सति ग्यावहारिकरजतादिरूपे पने तस्मसिद्या सिद्धसाधनापत्तेः । समानाधिकरणाचच्छेदकरजतस्येव 
साभ्यीकार्थव्वे प्रसिद्यावद्यकस्वात् । सामान्याज्ुमने तु शक्तिरूप्यादिकं मूरोक्त टष्टान्तः । खत्वखानुगतसख भचा 

छशुचन्द्िकाया बिटुङेशोपाध्यायी । 
व्वसप्रागभावप्रतिमरोगितामादायाथान्तरं दुवौरमिति-- वाच्यम् ; काठिकतविशेषणेन तदवारणादिति भावः । अत्र खमे 
विमतं मिथ्या दद्यत्वात्' इति ग्रन्थेन विशेषपक्षफ़ सामान्यपक्षकं चानुमानं विवक्षितम् । श्रयेकं वा विभरतिपत्तिःरितिभन्ेन 

विशेषपक्षिकायाः, ब्रह्मप्मेलयादिना सखामान्यपक्षिकायाश्च विप्रतिपत्तेः प्रददैनात् । तश्र रजततविशिष्टं तादार्म्यसंबन्धेन 
रजतत्वविशिष्टसंबन्धितया ज्ञायमानसर्वैनिष्ठ्ैक।ङिकसं सगा भावीयतादात्म्यावचिछन्नरजतस्वावच्छि्ञप्रतियो गिताविचिष्टं द्दय- 
त्वादिति विरेषाञ्चुमानम्; ब्रह्मप्रमात्िरिकताबाध्यलविशिष्टसत्वप्रकारकप्रतीतिविषयताविशिष्टविद्धिलसवसमानाधिकरणरूपं 
ताटशचिद्धिक्षत्वं वा तत्संबन्धेन सविशिष्टवच्वेन ज्ञायमानसकखनिष्ठतरैकाटिकसंस्माभावीयतत्संबन्धावच््छिन्नखावयव्छिन- 
श्रतियोगितासमानाधिक्ररणं इर्यद्त्तित्वादिति सामान्याजुमानम् । तच विशेषानुमने श्ुक्किरुप्यं न दृष्टन्तः 1 किन्तु घटादिः । 

सामान्यानुमानेवु क्तिरूप्यसवमिति, साध्यामसिद्धिरघ दात् व्यवस्थाप्यम् । तत्र ताडशाभावम्रतियोगितावच्छेदकरजतत्वस्य 

साध्यत्वे विरोषानुमाने छकिरूप्येव दृष्टान्तत्वं सेभवतीलयतस्तश्य साध्यतां निरस्यति-तादशाभावेति ! साध्या- 
प्रसिद्धिरिति । रजतत्वेन ज्ञातसवीन्तर्मतव्यावहारिकरजतावयवे रजतसामान्याभावासत््वेन रजतत्वे तादृशभ्रतियोगिता- 
वच्छेदकत्वस्य दुषटतादिति मावः ।-रजतादीति । रजतावयवादीदख्थैः । रजतावयवश्यापि रजतत्व यथाश्रुतमेव वा 
साधु । नस्वेत्रं घटेऽपि कथं साच्यप्रपिद्धिः, तत्राद-रजतत्वादिमेति । तथाच रजतत्वावच्छिन्ञप्रतियो गिताकघटाभावस्य 

व्यावहारिकरजतावयवेऽपि सत्त्वेन घटादौ तादशाभावीयरजतत्वावच्छिनन प्रतियोगिलस्य प्रसिद्धेरिति भावः - नन्विति । 
यदि व्यधिकरणधमौषच्छिन्न'भावोपगमे तादशम्रतियोगित्वकूपसाध्यप्रसिदधिः तदेति शेषः । व्यधिशरणेति प्रसि द्युपपादनाय 
नतु खाध्यपरटकं, व्यर्थत्वात् ; समानाधिषटरयेति साप्यधट कम् । रजतत्वावच्छिन्नतादशप्रतियोगित्वख साध्यत्वे घटेः तस्पसिद्धा- 

वपि व्यावहारिकरजते एतदलुमानेनेव सिष्या न सिद्धसाधनमिति मावः ।-- रूपेति । रूपत्वे इयर्थः -मुलोक्तेति। 
तादश टछछन्तसङ्कमनायेव सामान्याश्रयणमिति मावः। विदेषानुमानाश्रयणे तु खलरानन्ुगमवादिनवीनमतेन इति बोध्यम् । 

खं साध्यत्वेनाभिमतम् 1 व्यावदहारिकरजतत्वं प्रती तिकरजतत्वं उभयसाध।रणरजततवं चेति रजतत्वं त्रिविधम्! व्यावदारिक- 
रजतमाव्रत्ति व्यावहारिकं कटकादयर्थक्रियाकारितावच्छेदकम् । भातीति करजतमाच्रदृ्ति प्रातीतिकं श्ुकतयज्ञानरजतस।द- 

द्यज्ञानकायेतावच्छेदकम् । तदुभय साधारणं, रजतपदशक्यतावच्छेदके च तृतीयम् । व्यावहारिकमे वेति 1 तत्र खत्वख्य 
व्यावदारिकप्रातीतिकमात्रृत्तिरजतत्वयोरनुगतत्वात् प्रातीतिकरजतवरूपद्ान्ते प्रसिद्धमेव साध्यं व्यावहारिकरजतत्वरूप- 

प्रक्षे साध्यत इति भावः ॥ 

भयु खत्वं खपदाथंतावच्छेदकम् । तच्च व्यावहारिकप्रातीतिकरजतत्वयोरेकं पक्ष्टन्तस्थसाध्ययोरयुगमा्थसुपादेयम् । 
तथाच तादशानुगतरूपेण प्रातीतिकरजतत्वे उपादीयमाने ग्यावहारिकरजतत्वखाप्यवजनीयतयोपादानावद्यकतया 
व्याषहारिकरजतावयवस्यापि ताददायावबदन्तगततया, तत्रच तादशानुगतधमैवदवच्छिन्नाभावसयानुमानाल्ागसिद्धत्वेन 

दृ्मन्वे साध्याप्रसिद्धितादवस्थ्यम् 1 नच--खल्वात्मराजुगतधममोपलक्षितप्रातीतिकरजतत्वावच्छिन्ञाभावस्य न्यावहारिक- 

रनतावयवेऽपि खत्त्वात् नायं दोषः, खलत्वविशि्टावच्छिननाभावनिवेशे भरयोजनाभावादिति--वाच्यम् ; पू्क्षणगरत्तित्व- 

विदिष्टरजतत्वावच्च्छिक्ञाभावस्य बैकाङिकत्वाभावेऽपि तत्तदवयवृ्तित्वविशिष्टरजतत्वावच्छिन्नाभावस्य तादशयावदष्ति- 

त्वेऽपि रजतलधटलाभ्यां रजतसामान्याभावं निर््तमादाय सिद्धसाधनवारणाय खत्वविश्तिष्टावच्छिन्नाभावस्य निवेदयखात् । 

न्तद खल्वपयप्यथिकरणधर्मपयासप्रतियोगिताषच्छेदकताकामाव एव निवेस्य इति--वाच्यम् ; तावतापि श्वत्वपयौ- 

प्यधिकरणीभूतप्रा तीतिकरजतस्वेन व्यावहारिकरजतामावमादायोक्तरोषवारणेन तदमुक्तामवस्यैवोपादेयत्वादिति चेश्न । 

खावच्छिक्नवस्वेन प्रतीयमानयावन्निष्ठाभावीयत्-- खावच्छिनत्वो भय संबन्धेन खविशिष्टप्रतियोगितासमानाधिकरणत्वख 

साष्यतवेनानुपपत्त्यभावात् । खत्वस्यायुगतत्वेऽपि तदाश्चयेकैशव्यक्तरेव संबन्धद्वय प्रतियोगिविधया ` निवेशात्, संबन्धे च 

खलं परिचायकम् \ यथाहि (खश्रतियो गिद्तित्व~खसामनाधिकरण्योभयसर गन्धेन -मेदनिदिष्यल्यलं उभयान्यलम्?, इति 
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गोडवह्यानन्दी ( घुचन्द्िका ) 1 

मते खीकारेण श्य बिचिष्टसंबन्धितया ्षायमने सर्वत्र वियमानालयन्ताभावस प्रातीतिकरजतत्वतादारम्यावच्छिन्नपरति- 
यो गि्वस्य प्रातीतिकरजतादौ स्वात् । नचैवं-सर्वदेशकार्दत्तिष्याप्यद्त्ययन्ताभावश्रतियो गिस्वं पय वसितम् , वथा- 
चारूीकस्वापत्तिः प्रपञ्चयेति--वाच्यम् ; कारुसंबन्धित्वसमानाधिकरणस तस्य निवेदयस्वात् । नु-कारसंबन्धित्व- 

01001 

ठष्युचन्द्रिकाया विटुङेशोपाध्यायी । 

श्रीमद्रदाधरभद्चचायैः पिद्धान्तजक्षणे स्युत्पत्तिवादे चाभिरितं, तयेहेति । नचेदानी--खत्वसुपलक्षणम्, अन्यथा दान्ते 
साध्यप्रसिष्यसंमवात् ; तथाच आतीतिकरजतत्वं पदेनोपादायोक्तोभयसंबन्धेन तद्धिशिषटतदवच्छिन्नन्यावदहारिकरजतामाव- 
अतियो गिताघटितसाध्यस व्यावहारिकरजततवे सिश्चापत्त्या सिद्धखाधनमिति--वाच्यम्; उक्तोभयसंबन्धेन खविरिष्ट्रतियो- 
गितासमानाधिकरणत्वश्य खपदार्थे साध्यतया खपदस्य श्रकरन्तधरमिबोधकतया व्याबदहारिकरजतत्वस धर्मित्वे प्रातीति- 
करजततश्य खपदार्थ॑त्वाभावेन तत्सामानाधिकरण्यस्य व्यावहारिकरजतत्वे सिच्यापत्तरसंभवात, खसामानाधिकरण्यख 
तृतीयसंबन्धत्वे उक्तशङ्कानुत्थानाच । नचैवमपि-~उन्ताचुगतसाभ्यतावच्छेदकाक्रान्तद्क्तिरूप्यनिष्ठप्रतियोगितासामानाधिकर- 
ण्यस्य व्यावद्ारिकरजतत्वे सिच्यापत्तिरिति---बराच्यम्; वहित्वाचच्छि्ग्याश्िज्ञानात् पर्यैते मदानसीयवहिसि्धापतिवद- 
सखापीतरधेनैव वारणसंमवात्। वक्ष्यते वेतदुपरिषटात् । परतियोभित्वस्येति यथाश्चुताभिश्रायेण । वस्वृत्त एतादृशग्रतियोगि- 
लेसमानाधिकरणलसय तादृशग्रतियोगितावच्छेद कत्वस्य वेति बोध्यम् । एवमग्रेऽपि 1 प्रातीतिकरजतादौ तादशरजतलादौ । 

-- सत्वादिति 1 प्रावीतिकरजतत्वेन प्रतीयमानश्चकतयादौ तादृशभ्रातीतिकरजतकारेऽपि प्रातीविकरजताखयन्ताभावसो- 
पगमादिति भावः --पयैवसितसिति । यत्र यच् प्रतीयते तत्र तलिष्टाभावप्रतियोगित्वस्य भवतोपगमात्. । यत्र यत् न 
प्रतीयते तन्न तननिष्ठामतेप्रतियोगिखस्य च सर्व॑सिद्धत्वादिति भावः । तथाच सवैदेशकाखवृतत्यमावभ्रतियोगि लखीकारे च । 
अङीकत्वापत्तिः श्चराविषाणवदभतीयमानलापत्तिः । यथाश्रुते सर्वदेशकालबर्यभावग्रतियोगित्वसेवारीकत्वरूमतयाऽऽ* 
पाद्यापादक्योरेक्येनेष्ठापत्तिप्रसङ्गेनाघ्गतेः । नच-अरीकत्वं ताषशप्रवियोगिताविरिष्टत्वे सखप्रतीयमानत्वमिति नार्य दोष 
इति--वाच्यम् । तावतापि विशेषणांशयेष्टतया विशेष्यापत्तावेवं पयवसानात् ! तथाच प्रपश्चो यदि सवेदेशकाल्दृत्यभाव- 
प्रतियोगी स्यात् तदा शशविषाणवन्न प्रतीयेतेति तर्कः पर्यवसन्नः । अयंच निरुक्तमिभ्यात्वविद्धिविरोधी खीकर्थः । खवि- 
रि्टत्वेनाश्रतीयमानक्च्यभावप्रतियोगित्वेन सर्वैसिदध प्रपशचे तादशश्रतियोगित्वाभावबाधात् खि रिष्टत्वेन प्रतीयमानदरल्य- 
भावभतियोगित्वरूपमिथ्यात्वाभावमादाय विपर्ययपर्यवसानसंभवादिति शङ्कानिर्मङितार्थः । दाशविषाणपदात्तु न ज्ञानम् । 
कितु विकत्परपश्रत्यन्तरमेवेदयमे व्यक्तम् । सत्वेन प्रतीतिवा निवेश्या --निवेदयस्वादिति'। तथाच कारसंबन्धित्ववि- 
शिष्ट स्ेदेशकाठदच्यभावप्रवियोगित्वसय प्रपन्ने पर्यवसनेऽपि तस्याप्रतीयमानत्वरूपापायविरुद्धतया न तेन तदापसिः 
संभवति । नच~--निरुकरविकशिष्ठन्तगेतविशेष्यभागस प्रपच्वरूपपक्चापिरिक्ते तुच्छेऽप्रतीयमानत्वरूपापायव्याप्यतानिश्चयात् 
पक्षे तख तदपादकता दुवौरेति--वाच्यम्; विशिष्टद्य शद्धादतिरिक्ततवोपगमाच् । अनतिरिक्तस्वोपगमेतु प्रतियोगितानां 
रतियोगिसेदेन भिन्नतया पश्च उपगतानां कालसंबर्धिनिष्ठानां तासां आपादयविरुदरत्वात् तद्चाप्यानां च तुच्छवत्तीनां 
पक्षेऽनुपगमाव् । नचैवमपि-- स्ैदेशकालवृत्यभावभ्रतियो गित्वावच्छिन्नस्यापादकता दुरवरेेति-- वाच्यम्; अनुगतसूपेणापि 
यस्यापादव्याप्यलज्ञानं तेन रूपेण तद्रत्वोपगमसेवापादकलात् तुच्छदत्तिप्रतियोगिलस्यायुगतूपेण व्यापषिव्रहेण तस्यच 

पक्षेऽनुपगमेनोक्तापत्तरसै मवादिति भावः । अयमभिसन्धिः- व्यं पक्षी प्रमेयत्वेन दरन्यमेदसानुभितेरापततेश्च वार- 
णाय तदजुमिवितदाप्च्योः येन सूयेण यत्र साध्यापायन्यासिप्रहः पक्षे तेन रूपेण तद्द्वप्रमोपगमयोः हेतुता उपेया । नहि 
द्रव्यत्वविश्चिषटत्वेन म्मेयत्वसय दन्यमेदविरद्धत्वं पक्षे व्यमिचारथदश्च श्युद्धप्रमेयत्वेन प्रमेयत्वे पक्षातिरिक्तयुणादौ व्यापिग्रदं 
विरुणद्धि । तत्राचुकूरुतकौभावादिव न व्याभिप्रह इति चेद् प्रह्वेऽपि समम् ! काठसंबन्धित्रसमानाधिकरणस्य निवेदय 
त्वादिति प्रन्थस्य तत्रैव तासर्य॑मिति । अश्रेद चिन्त्यम्--खतिरिष्टतवेनाप्रतीयमाननिष्ठाभावभ्रतियोयित्वेन सरवैतिदधे 
रपरे खतिदिषटत्वेन प्रतीयमाननिष्ठाभावप्रतियो गितवरूपमिथ्यात्वोपगमेऽपि न स्वैदेराकालचरत्यभविश्रतियोगिलवं पर्यवति \ 
तस्य देश्ांञचे प्रतीयमानतवाघरितत्रात् मिथ्यात्वस्य च तद्धरितत्वात् । #छितु तादृशप्रतियोगितद्रयम् । तच्च न शशवि- 

धाणादौ तुच्छे तद्वत्वेन प्रतीद्यसिद्धरिति नाटीकल्वरूपापायव्याप्यमिति न तेन तदापत्तिशङ्कापीति कारसंबन्धित्वनिवेशचनं 
व्यथमिति। नच--काररसंबन्धित्वस्तमानाधिकरणस्य तशय निवेदय त्वादिति भन्येनेदमेव विवक्षितं, नतु कारसंबन्धिल्वनिवे-, 

शनमिति-वाच्यम् ; ननु कालसंबन्धिखमास्ताम्' इलयुततरप्न्थविरोधापत्तरिति । अत्रेदं तस्वम्--“जहा खत, सत् ब्रह्म 
इतिवत् शशश्शङ्गमसत् असत् शक्ाशरङ्गमिति विकल्परूपभ्रययसंमवेन राशश्शङ्गादेः खमेव रूपमेदेन प्रतिपत्नोपाधिः 
उपाधिपदस्यत्रेदानीं धर्मिसात्र परत्वात् । ततिष्ठा(भावप्रतियो गिलंच तदेति उक्तप्रतियोगितद्नयख तुच्छेऽटीकलन्याप्यता- 
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ताचच्छेदकसामानाधिकरण्येन साभ्यसिद्धेरुदेदयत्वात् पश्चेकदेय साध्यसिद्धावपि सिद्धसाधनतेति 

सिद्धिव्यास्या । 

शुक्तिरूप्यस्य बाध्यत्वेनावाध्यत्वविरेषणेनैव सिद्धसाधनवारणे ब्रह्मप्रमेतरेति व्यर्थमिति--वाच्यम् ; तथा- 
त्वेऽस्मन्मते वियदादेरपि वाध्यत्वात् पश्चाछाभप्रसङ्गात् । अतस्लन्माभूदियेतदथ जह्यप्रमातिरिक्तयवाध्यत्व- 

निदोषणस्यावरयकत्वात्। नचैवं ---प्रमेति व्यर्थ, प्रातिभासिकरजतादिर्नेदंरजतमियादिना जह्मज्ञानान्येनैव 

घाध्यतया तस्य पक्षत्वाप्रसक्त्या तददो सिद्धसाधनव्वसेवाप्राप्रेरिति-- वाच्यम् ; 'सर्वप्रययवेद्येऽस्मिन् 
ब्रह्मरूपे व्यवस्थिते" इति मते भ्रययमात्रस्य बह्यज्ञानत्वाभ्युपगमेन नेदं रजतमिति बाधकज्ञानस्यापि बद्य- 

जञानब्वेन ुक्तिरूप्यादेरपि तदन्यदण्डायनिवयेसवेन प्रसक्तपक्चत्वनिव्र्य्थं प्रभेयस्यावरयकत्वात्। ननु-- 
तथापि बह्यवृत्तिधर्मप्रकारभ्रेत् ज्ञानं ब्रह्मप्रमा, तदा बाधस्यापि कचित्तथात्वात् प्रातिभासिक विहोषांदो 
सिद्धसाधनं तदवस्थमेव; बह्ममाचवृत्तिधर्मप्रकारकज्ञानं चेत् बद्यपरमापदेन विवक्षितं, तदा बह्ममात्रवृत्तिव्वं 

हि जदयतराघृत्तित्वे सति तद्वुत्तित्वभिति स्यात् तथाच तदवुत्तित्वमधिकं । नच-तद्रहितमेव विवक्षितं; तथापि 

मोडन्रह्मानन्दीः ( छघुचन्द्रिका ) 1 

मासं प्रपञ्च विष्यभूतयुक्तपरतियोगिवव तु न तत्रास्ति। येन दहि रूपेण संबन्धेन च यत्र यत् संबध्यते । न्च तेन 
रूपेण तत्संबस्धेन च तत्र तदमातेः चिरोधादिति--मन्वानं वादिनं प्रति तुष्यतु दुञंन इति न्यायेन तन्मतममुसलय 
साध्वान्तरमाह--पारमार्थकेलयादि । पारमार्थकरवावच्छिननं यदुक्तप्रतियोगिस्वं तद्व्न वेदथः । तन्रोक्तप्रतियोभिस्वे 
तद्रपावच्िछश्नमिति पूर्वोक्त विशेषणस्य स्थाने तद्ूपसमानाधिकरणमिति विरोषणं देयम् । नच--तच्र भ्यो 
जनाभाव दइति-- वाच्यम, धटादेः पारमाधथिकव्वेऽपि पारमार्थिकत्वेन शुक्तिरूप्यादेः योऽलन्ताभावस्तस्पतियोगि- 

स्वस घटादौ सिद्धमादाय यद्थौन्तरं वद्वारणादेः प्रयोजनस्य स्वात् 1 कपारदौ संयोगादिसंबन्धेन घटादर्योऽल्य+ 

रघुचन्द्िकाया विद्ेरोपाध्यायी । 

संमवेनोक्तापत्तिश्चश्टसंभवात् कालसंबन्धित्वनिवेरानमर्थवत् । अतएवात्र मूरेऽटीके मिथ्यात्वलक्षणातिव्यािमशिक्कयोपा- 
धिपदस्य सदथंकतया तद्वारणे इतम् । टीकायां च खदुना काटसंबन्धित्वनिवेशेन तद्ारणमादङ्खय यथासलितरेरोन वेयथ्यै 

मिति समाहितम् इति । तथाप्य॒त्रालीकत्वादिपदमरीकत्वमादायाथान्तरपरम् । तद्वीजं सवत्र वक्ष्यते । केचिच उक्तप्रतियो- 

गितद्धयस्य ब्रह्मणि खवेदेशषकाद्रस्यभावग्रतियोगित्वं श्वि व्यतिरेकव्यापिज्ञानसंभवात् तद्भयेन तादशप्रतियोगित्वसिद्धो 
तेनादीकसव्यापेन तदापत्तिशङ्कां सङ्गमयन्ति 

पारमार्थिकत्वाफारेणेखत्राकारपदं रूपपरम् , रूपविधयाऽवच्छेदकत्वस्फोरकम् । तृतीयार्थोऽवच्छिननत्म् , प्रतियोगिपदा- 

कदेश परतियोगित्वेऽन्वेति । नच~-अवच्छि्नप्रतियोगिताकत्वरूपतृती यास्य निषेधेऽन्वयो स्त्विति-- वाच्यम् ; समनियता- 
मावानासैकषयेन पटत्वादिना परायभावाभिन्नपारमार्थिकत्वावच्छिनप्रतियोगिताकञ्क्तिरूप्या्यभावप्रतियोभितां पटत्वाव- 

च्छिन्नामादाय धरादौ पक्षे धिद्धघाथनतापत्तेरिदयाश्येन व्याच्छ--पारमा्थेकेदयादी ति । पारमार्थिकत्वं ब्रह्मतुच्यस- 
शाकत्वं स्थाने एति । कषाखादी घटदेः पारमार्थिकत--घटतरैतदुभयाचच्च्छिन्नभरतियोगिताकाभावसिद्धधोदश्य सिद्धिसं भवे- 

ऽपि तदुपादाने फलाभावात्, साध्याप्रसिद्धाप्तेश्च सामानाधिकरण्योपादनेनवोक्ताथीन्तरवारणात् घटत्व पारमा्िंकल्वाभ्यां 
घटाभावद्यैतदनुमानात् प्रागसिद्धेः! ताभ्यां प्रातीतिकघराभावोऽप्यसिद्ध एव ! गौरवेणोभयस्यानवच्छेदकत्वात् । एलसिद्या 
साष्याप्रसिद्यापत्तेथ । सामानाधिकरण्योपादाने तु भतीविरूषरे तत्भसिद्धिरिति भावः ।--यः इति । घयवत्तेन क्ञातकपा- 
लादिनिष्ठ ति देषः ।--यद्थौन्तरमिति । नच--घरस तादशाभावप्रतियोगित्वे सिद्धे पारमार्थिफतवं न घटते, तथा 
सति पारमार्थिकत्नावच्छिक्ञघररूपप्रतियोणिमति कपालादौ पारमार्थकत्वावच्छिन्न्यक्तिरूप्याभावानुपपत्तेरिति नार्थान्तर- 
मिरि--ाच्यम्; धटस्य धटलत्वव्वेऽपि कपाखादौ परत्वेन घटपटोभयाभाववत् पारमार्थिकत्वेऽपि पारमार्थिकत्वेन धरञ्चु- 

क्िरूप्यो याभाव व्यासज्यद्ृत्तिप्रतियोगिताकस्य केवलान्वयिनः सच्वोपपत्याऽर्थान्तरख दुकीरत्वाद् । नचैवं-सामाना- 
भिकरण्यनिवेशेऽपि तद्वारणासंभवः; सामानाधिकरण्य प्यापिद्रयगमैत्वाच् । नचैवं--सिद्धसाधनमिलेव वक्तु शक्यमिति-- 

विदधसावनस्याप्यजिन्लायिताभिधानरूपतयाऽथान्तरग्यपदेशातर. ! एवमभेऽपि (= पयोजनस्य सश्रादिति । 



२४ अद्देतसिद्धिः सव्याख्या । [परिच्छेदः १ 1] 

सिद्धिव्याख्या। 

ब्रह्मेतराव््तिधर्मप्रकारकज्ञानान्यप्रमितिवबाभ्यत्वस्य पक्षेऽपि सत्त्वेन तद बाध्यत्स्यासिद्धतयाऽऽश्रयासिद्धेः । 
निरुक्तपक्षतावच्छेद्करारीरपरविष्टसम्रकारकावाध्यत्वस्यैव तदवच्छेदकसमर्थत्वेन पूर्वदख्वेयभ्यांच । 
फिंचेवमतीतघटादेरपक्षत्वप्रसङ्ग-~-इति चेन्न । ब्रह्येतरावृत्तिधमेम्रकारकान्यनिष्ठा विरोधिविषयत्वावच्छिन्ना 
या कारणता तच्निरूपितकार्यताश्रयनिवरत््यप्रतियोगित्वे सतीलस्य विवक्षितत्वात् । अत्र प्रपच्चस् विरो- 

धिविषयकचरमदृत्तिवाध्यत्वेनाश्रयासिद्धिवारणाय ब्रहमवृत्तय प्रकारकान्यनिषटेति । उत्तरज्ञाननिवयपूर्व- 

ज्ञानादीनामीखरज्ञाननिवरत््याऽतीतधटादीनां च पश्चत्वसिद्धये विरोधिविषयत्वावच्छिन्नति । इकति 

गौडत्रह्मानन्दी ( कधुचन्द्रिका ) । 

हताभावस्तस्रतियो गित्वस्य बदादौ सिद्धिमादाय घटादेः परमार्थकलीकारेऽप्यथौन्तरं खादतस्तत्सं वस्ावच्छिने- 

लघुचन्द्रिकाया बिद्ङेरो पाध्यायी । 

मन्वयं प्रथमसाध्यस्य रजतस्मेन घटाभावमादाय घटे भररिद्धख रजतत्वविरिषटे पक्षेऽजमानात्. सिद्धौ रजतत्वविरिष्टख 
सद्यताभङ्ग इत्युक्तप्रायम् । तच्च न युक्तम् । रजतस्य सल्यतया तदाश्चयत्वेन प्रतीयमाने तद्वयवे तत्खामान्याभावादुपगमे- 
ऽप्यु्तालुमानवरेनैव रजतत्वावच्छिन्नपरनिष्प्रतियोगित्वस्य रजते सि्यापत्याऽथौन्तरघात्रेव तत्रापि म्रसङ्गात् । नच-- 
तत्रापि तद्रूपसामानाधिकरण्यं तद्रूपावच्छिन्नप्रतियोगितायां निवेश्यमिति--वाच्यम्; साध्याध्रसिद्धिप्रसङ्गात् । ्रातीति- 
रजतस्यापि व्यावहारिकरजतत्वेनाभावेस्य व्यावदारिक्ररजतावयवेऽमावात् । प्रातीतिकरजते तदसत्त्वात् । इहतु तप्रप- 
सामानाधिकरण्यनिवेरेऽपि व्यावहारिकघटत्वसमानाधिकृरणायाः पारमाथिंकत्वावच्छिन्नप्रतियोगितायाः प्रातीतिकटे- 
ऽसत्तवेन साध्य प्रसिद्धेः । नच--पूवैत्र रजतत्वेन रजतघटान्यत्तराभात्रप्रतियो गितासिष्या, रजतत्वेन रजतघटोमयाभावप्रति- 

योगितासिच्या वाऽथान्तरं वाच्यम्, तत्र नाद्यः; तव रजतावयवे रजतसामान्यामावस्यव तादक्ान्यतरामावस्याप्यस- 
त्वात्, तत्सिद्धौ च रजतस्य सलयलभङ्गल्य दुर्वारत्वात्. । नान्यः; निरुक्तप्रवियोगिता्पे साध्ये भन्यासज्यदत्तिखविरोषणेन 
पयापेः साष्यतावच्छेदकसंबन्धत्वोपगममाद्रा तादश्ोभयाभावप्रतियोगितासिद्धिवारणसं भवात्-इति वाच्यम् ; तथा भका 
रख द्वितीयसाध्येऽपि संभवेनाथौन्तरवारणसंभवेन सामानाधिषरण्यनिवेरवैयथ्यौत् ! इह तादसान्यतराभावोभयाभाव- 
विलक्षणैव पारमाथिकत्वेन छक्तिरूप्यं नास्तीति प्र्यय विषय।मावस प्रतियोगितासिद्धिमाभिल्याथौन्तरं न्म इति चेत् 
पूर्वत्रापि रजतत्वेन घटो नास्तीति प्रखयविषयीभूतविलक्षणामावप्रतियोगितासिद्धिमाभ्रिद्याथौन्तरं इुकीरम् । अथ पूर्व 
रजतत्वेन घटो नास्तीति प्रययविषयाभावप्रतियोभिताश्ुल्यत्वं पक्षविशेषणम् । अतो ना्थान्तरम् । तर्दाहापि पारमाथिक- 
त्वेन श्ुक्तिरूप्यं नासीति म्रययविषयामावीयप्रतियोगिताशन्यत्वं पक्षविशेषणमस्तु, किं सामानायिश्ठरण्यनिवेशोेन । किंच 
सामानाधिकरण्यनिवेशेऽपि पारमाधिकत्वेन प्रातीतिकघटो नास्तीति प्रतीविविषयाभावप्रतियोगितासिद्धिमादायाथोन्तरे 
दुष्परिदरमेवेति चेत् । 

अथओोच्यते-मूर्वषाष्ये साघ्याप्रसिद्धिभयेन सामानाधिकरण्यनिवेशासंभषादनायययोक्तरीया पक्षविरोेषणान्युपादायै- 
वार्थान्तरं वारणीयम् ! एतत्साध्येतु सामानाधिकरण्यनिवेशेऽपि प्रातीतिकघटे साध्यरसिद्धिसंभवेन ( साध्याप्रसिब्यसंमवेन ) 
तभितरेश्चसंमवात् उक्तरीद्या गुरुतरपक्षविशेषणोपादाने गोरा ठघुना सामानाधिकरण्य निवेदोनेव पारमा भंकत्वावच्छिन्न" 
छक्तिरूप्यादिग्रतियोगितासिद्धिमयुक्ताथौन्तरं वारणीयम् , तज्ञिेशेऽपि प्रसक्तं पारमार्थिकस्वावच्छिननप्रातीतिकघटादिनिष्ठ- 
प्रतियोगितासिद्विपरयुक्ता्ान्तरं त्रगला गुषभूतं तादृशप्रतियोगित्वद्यूलयत्वरूपपक्षविरोषणोपादानेनैव वारणीयम् ॥ उभयत्र 
पक्षविरोषणपिद्धस्तु प्रयक्षादिना सुटसेति तत्रतत्र सिष्यपत्तरितिवदताऽ्थान्तरो द्धावकेनाय्युपगम्यत शति सर्वं समन्ञसम् । 
अतएव दीधितौ तक॑ग्न्ये “धूमो यदि वह्घमवदिताजन्यत्वे सति वह्धिसमवहिताजन्यः स्यात् नोत्पन्नः स्यात्" इति 

मौलतरके विपयेये वहथसमवहितजन्यत्वे पर्थवसानवारणेन वदहिखमवदहितजन्यत्वमाज्पयैवसायितानिर्वाहाय शवहयसमव- 
हिताजन्यत्वेन पृक्षो विशेषणीयः इत्युक्तम् । एषं सामान्यानुमाने प्रथमसाष्ये रजतत्वेन घटाभावग्रतियोगिलसिद्याऽर्था- 
न्तरवारणाय खन्यधिकरणधर्माबच््छिन्नप्रतियो गितावद्छृत्तितवं पक्ीभूतनिरक्तरूपे विरेषणं देयम् । द्वितीयसाध्ये तु षटला- 
दिरूपे पक्षे पारमार्थिकत्वेन श्॒क्िरूप्याभावप्रतियोगितयाऽथोन्तरवारणाय साध्यधटकप्रतियोगितायां खसामानाधिकरण्यं 
(~ 

१ रजतस्य उभयसाधारणरनतत्वेनाभावस्य रजतावयतेऽभावात््-इति मादरृकान्तरे. > उभयसाधारणधटल्रसमा--शति पाठभेदः. 



बिदवरेशोपाध्याय्युपचंहितगौडनद्यानन्दीयुता । ९५ 

मते शुक्तिरूप्ये सिद्धसाधनवारणाय बरहमजञनेतरावाभ्यत्वं पक्षविशेषणम् । यदि पुनः पक्षतावच्छेद- 
[8 ~~~ 

सिद्िभ्याख्या । 

हप्यादिव्याृत्ये निङृत्यप्रतियोगितेसतीति ॥ द्वितीयमते तु तद्विरेषणमदेयमेवेयाद--यंदीति । 
इतरेति । चैकालिकानिषेधम्रतियोगित्वस्योभयनत्राभावात्साध्यं बाधितं, अतसतद्रारणायेतरविशेषणमाद्र- 
णीयमेवेयर्थः। नजु--सत्त्वेन मरतीयहेमिति विशेषणं किमर्थम् १। नच--असति वाधवारणायेति युक्त 
असतः पक्षत्वस्येवासंभवात्। अन्यथा तस्य सविदोषत्वापातेनासन्त्वव्याधातात्। सति च व्याघात पक्षत्व- 

शङ्काया एवाजुदयात् । व्याघातावधित्वाच्छङ्कायाः । किंच चिद्धिन्नमियनेनासतः पश्चुत्वव्यावरत्तेनं तस्य 

प्रसक्तिः } चिद्धिनत्वख तस्मतियोगिकान्योन्याभावाधिकरणरूपत्वात् , असत भावाभावाधिकरणरूप- 
त्वानभ्युपगमादिति चेन्न । असतो ब्रह्मप्रतियोगिकभेदानधिकरणत्ने बह्याभेदप्रसङ्गात्, विदधिन- 

त्वस्य चिसप्रतियोगिकभेदसंबन्धरूपतवेन तदधिकरणत्वरूपत्वानम्युपगमाच । (असच्छश्चविषाणं तह्य 
भिन्नमिति' विरिष्टभरतीतिबलेनासतस्तस्रतियोगिकभेदेन सिद्धे संबन्धे विरिष्टधीनियामकत्वरूपसंबन्धस्यं 
सेद् एव कस्पनाश्च । अन्यथा ध्वस्तो घटो ज्ञात इयवाधितविरिष्टप्रतीतिबरेन ध्वसघटस्य ध्वंसज्ञानारभ्यां 

ध्वंसन्ञानरूपयोः प्रतियोग्यसुयोगिभावविषयविषयिभावसंबन्धयोरस्वीकारप्रसङ्गः । नवचेष्टापत्तिः; ध्वस्त- 

घटस्य ध्वंसप्रतियो गित्वबिषयत्वयोरभावप्रसङ्गात् अबाधितविरिष्टप्रतीदया बिद्ेषणविरष्यसंबन्धासिद्धौ 
भूतले धटीयया बिषयप्रतीया भ्वृत्तसख ्रवृत्तिसंवादाभावप्रसङ्गात् । ध्वस्तो घटो ज्ञात इति प्रतीतिविष~ 

यस्य ज्ञानस्य घटादिवद्विषयानुेखित्वरूपनिर्विंषयत्वापत्तेः । एतेन -असतः पक्षत्वे सविरोषत्वापातेना- 

सन्त्वव्याघातादक्षकषङ्कैव न शङ्काया व्याघातावधित्वादिति--निरस्तम् । बन्ध्यासुतो न वक्ता अचेवन~ 

त्वात् घटवदिया्यनुमानेऽसतोऽपि बन्ध्यासुतस्य पक्षत्वदरीनात् न्यायदीपावल्यां अखैवालुमानस्र 
सद्युमानत्वखीकाराश्च । किंच पक्षतवं, सिषाधयिषितसाध्यसंदेह वत्त्वं वा, सिषाधयिषाविरहविरिष्ट- 
सिच्भावो वा, उभयथाऽप्यसतः पश्चत्वानपाय एव उभयोरपि ष्वसम्रतियोगित्वपरागभावप्रतियोगित्वा- 

गोडग्रह्यानन्दी ( ठघुचन्द्िका ) । 

ल्यपि प्रतियोगिष्वे विशेषणं देयम् । नच--पारमार्थकश्वस्य घटादौ स्वोकारे तेन रूपेण कथं कपारादौ संयोगेनापिं 
षटदेरभावसिद्धिः, श्यभिकरणघमौवच्छिन्नामाववादिनापि विशेषरूपेण सामान्याभवस्ीकारेऽपि सामान्यरूपेण 
बिशेषस्याभावासवीकारादिति-- वाच्यम् ; मरह्ताजुमानबलेनैव तादश्चामावसिश्यापध्योक्तसयाधौन्तरस्यापत्तः । मत इति । 

रष्ुचन्दरिकाया विटुकेदेपाध्यायी 1 

देयम् । पारमार्थिकृत्वेन प्रातीविकृधटाभवप्रवियोगितयाऽथान्तरवारणाय सु तादशश्रतियोगितावदछक्तिर्व न देयम् । तख 
घटलतरेऽततवेन पक्षासिद्धिमसक्षात्4 कितु तादक्षप्रतियोगित्वाभाववदरत्तितवनिशिष्टत्वम् । तदवच्छेदेन च तादशाुगतरूपा- 
कान्तम्रतिमोगित्वसामानाभिद्छरण्यं ठिष्यत् न तादृशप्रतियोगितासामानाधिकरण्यमादाय प्रयवस्यवि । तदभाववद्त्तित्वे- 
दिष्ावच्छेदेन शत्सामानायिकरण्यासंभवात् । यथा द्रव्याभाववदृत्तिलनि शिष्टसत्तायां जातिख्वामानाधिकरण्यसिदि 

द्म्यत्वान्यशुणल्वादिसामानाधिकरण्यपर्यवसायिनी तथेति । शद॑तु बोध्यम्--सामान्यविरेषाजुमानयोः पारमार्थिकत्वाव- 
च्चछिक्षप्रातिभासिकनिष्टप्रवियोगिवावदषततिलसय, तादशप्रवियोगित्वाभाववदरत्तित्वविशिश्तवरूपसखं तादकशप्रवियो गिताञ्चल्य- 
हव्य चामुगतस्य यथायथं पकविरेषणस्य संभवात् साध्यधटकप्रतियोगितायां तद्रूपसामानाधिकरण्यं किमर्थमिति } भ्यव 
हारिषतद्धटग्यकिपक्षकासुमाने तद्रूप्नामानाधिकरण्यस्य सार्थक्यम् , तत्र तदुपादाने विरेषणान्तरोपादाने भ्रयोजनाभावा- 

दिवि वु परमार्थः । तद्रुपावच्छिक्नलदयागेऽपि तत्तंबन्धावच्छिन्नतं न याज्यमिदयाद--कपारादाविति । अखीकरा 
दिति । तथाच तादात्म्यादिसेबन्धाबच्छिक्षावयवादिसंयोगिकपारनिष्ठाभावीयसंयोगावच्छिक्नपारमा्थिकल्वावच्छिन्नप्तियो 

^-^ 
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२६ अद्वैतसिद्धिः सन्याख्या । [ परिच्छेदः १ 1] 
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तिद्धिव्याख्या । 

दिवत् । धर्मिसत्तवनिरपेक्षधर्मत्वात् । धर्मिसचतर ध्वंसप्रागभावयोरेवायोगात् । धम्येसन्त्रे धमोस्॑वमिति 
नियमस्य, धर्मिसत्त्वसपेश्चधर्ममात्रविषयत्वात् । रकिंचासतः पक्षत्वे सविरषत्वापत्तिरिति कोऽर्थः; 

किं तस्य धर्मसंबन्धः स्यादिति, किंवा घटादिवत् प्रामाणिकत्वं स्यादिति । नायः; इष्टापाद्नति । 

नहि सतोरेव संबन्ध इति निथमोऽसि । अन्यथा ध्वंसादिना घटादेः संबन्धाभावप्रसङ्गात् । 
योगजधर्मस्य सामान्यज्ञानस्य चातीताधर्थप्रयासत्तित्वामावापततेश्च । नच--अविरिष्ट धीव्यावृत्त- 

विरिष्टधीनियामकतद्विषयत्वरूपसंबन्धत्वाश्रयस्य द्विनिषठत्वनियमे मानमसि; छतो व्यभिचाराच्च । 

एकामावाधिकरणैकाभावेषु घटपटा्नेकाभावाधिकरणे एकस्मिन् भूतखादो सत््वाविकेषेऽपि अवा- 

धितविरिष्टमतीयविरोषेऽपि च छाधवेन तादरविरिष्टधीनियामकत्वरूपसंबन्धत्वस्य एकस्मिनिमावे 

एकस्मिन्नधिकरणे वा कस्यनवत् तथाविधविशिष्टप्रतीतिगोचरयोभीबाभावयोरेकत्वेऽपि खाचवेन भाव 

एव तस्य॒ कल्पना्च । सदसतोसखथाविधविरिष्टपरतीयविक्षेषेऽपि सयेव तादशसंबन्धस्य कल्पनं 

युक्तमियङ्गीकर्तन्यत्वाञ्च । न द्वितीयः, असतोऽपि निषेभ्यत्वेन ज्ञेयत्वादिना च प्रामाणिकत्वात् । 
नच~-- स्तवेन प्रामाणिकत्वं --तवर्थः; मिथ्यात्वालुमानादौ पक्षत्वेन स्वदभिमतस्य वियदादिभरपश्चस्य 

ह्मवत्सत्वरहितत्वेनापक्षत्वप्रसङ्गात् । नच~--वियदादेरपि ग्यावहारिकसन्त्ववत्त्वेन नापश्चुत्वप्रसङ्गः 

छाधवेन पश्चते व्यावहारिकपारमार्थिकसच्वादिसाधारणसन्त्वमाचस्यैव तज्ञत्वादिति-- वाच्यम् ; प्रपञ्चो 

बरह्मवत्सन्वा असन्वेति विप्रतिपत्तिदश्चाया, वियदादौ सत्त्स्येवासिद्धेः । सत्वेन प्रतीतिमाच्रस्य विरोषा- 

द्रीनदश्चायां वियदादागिवासच्छशनिषाणादावपि स्वेन तस्येव तस्ापि भयोजकसस्वेन पक्षत्वानपा- 

यात् । बन्ध्यासुतो न वक्तेयादिपरोदाहृताघुमाने पक्षववेनाभिमतस्य बन्ध्यासुतादेरपि सत्त्वेन प्रामाणि- 

कत्वानभ्युपगमाच । अतएव न तस्य सत्वं व्याहतं; उक्तस्य सविशेषत्स्यासत्वाविरोधित्वादिति ॥ ननु 
इयं विग्रतिपत्तिमायावादिनसार्किकेवां, मायावादिनस्तच्ववादिना वा, उत मायाबादिन उभाभ्यां वा, 
नायः; तार्किंकादिमत आपणखरूप्यातिरि्तस्य शुक्तिरूप्यस्याभावेन तत्र सिद्धसाधनायोपान्तावाभ्यल्व- 

विशेषणानुपपत्तेः । नच-आपणखरूप्य एव तन्मते सिद्धसाधनवारणाय तद्िरोषणमिति-- च्यम् ; 

प्रतिपन्नोपाधावियत्र साध्ये सर्वसिन्नियस्य विरेषणस्यावर्यकतया रूप्ये सिद्धसाधनाचवकाशचात् । 
अन्यथा चियदादेरपि कविदधिकरणे रमसंभवेन अमप्रतिपन्नाधिकरणनिष्ठायन्ताभावप्रतियो गित्वस्य, 

सत््वपक्षेऽपि संभवेन सर्वत्रैव सिद्धसाधनापातात् । तार्किकमते, श॒क्तिरूप्यज्ञानसैव भमस्वज्ञापनरूप- 

बाधविषयतया रजतस्याबाध्यतया तद्टिरेषणेन तद्वारणाच्च । मायावादिमते, शुक्तिरूप्ये सिद्धसाधनसंम- 
वेऽपि साध्यनिर्दषटारं॑खं परति खस्य सिद्धसाधनोद्धावनस्यासंभवदुक्तिकल्नात् । न द्वितीयः; सत्त्वेन 
धरतीयहैमिति विरेषणेनैवं शुक्तिरूप्यग्यवच्छेदे तव्यादरत्यर्थ विकेषणान्तरोपादानवैयर्थ्यत्त् । अतण्व 
नं दतीयः; पक्षद्रयोक्तदोषादेवेति चेन्न । ठतीयपश्चे दोषाभावात् । ड॒क्तिरूप्यं तात्कालिकसुत्पन्रं तत्रैव 
सदिति भास्करादिमते, शुक्तिरूप्ये सिद्धसाधनवारणायादयं सन्तं विेषणम् । भास्करादिभिरपि रम- 

प्रमाबिभागाय रजतस्य घटादिवेलक्चण्यङ्गीकृतमेषेति तन्मतेऽपि तस्य पष्चवहिमीवस्याबदर्य वाच्यत्वात् । 
तार्फिकादिमते खमते च तदुपरक्ते सौध्यसिद्धिः ` प्रयोजनमिति सर्वमतेऽपि सभ्रयोजनं चिरोषणम् । 
विेषणत्वे सप्रयोजनत्वं तशनम् । नलु बिशेषणग्रयोजनस्य सर्वसिद्धत्वमिति। ननु-पक्षतावच्छेद कसाध्यसा- 
मानाधिकरण्यमनुमितौ मिषयः तदवनच्छेद्काबच्छिन्नसाध्यसामानाधिकरण्यं ना, आये नांश्यतः सिद्ध 



चिद्केशषोपाध्याय्युपवंहितगौडन्र्यानन्दीयुता । २७ 

कावच्छेदेनेव साध्यसिद्धिरुदेद्याः तदेकदेशे साध्यलिद्धावपि सिद्धसाघनाभावात् तद्वारं विशेषण- 
मघपादेयम् । इतर बिशेषणद्धयं तु तुच्छे बरह्मणि च वाधवारणायादरणीयमेव । प्रयेकं चा विप्रतिपत्तिः 
धन न ^^ न ^-^ ~^ ^-^ ̂ -^ 

सिद्धिव्याख्या । 

साधनं, किंतु सिद्धसाधनमेव अंशतः सिद्धेरेवासिद्धित्वात् । अंशतो बाधस्यादोषस्वापत्तिथ, अबाधादेव 
साध्यसिद्धरप्रतयूहुत्वात् । द्धि तीयेंऽशतः सिद्धसाधनं दोष एव सामान्यधमौवच्छिन्नसिद्धेरजातव्वात् । 

तद्धमोवच्छिन्नसिद्धो तद्धमीवच्छिन्नसिद्धिविरहरूपपश्चताविरोधात् । एवमंशतो वाधोऽपि न दूषणं 
सामान्यघममावच्छेदेन साध्याभावानवधारणात् । नच--सामान्यधमीवच्छेदेन जातायामयुमितो तदंशे 
श्रमं स्यादिति-- वाच्यम् ; इष्टापादनात् । प्रपच्मिभ्यात्वप्रतीतेरुदेश्यत्वात् । नच --एवमंश्चतः सिद्ध 

साधनांद्रतो वाधयोरदोपत्वभ्रसङ्गः; पश्चताबच्छेदकनानात्वसखर एव तस्य दोषत्वसंभवात् । प्रृते च 

तदेक्यादिति चेत् ] उच्यते । दयी द्यनुमितिः; एका पक्चतावच्छेदकसाध्यसामानाधिकरण्यगोचरा । 

अपरा तदवच्छिन्नसामानाधिकरण्यगोचसा । येन शूपेण पश्च हेतुज्ञानं तेन रूपेण पक्ष हेतोः साध्य- 
सिद्धेः । देतुक्ञानं च कवित्पश्वतावच्छेदकसामानाधिकरण्येन, कचितपक्षतावच्छेदकावच्छेदेनेति । तत्रो- 
भयत्रापि अंशतः सिद्धसाधनं दोष एव । अनुमितिविषयीभूतधर्मसमानाधिकरणसाध्यतावच्छेदकावच्छि- 
न्नसाध्यसिद्धिविरहरूपपक्षताविचटकव्वात् । सिद्धसाधनस्येवांश्चतः सिद्धसाधनस्याप्यन्वयस्यतिरेकाभ्या- 

मतुमितिप्रतिबन्धकतया तद्विरहस्यापि पश्चतारूपत्वात् । नच-तादरक्सिद्धौ तादक्सिद्धिविरहः पश्चता; 

तादक्त्वस्यालुगतस्याभावेनोभयसाधारणस्योक्तस्येवादर्वच्यसवात् । अतएव पक्चतावच्छेदकेक्येऽपि अंशतः 
सिद्धसाधनं दोप इति हृदि निधाय मणिरता व्यतिरेकिण्युक्त, ध्यदि चा परथिवीसवेन रूपेण यावदेव 
विप्रतिपत्तिबिपथस्तावतणएव पक्षता" इति । अंदतो बाधस्तु द्वितीयायामेवाटुमितो दूषणं साध्याभाववति 
गृह्यमणि, घर्म साध्यासामानाधिकरण्यावच्छेदकत्वाप्रदात् । अतिम्रसक्ततया ज्ञायमान एव तत्राचच्छेदक- 

त्वपरिनच्छेदादिति दिक् ।। प्रलेकं वेति । विप्रतिपत्तिरियस्येतीयनेनान्बयः । ननु--वियन्मात्रस्य पक्षे 

मोडन्रह्मानन्दी ( घुचल्दरिका ) 1 

यग्यत्तौ साध्यं सिद्धं तत्र नानुमितिभैवति, भ्यक्टयन्तरे तु भवदेव । समानविरोष्यस्व संबन्धेन बाधविरिष्टबुख्योरिव 
सिष्यनुमिष्यो; भरतिबध्यग्रतिशम्धकस्योचिस्यादिति ओचां मतम् । नव्यमते तु यद्धमेविरिष्टे कचिरसाध्यं सिद्धं तद्धमै- 
विशिष्टे भ्यक्त्यन्तरेऽपि नानुमितिरिति भावः । पक्षविशेषण पक्षतावष्छेदकतापयौक्यधिकरणं तावन्मात्रं पश्षताव- 
च्छेदुकमिति यावत् 1 ब्यक्तानास्यावाभ्यस्वसामानाधिकरण्येनानुमिरतिं प्रति तस्सामानाधिकरण्येन ब्रह्मतुच्छयोः साध्या- 
भावक्षानस्याविरोषित्वेनान्यिरोषणद्वयसश्य पक्षतावच्छेद्क्प्रचेशे भयोजनाभावादिति भावः । वाधवचारणायेति । 

रघुचन्दिकाया बिटुङेशोपाध्यायी । 

घटादीनां परमार्थिकत्वमशले न स्यादिवि भावः । अत्रापि व्यावदारिकगप्रातीविकसाधारणघरतवावच्छि्ं सर्वं तत्संब- 
न्येन घरटत्वावच््िश्ववत्येन शातसवैनिष्ठाभावीयतत्वबन्धावच्छिलपार माथिकत्वावच्छिनघटतसमानाधिकरणप्रतियोगितावत् 
द्यत्वाद प्रावीतिकधखत्; इति विकोषायुमानम् । व्यावहारिकषटमात्रद्ृ्तिषरत्वावच्छिनने तु न पक्षः । ताद्शघटत्वस- 

मानाभिकरणतादश्रतिमोगितायाः भातीविकधटेऽसत्तरेनैतदजुमानात् प्रागसिच्या साध्याप्रसिच्यापत्तेः । ब्ह्मप्रमेलयादिविशे- 

षणश्रयविचिष्टं सूपं तत्संबन्धेन खानच्छि्त्वेन क्ञायमानसर्वनिष्ठाभावीयतत्संबन्धावच्छिन्नपारमार्थिकत्वावच्छिन्नभ्रतियोः 
गितासमानाधिक्रणं, दृयवृत्तित्वाव, शक्तिरूप्मलवत् , इति सामान्यानुमानम् । सत्वमवुगतम् इत्यादुक्तरीविरलुन्पेया । 
मवे शयसय नवीनमते इयथंकलवं व्यलयति--यद्यक्ताषिद्यादिना । नु गधो विप्रतिपत्तिजन्यसंशाय विरोधितया 

१ खतं हि भतपवातिआचीनाः भवच्ठेदकावष्ठेदेनानुमितावंशतः ` सिद्धसाधनस्य दोषत्वमुररीडु्वन्तो धवनिन्यावतैनाय् शब्द् 



२८ अद्वैतसिद्धिः सन्याख्या । [ परिच्छेदः १] 

वियन्मिथ्या न वा, पृथिवी सिथ्या न तेति 1 एवं वियदादेः परयेकं पक्षत्वेऽपि न षरादौ संदिग्धाने- 
कान्तिकता । पक्षसमत्वात् घटादेः । तथाहि पञ्च साध्यसंदेदस्यायुगुणत्वात् पद्षभिन्न एव तस्य 

^ 

सिद्धिन्याष्ठया । 

नि्ितसाध्याभाववति हेतुसंदेहे इव, पश्चादन्यत्र निधितदेतुमति साध्यसंदेषेऽपि संदिग्धानैकान्यदिवं 
शपे घटादौ संदिग्धानैकान्तिकता स्यात्-इयाशङ्खयाद-- एवमिति । न संदिग्धानेकान्तिकतेयत्र हेतु- 
माद-पषप्तमस्वादिति । तथाच निधितदेतुमति सर्वर साभ्यसंदेहस्य दोषत्वेऽनुमानमात्रोच्छेदापत््या 

पक्षातिरिक्त एव तस्य दोषतेन पश्षसमे वाऽदोषतया एवंभूते घटादौ न संदिग्धानैकान्तिकतेति भावः| 
घटादेः पक्षृत्वमेबोपपादयन् तत्र संदिग्धानैकान्तिकतां निराकवु तस्य दूषक्ताखरं दरेयति--तथाहीति। 

गोडबरह्मानम्दी ( कधुचन्द्िका ) 
ननु--जसिद्धिवारणायेयपि वक्तुमुचितम् । बाधो हि टेत्वाभासो विभ्रतिपत्तिपरयुक्तस्यायभ्रयोगाधीनानुमितावेव 
विरोधी सन् दषर्णं, नतु चिप्र्िपत्तिजन्यसंक्नाय विरोधी सन्, वाद्यादीनां निश्चयवस्वे संशयानुत्पादस्योक्तस्वात् । तदा हि 
संशयस्याकतैच्यत्वेन जयन्यवस्थामात्रसिद्धये विप्रतिपत्तेरिवानुमितिसाममीमाश्नस्य हेत्वाभासादिदोषश्चून्यसख प्रतिव- 
दिनिष्ठश्य वादिना कतैव्यतया संश्चयाविरोधिष्वेन बाधस्योद्धावनं व्यथैम् । अनुमितितस्करणपरामशौन्यतरविरोधि- 
ख्पेण रेव्वाभासस्वेन बधस्योद्धावने च देष्वसिद्धेरपि तदुचितमिति--चेन्न । विप्रतिपत्तिकारे हेतोरभयुक्तत्वेन 
हेतुमत्ता्ञनविसेभिन्या असिद्धेः जातुमशक्यत्वेन तस्य विभरतिपत्तिदोषत्वाव्यवहारात् । नच--पक्चतावच्छेद्कावच्छे- 
देन विप्रतिपत्तौ साध्यस्य विचक्षितत्वद्धेतोः पश्चतावच्छेदकावच्छेदेन भयोक्तम्यतामनुमाय असिश्यादेर्दोषत्वं संभा- 

व्यमिति--वाच्यम्; अनुमानाकोशखेन सभाक्षोभादिना चा अन्यथापि हेतोः प्रयोगसंभवात् । वस्तुतस्तु, बाधपद- 
मसिद्धेरप्युपरक्षकम् । विप्रतिपत्तियोग्यन्यायवाक्योक्तहेतोदौषस्यापि बिप्रतिपच्तिदोषत्वसंभवात्। अतएव संदिर्धा 

ङघ्युचन्द्रिकाया विडुङेशोपाध्यायी । 

वि्रतिपसिदूषणत्वात् विप्रतिपत्तिकार उद्भाव्यते, खरूपापिद्धिस्तु न तादश्षीति नोद्धाव्यत इयत आह--वाधो हीति । 
उन्तत्वादिति । तथाच बाधो न विम्रतिपत्तिदूषकतयेोद्धाव्यत इति भावः । ययाच विधया बाघ उद्धाग्यते तथाव 
खरूपसिद्धिरप्युद्धावनार्ेयाद--अचुमि तितत्कस्णेति । नस विप्रतिपत्तिकालेऽवुमितेः तत्करणस्य वा वादिनाऽसंपायतया 

तद्वियोधिदोषः कथं प्रतिवादिनोद्धाम्यत इयत आह--अञुमितिसामघ्रीमा्स्येति । मध्यस्थेन परविवादिना वा 
ज्ञायमानसख न्यायप्रयोगमात्रयेदर्थः । अनुमितेः तत्करणस्य च मात्रपदेन व्यवच्छेदः । कथमेतावता विप्रतिपसतिकाडे 

हेत्वाभास उद्धाव्यत इत्यत उक्तम्--हेत्वाभासादिदोषदान्यस्येति । एवंच विप्रतिपत्तिसमनन्तरमेव हेतुदोषो धावने 
तदुत्तरं न्यायप्रयोगे उक्त हेतुः दोषद्ल्यत्वविशिष्टो न संभवतीति भावः । अनुमितेसतत्करणस्य वाऽकर्तन्यस्वेऽपि हेलाभा- 

सश्चूल्यतासंपादनमावद्यकमिलयत दृष्ठन्तमाद--तद्ा हीति । वाद्यादीनां निश्वयकारे इटयर्थः ।--विभ्रत्तिपत्तेरिदेति 1 
मध्यस्थेनेखादिः । तदुत्तरमिति शेषः । उद्भावन इति । करियमाण इति शेषः । तत् उद्धावनम् । विप्रतिपरत्तिदोषभ्यवहार- 
विषय एव विप्रतिपत्तिकार उद्धाभ्यः । बाधस्योक्तरीद्या विध्रतिपत्तिविरोधित्वाभावेऽपि तत्षमानाखारक्छायुपमितिविरोधितया 
सत्छाख एव ज्ञानसंभवेन विभ्रतिपत्तिदोषत्वव्यवदहारात् तत्कले स उद्धाव्यः । खरूपसिद्धस्त्वनुमियविरोधितया न 
विप्रतिपत्तिदोषम्यवहारविषयतेदतो न सोद्धाग्येयाश्येन समाधत्त- नैति । नु खरूपसिद्धेरयुमिखविरोधित्वेपि 
तजनकपक्षधर्मेतान्ञानविरोधितया कुतो न विप्रतिपत्तिदोषत्वन्यवहदार इत्यत आद--व्रिप्र तिपत्तिकाटे इति । 
अयुमायेति । नच तथाऽचुमानेऽपि - देठविशेषखाज्ञानात् इ्तिविषयतस् अवच्छेदकावच्छिलटृत्तिकघ्यापि 
हेतोः संमवाच् कथमिदानीं खरूपसिद्धिज्ञानमिति वाच्यम् । प्रयोक्ष्यमाण्ख हेतोः ब्रह्मतुच्छसाधारण्ये व्यभि- 

चारात् तद्वाषृ्त एवं हेतुः प्रयोगा इति सामान्यतो ज्ञानसंभवेन तत्र॒ खहूपासिदिज्ञानसंभवादिति भावः ।-- 

अन्यथापि हेतोः भ्रयोगसखंभवादिति । तथाचावच्छेदकावच्छेदेन? विप्रतिपच्तिप्रयोगस्यावच्छेावच्छेदेन हेतुभ्र- 
योगान्याप्यत्वेन न वेन तदनुमानमिति भावः । ननु मध्यस्थेन वादिनोः परीक्षापूर्वक्मेन कथायां भ्रवेरयलादद्धुमाना- 
कुशानां सभाक्षोभश्नालिनां वा कथायां प्रवेशाभावाद्वच्छेदकावच्छेदेन विप्रतिपत्तिस्थङे तादशहेतुप्रयोगस्यावर्यकतया 
तदजुमानसंमवेन तद्विरोष्यसिद्धेविप्रतिपत्तिकारृएव ज्ञानघंभवेन तदोषव्यवहारविषयत्वख बाधवहु्ीरतया तदुद्धावनसु- 
चितमेवेखाशक्षाद--वस्वुतस्त्विति । अतव इेदुदोषस्यापि नितिपत्तिदोषल्यवहारादेव ।---खग्र शति । “एं 



विद्ले्ोपाध्याय्युपच्रंहितगौडजद्यानन्दीयुता । २९ 

दूषणत्वं वाच्यम् । अतपवोक्तं “साध्याभावनिश्चयवति हेतुसंदेहे एव सतं दिग्धानेकान्तिकते"ति । 
पक्षस्वं तु साध्यसंदेहवच्वं साभ्यगोचरसाधकमानाभाववतवे वा । एतच्च घटादिसाधारणम् 1 अत पव 
त्रापि संदिग्धानेकान्तिकत्वं न दोषः । पक्षसमत्वोक्तिस्तु अतिक्ञाविषयत्वाभावमात्रेण । नच तर्हिं 

1 भभ 

सिद्धिव्याख्या । 

वाच्यमिति । अनेन दुषकताखकं दर्चितम् । अतं इति । यतो घटादेरपि पश्चत्वमत इयर्थः । नतु- 

उक्तरीया तस्यापि पक्षत्वे पक्षसमत्वादिति मराराक्तिवियोध इलयारश्ङ्कयाद--पक्षसमेति । तथाच तदुक्तेर- 

न्यथासिद्धत्वान्न तया पक्षत्वोक्तर्विरोध इति ध्येयम् । नु - तर्हि, परतिज्ञाविपयत्वमेव पक्षघ्वं, तत्र घटे 
नासीति स पश्षातिरिक्त एव; ततश्च निथितहेतुमति सर्वत्र साध्यसंदेहस्य दोषत्वेऽलुमानमाचोच्छेदा- 

पत्तया पक्षातिरिक्त एव तस्य दोषते सिद्धे घटादेरपि पक्षातिरिक्तव्वात्तत्र संदिग्धानेकान्तिकता स्यादे- 

गोडन्रह्मानन्दी ( घुचन्द्रिका ) । 

नैकान्तिके चिप्रतिपत्तिदोषत्वमाशद्ितम् । अतपएवोक्तमिति । माचीनताकिंकेरिति दोषः । नवीनतारकिकैस्तु व्यासि- 
याहकतकौ भावे सति साध्याभाववखेन संदिग्धे धर्भेणि हेतुनिश्चयोऽपि व्यभिचारसंशयदेतुतया दोष एव । अतएव 
'वह्धिरदधिष्टातीन्दियधर्मैसमवायी दाहजनकष्वादास्मव"दियादि शक्टादिसाधकानुमानेषु मणावम्रयोजकत्वसुक्तम् । 

टघुचन्दिकाथा विदलेदोपाध्यायी । 

वियदादेः भ्रलेकं पक्षत्वेऽपि न षटादौ संदिग्धानेकान्तिकता इति भन्थेनेति देषः ।--आहङ्कितमिति । नचन्रेदानीं 
हेव॒बिशेषसान्ञानात्, धटादिन्याङृतस्यापि वियस्रातिभासि कान्यतरस्वादेर्हेतोः संभवाव कथं घटादौ संदिग्धानैकान्ति- 
कत्वज्ञानमिति वाच्यम् । घटादिपक्षके धयादिश्रातिभातिकान्यतरत्वादेः हेतुत्वे गौरवेणाप्रयोजकत्वेन चाकाशघटादिष- 

क्षमेदेऽपि साध्यदृ्टान्तयोरिव, आकाशघरग्राविमासिकरजतादिसाधारणस्याप्रयोजकःत्वाशद्धानदेख एकयेव द्दयत्बादेः 
प्रयोक्तव्यत्वमयुमाय संदिग्धानेकान्तिकतज्ञान संभवादिति भावः ॥ 

मुले पक्षभिन्ने श्यस्य हेठमतीति शेषः ! रीकायाम्-ययपि नवीनतार्किंकैरिति योजना'। दोष एव । व्यापत- 
निश्चयविरोधितया अनुमितिविरोध्येवोपगम्यत इति रोषः । अतपव अलुक्रूलतकोभावकारीनसख साध्याभावे संशय- 
हपम्यमिचारज्ञानसख नवीनैः दोषत्वेनोपगमदिव । अस्य, मणाघुक्तम्, दीधितादुकतम्, इ्युभयत्रान्वयः । पक्षधर्मतापदं 
द्न्ता्थम् । तथाच बिथ्याल्वाुमनेऽ्पि घटादौ संदिग्धानकान्तिकतादोष एव, अनुकूरुतकौ भावादिति शङ्काभावः । 

भावना संभावना । नु वियतः पक्षत्वे घरस् तद्भिन्नत्वात् तत्र संदिरघानैकान्तिकता कथं न दूषणमत भाई मृङ-- 

पक्षत्वं त्विति । नलु साध्यसंदेदस्य पक्षतापदार्थत्वे परक्षभिने हेतुमति साध्याभावसंदेदो दूषणमिति व्यवदरोजुपपत्तिः । 

साष्यसंदेहस साध्याभावसंदेदतया साध्यसंदेहवद्धिषधिकसाध्याभावसेदेदस्य घभ्रिद्धरिखत आह--साध्यगोचरेति । 

नचैवमपि साध्यनिश्चयामवरूपपक्षतावद्धिल्ः साध्यनिश्वयवानेव, तद्धर्भिकराध्याभावसेदेदोऽप्यप्रसिद्ध एवे, तस्य तस्- 
तिबन्धकत्वादिति वाच्यम् । तथाप्यादायैतादरासंदेदसय अररिद्धिसंभवात् तदस्यापि निश्वयसामग्रीविषटकतया ग्याप्षिनि- 
श्चयवितेधितया दोषत्वात् । यद्वा--साध्यसंदेहवत्त्वं पक्षत्वमियत्र साध्याभावसंदेह इयच्च च संदेदपदे ज्ञानसमानार्थके । 
तथाच साध्यज्ञानरूपपक्चषतावति साध्याभावज्ञानेख्य संश्ञयरूपतया न दोषत्वम् 1 तद्धिते ठु तद्य निश्वयरूपतया दोषत्वं 
कस्पान्तरेऽपि साध्यनिश्वयद्यैकतरको टिनिश्चयतया संदेदप्रतिबन्धकतया तदभाववति साध्याभावज्ञानस्य संदेदरूपस्यापि 
संभवात्तखय न दोषता । तद्धने तु साभ्यनिः्वयवति हेतुमति साध्याभावे आहार्यैनिश्वयरूपस्येव साध्याभावज्ञानख 
संभवात्तखय दोषत्वमिलयर्थः । अत्र व्याख्याने “अत एवेलाद्ुक्तप्राचीनसंवदिन समानार्थेकत्वमप्युपप्यत इयलम् । 
साध्यमोचरसाघधकमानं साध्यनिश्ययः ! नयु तरि पशमेदघयितपक् मत्वं चदे: कथसुक्तम् १ घत आद--पक्षसम- 
त्वोक्तिसित्वति । श्रतिक्षिति । पक्षसम इति व्यवहारे पक्षपदेन प्रतिज्ञाविषय उच्यते । पक्षमिने हेतुमति साध्याभाव्देदो 
दूषणं द्यत्र तु प्राभ्मसंदेदवतत्वमित्रि भावः । नस वर्दीति । पकमते साध्याभवसगेहो दुषणसिदत्र पश्चपदर प्तत्छपरभयः 



३० अद्वैतसिद्धिः सच्याख्या । [ परिच्छेदः १ ] 

प्रतिक्षाविधयत्वमैव पक्षत्वम्; खाथौचमाने तदभावात् । एवं विप्रतिपत्तौ प्राचां प्रयोगाः । विमतं 

सिद्धिव्याख्या । 

व-इय्षङ्गयाद-खाथानुमान इति । प्रतिज्ञाविषयत्वं न पक्षत्वं, सखाथौनुमाने शब्दप्रयोगल्पप्रति. 

ज्ञानिरहेण पश्चत्वाभावापत्तेरियर्थः । साधकवबाधकम्रमाणाभावववूपपकषत्वं तु, खार्थपराथौयुमानसा- 

धारणम् । तच्च घटेऽप्यस्ीति न स पश्षातिरिक्त इति, न घटे संदिग्धानैकान्दं दोष इति, वियदिलेव 
पक्षनिर्देशः । नच-वियन्मात्रस्य पक्षत्वे उक्तविधया घटेः संदिग्धानेकान्यपरिदारेऽपि घटादिसाधारण्या- 
मेकस्यामनेकस्यां वा विम्रतिपत्तौ स्यां घटादिबहिमौवेन वियन्मात्रपक्षनिर्दशस्यानाकाह्वितामिधानत्वेना- 
प्राप्ठकारुल्मिति---बाच्यम्; पूर्वविप्रतिपतचो ब्रह्मण्यध्यस्तक्षणिकत्वदेरधिष्ठानव्रह्प्रमामात्रनिवयेत्वात्तत् 

सिद्धसाधनप्रसङ्गन, शुक्तिज्ञानदिरपि ब्रह्ज्ञानत्वात्तद्ाध्ये रजतादावेव सिद्धसाधनप्रसङ्गेन च, शुद्धं ब्य 

वरृत्तिव्याप्यमपि मेति मते वियददेरपि ब्रह्मप्रमान्यवाध्यत्वारक्षाखाभप्रसङ्गन चासुपपन्नायां सयां घटा- 

दिवदहिभोवेन वियन्मात्रपक्षनिरदेडास्याका्धितामिधानलवेनापाप्रकार्त्वायोगादिति मावः । अत्रेदं तत्वम् । 
वियदियेव पश्चनिर्देशोऽस्तु; यतु--वियदिति पश्चं निर्दिदय तत्र मिथ्यात्वसाधने घटादौ सं दिग्धानेकान्य 
इति । तन्न । निधितसाध्याभाववति हेतुसदेह एव संदिग्धानेकान्यात् । नच निधितसाध्याभाषवति 

हेतुसंदेह इव निशितहेतुमति साध्यसंदेेऽपि संदिग्धानेकान्यमेव, उभयथापि साध्याभाववददत्ति- 
स्वरूपन्याधिमन्त्वसंदेहस्य दूषकताबीजस्यानपायादिति-- वाच्यम् ; तथासति प्रसिद्धभूमादुमानादावपि 

तथाविधसंदेहसन्त्वेन दुष्टत्वप्रसङ्गात् । फिचेवमनुमानमान्रोच्छेदप्रसङ्गः । नच- पश्चादन्यत्र तथाविध- 

संदेहो दोष इति--- वाच्यम् ; पक्षादन्यत्रेति कोऽर्थः किं संदिग्धसाध्यवतोऽन्यत्र; क प्रतिज्ञाविषयादन्यत्र, 

आदोखित्सिषाधयिषाविरहसदछ्ृतसि द्भाववतोऽन्यत्रेति ¦ नादयः; । घटदेरपि सन्दिग्धसाभ्यवत्स्वेन 

तदन्यत्वाभावात् । न दितीयः, स्वाथोतुमानोच्छेदप्रसङ्गात् । न ठृतीयः, घटादौ तादशषसिद्छमावरूप- 
पक्षतायाः सत्त्वेन तदन्यत्वाभावादेव, नच-तस्यापि वस्तुतः पक्षत्वेऽनुमिलयापत्तिः; तत्र हेतुज्ञानदक्षा- 

यामिष्टापादनात् तदज्ञानदश्चायां च पक्षतासत्त्वेऽपि छिङ्गपरामखीभावादेव तदभावोपपत्तिः । तच्च 
पश्चसमस्वव्यवहारस्य प्रतिज्ञाविषयत्वाभावमात्रेणोपपत्तेः । नच-एवं पक्षनिर्देशे पटादिसाधारण- 

ब्रहमममेदाद्ुक्तविप्रतिपत्त्यनालुगुण्यदोषः; वियदिति पक्षनिर्देशयुक्ताजुमानस्य तादश्चविप्रतिपत्तिजन्य- 
संशयनिवर्वकनिश्चयाजनकत्वादिति-वाच्यम् ; विप्रतिपत्तेः पक्षपरिग्रहैकफरुकत्वनियमाभावेन कथा- 
ङ्त्वेनापि स्वीकारसंभवादिति  यत्॒-त्यभिचारसंशयमरतिबन्धकतावादेपि स पक्चीयसखरारसिक््येदप्रति- 

बन्धक इयविवादम् । तथाच व्यभिचारसंश्रयस्य प्रतिबन्धकत्वं पक्च॒ताघटकान्यव्यमिचारज्ञानत्वेनैव 

खाघवात्; नत्वन्यथा; गौरवात्; एवंच पक्षसमे व्यभिचारसंयस्य त्वदु्रीया पश्चता- 

घटकान्यत्वेन प्रतिबन्धकत्वं स्यादेव-इति । तन्न । संदेहस्यासार्बनरिकत्वेन तस्य सार्वतिकपक्षता- 

चटकत्वासंभवेन सिषाधयिषाविरहसदछृतसिद्धयभावस्येव सार्वत्िकत्वेन पक्षपदभ्वृत्तिनिमित्ततया- 

गौडनह्यानन्दी ( रुघुचन्दिका ) । 

“तत्र व्यभिचारसंशायस्यादूषणत्वे भ्यातिपश्चधरमेतानिश्चयसंभवेनाभ्रयोजकत्वोक्तेरसङ्गतेः वस्य॒ दूषणत्वमावर्यकमिति 
दीधितादुक्तं यद्यपिऽ तथापि प्रृते मिध्यास्वानुमाने तकोणां वक्ष्यमाणत्वेन न दोषः । विमतं विप्रतिप्तिविरोष्यम् । 

छघ्ुचन्द्िकाया बिड्ङेदयोपाध्यायी । 
परम्. । पक्षसमत्वं च प्रतिज्ञाविषयभिन्नत्वे सति साध्यसंदेहवक्वमिति भावः ॥ विमतमिलत्र बिपदसख विरुद्धोभयकोटिकल. 
मर्थं इभिप्रायेण न्याचरे--विश्रतिपन्तीति' | तजन्यसंशयेदर्थः । नयु अबाध्यतान्तस पक्षतावच्छेदकपरवेशो व्यर्थः । 



विडकेशोपाभ्याय्युपन्हितगोडन्रह्मानन्दीयुता । ३१ 

मिश्या, दइ्यत्वात्, जडत्वात्, परिच्छिन्नत्वात्, द्युक्तिरूप्यवदिति । नावयवेष्वाग्रहः । अन्न खनि- 

सिद्धिव्यास्या । 

ऽऽश्रयणीयत्वात् । त॑स्य च पश्चतुल्यत्वेनाभिमते घटादावपि स्वेन वियद्वसपक्षत्वेन तत्र निथितदहेतुंमति 
विद्यमानोऽपि साध्यसंदेहो न दूषणम् ;--अन्यथाऽनुमानभारोच्छेदात् । नच--एवमन्याहितेऽपि 
पक्षीयसाघ्यसंदेहो दूषणं न स्यादिति-- वाच्यम्; अन्याहितस्यान्बयग्यतिरेकाभ्यां दूषकत्वेऽपि सखारसि- 
कस्यातथात्वात् । यत्तु--वियदिति पश्षनिर्दृरास्य ब्रह्मप्रमेयादिनिरुक्तवटादिसाधारणविप्रतिपत्त्यनसुरुण- 

त्वेनाुपादेयतमेव, नच---प्रमाणोपन्यासः कुरधर्मः; किंतु विप्रतिपत्तिजन्यसंश्चयनिवर्तकनिश्वयार्थम् । 
नच वियदिति पक्निर्दशयुक्तामुमनेन तादृशविप्रतिपत्तिजन्यसंश्चयनिरासक्षमो निश्चयः कल शक्यः येन 

तदादरः स्याद्-इति । तन्न | उक्तरीया विप्रतिपत्तिवाक्यस्यैवादर्तन्यत्वेन तलन्यसंशयवच्त्वांशेन तन्निरा- 
सनिखयम्रयोजकम्रमाणोपन्यासावदयकल्ात् । यत्रैवं कथायां समयबन्धासुरोधेन ब्रह्प्रमेयादिविप्रति- 

पत्तिवाक्यस्य निष्पत्तिस्तत्धकीयप्रमाणोपन्यासस्य तदसुगुणस्य कर्तव्यत्वेनावरयकत्वाख; अन्यथा 

वादिम्रतिवादिनोः समयवन्धानुरोधित्वामवेनोच्छर्करुतवग्रसङ्गादिति 1! उपपादितां िग्रतिपत्तियुपसंहरन् 
मिथ्यात्वेऽनुमानं म्रमाणयति-- एवमिति । विप्रतिपत्तौ सिद्धायामिति रेषः । विमतमिति । मिथ्या- 
त्वतदभावकोटिकसंश्षयविषय इयर्थः । यदप्यस्मन्मते तादशसंशय एव न संभवति; तथापि ताष्॑का- 

दिरीया तादङसंरयमभ्युपेय तथा पश्चनिर्दशचः कृत इति द्रष्टव्यम् ॥ कैचि्तु--ययोवोदिग्रतिवादिनोः 
पक्षे खसिषाधयिषपितसाध्यनिश्चयो नास्ति, कथायांकथायां कक्ष्याचाङनमस्ि, तयोः स््रारसिकसंशयो 

न संभवतीति तन्माच्रककैकथाविरोषे तथा पश्षनिदेशोऽत्रामिमतः । पक्षताबच्छेदकयोग्यधमौन्तर- 
सद्भावेऽपि विमतविषयत्वेन पक्षनिर्देशे बाधसिद्धसाधनादिप्रतिज्ञादोषाणामुह्धावनारैसज्ञापनाय । 

तथादि--न तावद्वियदादीयेव पक्षनिर्देलो युक्तः । अवच्छेदकखीकारेऽस्मदुक्तपषपरवेशापत्तः 
तदस्लीकारे च संगृहीतेनादिशचव्देनात्मादेरपि भहणापातेन बाधापत्तेः । नापि प्रपञ्च इयेव पष्च- 

निर्दराः, प्रपश्श्ब्देन बियदाद्यन्यतमवस्समुदायोक्तो वियदादिमि्यात्वासिद्धिः ! बियदादीनामेषो- 
क्तावच्छेदकाभवेनोक्तदोषात्--इत्याहुः ।॥ नजु-- विप्रतिपत्तौ धर्मतेवालुमाने पक्षताऽपि त्रह्मपमे- 
लयादिनेदावच्छे्यतां, अतणएवा्रे प्रपञ्चमिध्यात्वालुमानेषु तस्येव पश्चतावच्छेदकत्वमभिमतं; ग्व-~ 

बरह्म्रमातिरिकेयस्य नानापदार्थघटितत्वेन गुरुत्बाष्वी विमतिरेव पश्चतावच्छेदिका इति-- 

वाच्यम्; तस्या रघुतेऽपि तुच्छनरह्यन्यावृत्तवियदादयतुगतरूपविमतिविषयत्वायोक्तावच्छेदकसपेक्ष- 
त्वेनोक्तयेव पक्षतावच्छेदकत्वमुचितं, नतु विमतेक्तद्रहाधीनमदाया इयाश्कयाह--अत्रेति । 

गौडन्रह्यानन्दी ( लघुचन्दरिका ) 

नाबयवेष्विति ! श्त पञ्चतय केचिद्यमन्ये वयं त्रयमिति मीमांसकीक्तरीला तार्किकमीमांसकबौद्धानां 
पञ्चत्रिद्यवयववादिस्वात्ताम् प्रति यथामतमवयवाः भयोक्छव्याः । “उदषहरणपरयन्तं यद्रोदाहरणाविकःमिति 
मीमांसकाः । उदाहरणोपनयरूपावयववादिनो बोद्धा इति भावः । नु- विप्रतिपत्तिमात्रसख लिवेशे सिद्धसा- 
धनबाधादिकम्, धटादिमाच्रविरोष्यकविश्रतिपत्तिनिवेश्े म्पञ्चमाचसय मिभ्यास्वासिद्धिः 1 तत्राह--सखनियामक- 

१ एतेन विमतमिति पक्षमहणं न युक्तम् › विमतत्वख संंयविषयत्वरूपस्य निषयतासंबन्धेन संशयरूपस्य वा पक्षतावच्छेदकत्वेऽव- 
च्छेदकावच्छेदेन साध्यसिद्धिर्देदयतवे प्श्चैकदेशे साध्यसिद्धावपि सिद्धसाधनमिति मते शुक्तिरूप्ये सिद्धसाधनं, तुच्छे बरह्मणि च बाधः 
श्वति-न्यायभास्करोक्तं परास्तम् । प्रकृतविप्रतिपस्तिविषयत्वस्य विंषयतासंबन्धेन विप्रतिपच्तिरूपस्य वा विमतत्वस्य विवक्षणात् । सतणव 



३२ अदरैतसिद्धिः सब्याख्या [ परिच्छेदः १ ] 

यामकनियतया विधरतिपर्था ठघुभूतया पश्चतावच्छेदो न विरुद्धः । समयबन्धादिना व्यबधानात्त- 

स्याुमानकालासच्तेऽप्युपटश्षणतया पश्चतावच्छेदकत्वम् । यद्वा बिप्रतिपत्तिविषयतावच्छेद्कमेव 
ज +~. ^^ ̂-~^ 

सिद्धिभ्याख्या । 

सयं विमतिरलुगतावच्छेदकसयेक्षेति; तथाऽप्युमाने छ्ष्न्या विमयैवं पक्चतावच्छेद् उक्तः । प्रमाणोप- 
न्यासे ठघुभूतस्यैवादरणीयत्वात् सावयवत्वेन तस्साधितस्य छषुनः कायैत्वस्य हेतुरववत् मिथ्यातालुमनेषु 
कृतस्य तच्वेनोपादानं शिष्यं प्रति भ्रयोगवैचिच्रयज्ञापनयियदोष इत्यमिप्रेयाह--खनियामकेति । 
धर्मितावच्छेदकतयोप्िते यो धर्मः ह्मभमेदयादिरूपः, स्वनियामकस्तन्नियतया तदनतिरिक्तविषयता- 

कयेदयर्थः । विप्रतिपच्येति । विमयेयर्थः । नयु~-पक्षतावच्छेव्कसामानाधिकरण्येन साध्यसिद्धिरू- 
पालुमिययुरोधेनानुमितिकारे सत एव धर्मस्य पृश्चतावच्छेदकत्वमुचितं, नहयप्मेया्लुगतधमौश्रय- 

बिषयविमतिवौ प्रथिवीत्वजकत्वा्यनुगतधमौश्रयविषयविमतिवौ, पश्चतावच्छेदिका नादुमानकाटेऽसि; 
चिमतेः समयबन्धसमभ्यालुविधेयसंबरणादिना व्यवहितत्वात्, तथाच तस्याः कथं पक्षतावच्छेद्कत्वं-- 

इयाशङ्खय तावता तस्य विदोषणत्वाभावेऽपि उपछक्षणतया पक्षतावच्छेदकत्वमुपपन्नमियमिप्रियाह-- 

समयबन्धादिनेति । यदयप्यलुगतानतिप्रसक्तोपरक्ष्यतावच्छेदकाभावे तस्या उपलक्षणत्वायोगः । भावे 

वा तस्यैव पक्षतावच्छेदकत्वमस्तु । आवश्यकत्वात् । नच-- तथापि बिमतेरभावेऽपि तञ्ज्ञानसंभवात् 
तदेव विरेषणतया पक्षतावच्छेदकमिति-- वाच्यम्; तथासति विमतत्वेन ज्ञातं मिथ्येयेव परतिज्ञा- 
वाक्यप्रयोगापत्या विमतं मिथ्येति तस्रयोगानुपपत्तेः; तथापि न तस्या उपलक्षणत्वायोगः । तत्रैव हि 
अनुगतोपछक्ष्यतावच्छेदकपेश्षा यत्र प्रयाय्यव्या्ृ्तिन्यूनदृतयुपरक्षणं यथाकारगतेषु काकेषु काकवन्तो 

देवदत्तस्य गृहा इयत्र । नचैवं प्रकृते; उपढक्षणभूताया विमतेर्विंषयतौसंबन्धेन भव्याय्यव्यव्रत््यन्यूनाधि- 
कदेशबरत्तित्वात् । नच-अतीतत्वात्कथं तथेदानीं व्यावृत्तिधीरिति--वाच्यम्; व्यावर्तकधर्मज्ञानस्यैव 
व्याघ्रत्तिधीहेतुरवात् करूणां क्षें रूणामेवेयत्र खरूपसज्ज्ञानस्य व्याद्त्तिधीहेतुत्वददीनात् । नच-- 

पक्षतावच्छेदकविरिष्टहेतुज्ञानरूपपक्षधर्मताज्ञानं न स्यादिति-वाच्यम्; खरूपसत्पक्षधर्मताज्ञानस्येव 
पक्षधर्मताज्ञानस्वात् । नच--उपरश्ष्यतावच्छेदकासच्तवे पश्तापि कथं वर्ततामिति-- वाच्यम्; निषय-~ 
जन्य ज्ञानं प्रयक्षमिति रक्षणे विषयत्वेनामिमते घटादौ खज्ञानापपूर्वं॑बिषयत्यस्याभवेऽपि बिषथ- 
त्वेनावच्छेद्यायाः ज्ञानं प्रति जनकतायाः सत्त्वमिषोपपत्तेरिति भावः । नजु-प्रमाणस्योदेदयतावच्छेदक- 
विशेषणत्वावगाहित्वरूपनियमवाध एवात्र दोषः प्राभोति, अतएव रूपप्रागभावावच्छिन्नघटो रूपवा- 
निलत्र बाध उक्तः । उपठक्षणत्वे तस्मासंभवात्-इ्यरुच्या पक्चतानच्छेदकस्य विदेषणत्वमेवाभिपर- 

गोडब्रह्मानन्दी ( कषुचन्द्िका ) । 
नियतयेति । खस्याः विप्रतिपत्तेः नियामकं _अ्रहृतानुमानपक्षतावच्छेदकस्वयोग्यत्ासंपादकं यद् बहाज्ञा- 
नान्याबाध्यतस्वादिविरिष्टविरोष्यकत्वं पूर्वोक्तम्, तेन नियतया विरोषितया; पूर्बोक्तयेति यावव् । ननु पूरवोक्त- 
विमतिपत्तवैह्यत्तानान्याबाध्यतवादिघरितरूपेण पक्षतावच्छेदके लिचेदो राघवाहुक्ताबाध्यव्वादिरूपसेव पक्षतावच्छेद- 
कृतवमुषितम् । तत्राह--कधुभूतथेति । तव्यक्ति्वादिरूपरघुरूपविरिष्येलथः । तथाच ब्रहमत्तानेतयाद्युक्छरूपेण 
परिचितपूवोक्तनिभतिपर्ति्यक्तेसब्यत्ति्वेनैव निवेश इति भावः । नजु--उक्ताबाध्यस्वादिरूपस्य बिप्रतिपत्तिपरि. 
चायक्रघटकतया भ्रथमोपरसिवत्वात्तदेव पक्षतावच्छेदकं युक्तम्, तत्राह-यदधेति । अवच्छेदकमेवेति। मदमा. 

ठधुचन्द्रिकाया बिद्रेश्ोपाध्यायी । 
सामानाधिकरण्येन साध्यसिद्धरुैदयत्वेऽपि छक्तिरूप्ये न सिद्धसाधनम् । महमास्करादिभिः क्तो सयख रजतख खीका- 

~~~ ~~ ^~ ~~~ ~^ 
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गोडब्रह्मानन्दी ( खघुचन्द्िका ) 

स्करमते ुक्तिरूण्यादेः सलयस्य छक्तयादावुत्पततिस्ीकारासदनुयायिना केनचिद् यदि तस्य पिथ्यावञुच्यते, चदा वेन 
सह निग्रतिपत्ती तस्यामवाध्यत्वाम्तसेव पक्षविशेषणम्; तथाच न तं भ्रति सिद्धसाधनम् । तादृशस्य कस्यचिद्भवेऽपि 
दष्टन्तसिद्धये शक्तिरूप्यादा मिथ्यात्वखय प्रकृताजुमानात् पूर्वं परसाध्यत्वात् तत्र सिद्धसाधनवारणाय तद्विशेषणं 
देयमेव । यद् त्ववच्छेदकावच्छेदेनादुमितिसुदि्य बिप्रतिपच्निस्तार्किकादिना सह, तदेतरनिशेषणे एव देये । तश्राप्य- 

ठघुचन्द्रिकाया बिडुरेशोपाध्यायी । 

रेण तत्र मिथ्याल्स्यासिद्धत्वादियत आद-भट्ेति । सखीकारादिति । तेन सह विवादे अवाध्यत्वान्तवैयथयैऽपीति 
शेषः ।--तदृञ्ुयायिनेति । रजतोखत्तिखीकारमत्रेण तदञ्चयायिता बोध्या ।--अवाध्यस्वान्तमेवेति । एवकारेणोत्तस- 
विशेषणव्यवच्छेदः ! सामानाधिकरण्येन खाद्कतिदधरदेदयत्वे सामानाधिकरण्येन बाधस्यादोषतया तद्वारकविरोषणानर्थं- 

क्यात् \ तथाच तद्विशेषणोपादामे च ! नु 'तादशवादिनोऽप्रसिद्धत्वात् तद्विशेषणं व्यथमत आद-तादश्येति । 
तारश्चस्य ्रकिरूप्यमिध्यात्ववादिनो मट्रमास्करानुथायिनः ।--देयमेवेति । ये जगदेव समिति वदन्ति तान् प्रवि 
द्टन्तसिद्य्थं डइकिषूप्ये मिथ्यात्वं प्रसाध्य तद्धि कचिदपि मिध्यात्वमेतदजुमानेन साधनीयम् ! सखोदेश्य- 
सिद्धेरभवेऽपि तायतैव तेषां पराजयात्् ! तत्र च सत्त्वेन प्रतीदयर्दःवविशिष्टवचिद्धिश्नत्वसामानाधिकरण्येन केवलचिद्धिन- 

तघामानाधिकरण्येन वा ॒विभ्रतिपत्ती छक्तिरूप्ये सिद्धसाधनं स्यादतो बाध्यतवान्तं देयमेवेति भवः ।--तार्किंकादि, 

नेति । येन शक्तिरूप्यमिन्ना भपि केचन पदाथा मिथ्यामूताः ( केचन खाभरिका मिथ्याभूताः ) केचन सत्या इल्युच्यन्ते 
तेनेखर्थैः ! तेन विवादेऽवच्छेदकावच्छेदेन साध्यसिद्धावेवे तस्य पराजयात्. तथैव विप्रतिपत्तेरावश्यकत्वादिति भावः । 
इतर विशेषणे सत्येन प्रतीद्यत्वविद्धिश्वत्वरूपे । एवकारेप्राबाभ्यत्वान्तम्यवच्छेदः । तद्वारणीयस्य सामानाधिकरण्येन 
सिद्धसाधनस्पावच्छेदकावच्छेदेन अदुमितावदोषत्ादिति भावः ।--देय इति } अन्यथा तुच्छे ब्रह्मणि वा बाधादिति 
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१ मिध्यात्वषटकामद्वैरक्षण्यरूपसव्यत्वानुमती सदवैरक्षण्यानुमतेरपि संभवात् । यदि सद्यं स्यात्तदा न शुक्तिशानबाध्यं स्मादिति 
गाधकनेक॑मन्िवस्येकदेश्दचुमनौ सर्वानुमतिरिति न्यायस्य जागरूकत्वात् । २ अच्र केचित्--'चिद्धिज्नत्वस्य प्रातिमासिकसाधार- 

णस्य पशुताजच्छरेदकत्वे ब्रह्मणि बाधतादवस्थ्यात् धम्येन्यूनसत्ताकत्वापेक्षया कधुभूतधमिंसमसनत्ताकचिद्धेदस्य विवक्षणीयतया तपु- 
एब शुक्तिरूप्यसिद्धिमाधनबारणास्रथमविक्रोषणं निरथेकं, अधिकरणात्मनोऽपि भेदस्य तत्समसन्ताकत्वे तु श्वं नारजतमि'ति प्रतीति- 
सिद्धम्यादह्ारिकरजताधिकरणकारजत्तमेद सापि व्यावह्ारिकत्वापच्याऽमिर्वचनीयवादविरोधापच्िः \ अन्यथा बह्याधिष्टानकचिद्धेदस्यापि 

पारमार्थिकत्वापत्या धम्यैन्यूनसन्ताकत्वविवक्षणेनापि बराधावारणात् । अस्तु वा क्थचित्सिद्धसाधनप्रसङ्गः, तावतापि प्रथमबठेन नोक्तदो- 
वारणं, गहमप्रमातिरिक्तानाध्यत््ेन कखितमिध्याभूतरजतमादाय पुनरपि सिद्धसाधनग्रसङ्गात् । विच ब्रह्मपरमापदेन बहामात्रविषयक- 
प्रमाबिष्णे माश्रयाकतिणिः, प्रपश्स्याहं र्य धटो विनाशीति हाननिवर्खत्वाव् । जक्मनिषयकम्रमाविवक्षणे च ब्रह्म न क्षणिक्मित्यादिज्ञान- 

निवर््क्षणिकत्वध्वंसप्रतियोगित्वादी सिद्धसाधनम् ¦ तत्र॒ यथाकर्थचित्यरिहारेऽपि बक्षप्रमाव्यवहितपूरवप्रातिभासिके सिद्धसाधनम् । 
स्वजन्यध्वेसप्रतियोग्यज्ञानत्ववाटर शाह्ानम्रयुक्तत्वान्यतरसंवन्धेन ध्वंसविरिष्टान्यत्वस्य विवक्षणे तु युष्मन्मतेऽविद्याध्वंसदेरनङ्ीकारेः 
णाश्रयासिद्धिरिति--वदन्ति । परेतु-इ् चिन्नः लयाकारक्प्रतीतिविपयो हि भेदो न श्रुद्धचिति, किंतूपदितचितीति तत्र साध्यत 
स्वान्त माधप्रसङ्कः । च्चित्र चिकन त्याकारकप्रतीतिस्तु श्वयो न धटः इति प्रतीतिरिवाहायैरूपा न प्रातिभासिकमपि भेदं साधयेत्, 
ने नानास्ति किंचनेति शतेस्तन्मूरुकानुमानजन्यनिश्वयस्य चाहयायैरूपत्वेऽपि श्वुतिबोधितत्वात्मराप्ताप्र ्तविवेकन्यायेन द्वितीयाभा 
बगोधकस्वेऽपि न विरोधः ¦ णतेन-- न्म चिन्नेल्यादि्रत्ययोऽपि व्याख्यातः । अस्तु वा प्रातिमासिकचिद्धेदस्यापि प्रमाणविषय्त्व, 
तावतापि जडत्वनिरुक्तिमरकरणे ब्रह्मानन्दस्तरखतीमिरक्तरीत्या चिदगृन्तित्वरूपानौपाधिकत्वविशिष्टचिद्धेदस्यात्र विवक्षणाद्वाधवारणम् । 

एवेनासति गाधवारणाथं स्तादयात्म्यमप्यावक्यकमिति सवितम् 1 एवंच शुक्तिरूप्ये सिद्धसाधनवारणा्थं जह्यप्रमेतिषिशेषणमाब्रहयक- 

मेबेति सिद्धम् । नञु--उक्तविशचषणे दन्तेऽपि ब्रह्प्रमातिरिक्तागाध्यमिथ्याभूतरजतस्यापि केनचित्कल्पनसंमनात् स्िद्धसाभनतादव 
स्थ्यम्--इततिशेत् ; उतरेदं अष्टन्यं--करिमपिष्ठानकः किमासोप्यकश्वात्र भ्रमो विवक्षित इति । तत्र-न तावत् रजतं मह्मप्मातिरः 
'कागाध्यमिति, रजताथिष्ठानकः ओद्यप्रमातिरिक्ताबाध्यासोप्यकेश्च मः संभवति । किंचिदरपेणाक्ञातस्य किंचिदपेण क्ातस्य जेवाभि- 

छानत्वनियमेन सूप्यस्यानिवेवनीयस्यातथातवेनानथिष्टानत्वात् । नच--रजतावच्छेदेन तादास्म्योपहितेदमः रजततादात्म्यावच्छेदेनेद्ः 
तादासम्यसखय चाष्यासाभ्रूप्यावच््छिश्नसयय चैतन्यस्य ब्र्पमातिरिक्तबाध्यत्वांशेनाज्च(ननिषयत्वं युक्तमित्यथिष्ठानत्वसंभव इति-- वाच्यम् 

जताघदष्डेदेनेदमाद्वितादपतम्वातेपं प्रत्मपीदमवन्छत्तततन्याशितस्य तदविषयस चैवाकशानख कारणमिति गुरुवन्करिकक्यम्सुप 
पादितलाद् । जामे सादि. मञ्ञषिष्ानत्मात्र न रज्ताधिद्यनक्रो्तजमन्त सवः १. नर न्कदा दायं अमः, विं कशत शर्व “उद 
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गोडन्रह्मानन्दी ( ठश्ुचन्दरिका ) । 

ऊीकक्षादिनं परत्येवा्न्तविरोषणे देयम् । एकदा तु न द्वाभ्यां सह विभ्रतिपचिस्तथेव कथकानां स्ंभरदायात् । तथाच 

यदेव थं भति विप्रतिपत्तौ पश्चविरोषणं तदेव तं प्रति न्यायप्रयोग दति मावः । ननु--सस्वेन सन मती तियो सद्र 

प्रचित्तादास्स्यं घटादौ व्यावहारिकम्, घटादितुस्यकक्ष्यत्वात् ; दाराविषाणादुावलीके तु प्रातीतिकं संभवति, अनध्य- 

रधुचन्द्रिकाया विटरेशोपाध्यायी । 

भावः । अङीकवादिनं शशविषाणापिदुच्छपदा्थौनभ्युपगच्छन्तम् 1 अ्हान्तविरषणस्य वुचछसाधारण्येन तन्न 

बाधं शङ्कते---नन्विति । सत्त्वेन प्रतीवियोग्यल्वं सत््वभकारकम्रखयनिषयताप्रयोजकरूपवत्वम् ५ । तद्धर्मरकारक्प्रमात्मकभः 

तीतौ तद्मख कारणतया सत्त्वप्क्ारकप्रतीतौ सत्त्वं योजकम् । तच्च घटादौ न वासवम् । किंतु सदये बरह्मणि तादा- 
ठ्म्येनाध्यसखतया बरह्मधमौणां धटादावभ्यस्तत्वादारोपितम् । तथाच तादात्म्यमेव सत्त्वं पयवलितम् । एव भरल्ययः इत्यव 

छिन्ना चित्. । तद्विषयत्वे चित्तादास्मयं भयोजकम् । विषयतायास्तादातमयपयवतितत्वात् एवं चकस्मिन् सचितोस्तादीम्य 
सन्नितोरक्यं विना नवि तयोरैक्यं रभ्यत इलयाश्येनाह--सद्रूपचित्तादात्म्यसिति । अनभ्यस्तेऽपीति । अध्य. 

तदुत्तरमिलयपि विवेचनीयम्-अेऽपि किमपरोक्ष उत परोक्षः । तत्र न तावत्मथमे प्रथमःः-इदं ताधरदेखं विनाऽपरोक्षत्वासंभवात् । 
नापि द्विवीयः-परक्षेऽन्यथाख्यातिखीकारात्् । अनिवैचनीयख्यातिपक्चेऽप्यधिष्ठानप्लत्वनियमेन तदसंभवात्. । खाप्नभ्रमस्त्वप- 

सोक्षरूप इति गजाचवच्छिन्नाथिष्ठानकल्ेऽपि न दोषः इति विस्तरभयादुपरम्यते । नापि द्वितीयः, कस्तुने एवाभावेन तदथिष्ठानकसय 
अ्रमखसंमवात् । एतेन-इदं ब्ह्मप्रमातिरिक्तवाध्यमितयाकारोऽपि ने संभवतीति सूचितम् ! इदं ब्रह्मप्रमातिरिक्तानाध्यरजतमिति 

्रयवच्छितरचेतन्याभिष्टानको भ्रमो यद्यपि संभवति, तथापि तत्रावाध्यत्वांदेऽन्यथाख्यातिस्ीकारस्यैव युक्तत्वैन न दोषः । अन्योः 
न्यस्मिन्न्योन्यातमकतामिति भाष्यं तु धर्मयोधैर्मिणोश्च परस्परावच्छेचमावप्रतिपादनपूर्वैकं॑धर्मधम्यैध्यासयोव्याँप्यव्यापकमावभेव 
बोधयति, नतु भासमानसंनिकृष्टसंमिङ्ृष्टसकलर्धमौध्यासावदयकताम् । अतयप्वेदं रजतमिलयादिभ्रमस्के इदमि, रजतं तन्तादात्म्य॑ 
रजतत्वसंसगः रजते तादास्म्योपहितेदम् इदंतादात्मयं इदंत्वसंसगेश्चति पदार्थषद्ोत्पत्तिरेव चन्द्िकाकारिरङ्गीकृता, नत्विदत्वो्यन्ति- 
रपि । एवंच यत्राध्यासं विनाऽवच्छेावच्छेदकभावानुपपत्तिसततरैवाध्यासकल्पना नान्यत्रेति जपराुखुमस्थरे लौहित्याध्यासस्वीकारेऽपि 
न क्षतिरिव्यवाध्यत्वादिमाणामध्यासकस्पना न युक्तैव । नन्वेर्व--अन्यथाख्यातिखीकारमन्रेण कथसुक्तदोषवारणं, यवता श्ुक्ति- 

रूप्येऽपि व्यावहारिकं बरहाप्रमातिरिक्ताबाध्यत्वं उक्तपरमितिसिदधं भवताभ्युपगम्यते--इतिचेत्+ अनौपाधिकोक्तावाध्यत्वस्य विवक्षणा- 
दिति गृहाण । अनिवेचनीयख्यातिपक्षेऽपि भरमज्ञानसामान्यस्य विश्षिषटवैरिषटथावगाहित्वनियमेन केवरूरजतेऽबाध्यत्वा्नवगाह नात्, 
विषष्टरजतख च नेदं ब्रह्म्रमातिरिक्तावाध्यमिति ब्रह्मपमातिरिक्तवाध्यत्वान्न सिद्धसाधनम् । उक्तनियमानादरणे तु विरेष्यता- 

न्यप्रकारतासंबन्धेन ब्रह्मप्रमातिरिक्तावाध्यत्वविवक्षणान्नात्र दोषः ।! विेष्यतारूपप्रकारतासंबन्धेनैवोक्ताबाध्यत्वस्य तत्र भासनात् । 

एवं जह्यप्रमापदेन महावाक्यजन्यतावच्छेदकविषयताकप्रमाबिवक्षणान्नाहं ब्रह्म धयो. विनाीतिक्ञानवाध्यत्वमादायाश्नयासिद्धिः । यदि 
तु-भदं ब्रह्मेतिसमूद्ारम्बनश्ञानस्याहायेरूपत्वान्न बाधकत्वमिति विभाव्यते-तदा ब्रह्ममात्रविषयप्रमाविवक्षणेऽपि नाश्रयासिद्धिः । 
एतेन--जहम न क्षणिकमित्यादिङञाननिवतयक्षणिकत्वेऽपि न सिद्धसाथनमिति-सूलितम् । ब्रहमप्रमातिरिक्तावाध्ये च तचोग्यत्वरूपं, 

तचोग्यत्वं च तद वच्छेदकथर्मदयूल्यतवं, भवच्छेद कश्च धैः पछवाक्षानतत्का्तवान्यतरत्वमिति गुरूचन्द्रिकाट्रतपक्षादरणे तु ब्रह्मप्रमा- 

व्यवहितपूर्मरातिभासिकादावपि न सिद्धसाधनम्. । एकाक्ञानपक्षे तु मगन्तुकदयोषकरणक्ञाननिषयत्वं बाध्प्रतावच्छेदकमिति त्चापि न 
दोषः । एतेन--्रह्मान्यनिरिष्टान्यत्वं॒ब्रह्मप्रमातिरिक्ताबाध्यत्वं, ब्रह्मान्यवैशिष्टयं च खस मानाधिकरणमेदग्रतियोगितावच्छेद कत्व. 
संबन्धावच्छिन्नसतखनिष्टावच्छेदकताकम्रतियो गित्ताकमेदवत्वसंबन्धेन, स्वाधिकरणता च॒ अग्रामाण्यज्ानानास्कन्दि तस्विषयकनिश्वय- 
त्वसंबन्धेन, परतियोगितावच्छेदकता च खनिष्ठावच्छेदकताकमरतियोगिताकभेदवत्वसंबन्धेन, खनिष्टवच्छेदकता च स्वपूवेललप्रयोजका- 
शानकारीनल्वान्यतरसंबन्धेन, उक्तरूपस्य रह्मप्रमातिरिक्ताबाध्यत्वस्य ब्रह्यान्यश्ुक्तयादिविशिष्टरजतादौ क्षणिकत्वाभावनिदिष्टबद्वि- 
रिष्टकषणिकलवादौ चामावात्सिद्धसाधनवारणेऽपि नहापरमान्यवहितपूवैगरतिभासिकेन सिद्धसाधनवारण, स्वजन्यध्वंसप्रतियोग्यक्षानत्वताट्र 
शाज्ञानग्रयुक्तलवान्यतर संबन्धेन ध्वंसविरिष्टान्यत्वविवक्षणे त्वदैतिमतेऽवियाध्वंसाचनङ्गीकाराच्राभयासिद्धिरितिराङ्कापि-परादता । स्तप्रयु- 

क्ताभावप्रतियोग्यक्ानत्वताद्रज्ञानप्रयुक्तत्वान्यतरसंबन्धेनाभावविषिष्टान्यविवक्षणेनाप्युक्तदोषवारणाव् ¦ एकाशानपश्चे तु सभरयोजवाज्ञा- 
नसमकारीनलखनि खसंस्कारकारीनलविवक्षणेन दोषवारणम् । अथवा--सपूरैत्वसंबन्धतिवेरेनैवे्टतिद्धौ खप्रयोजकाक्ञानकारीनत्व- 
संबन्धनिवेशे ्रयोजनाभावादुक्तदोषवारणमिति सर्व॑मनवधम् । इति । 
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९ एतेन पक्षतावच्छेदकरारीरे सन्तादात्म्यतिवेदनेनवासच्वमादायार्थन्तरवारणसंभवे म्रथममिथ्यालरूपसाध्यदारीरेऽपि सत्तादाष्मय्- 
निवेद्रानं ज्मरथमिति बराक प्ररादता । उक्तपक्षत्रानरन्छेदकावच्छेदेन .सद्विव्रिक्तत्वादिरूपलेव साध्यस्य साभनात्। 



विद्टेशोपाभ्याय्युपचरंहितगौजद्यनन्दीयुता । ३५ 

पक्षतावच्छेदकम् । प्राचां भरयोगेष्वपि विमतमिति पदं विग्रतिपत्तिविषयतावच्छेदकावच््छिन्नाभिप्राये- 

सिद्धिव्यास्या | 

याह--अथपेति । नु तर्हि-पराचां प्रयोगे विमतमिति पद्पयोगः कथं-इयार्याह-- प्राचामिति । 
वस्तुतस्तु--विमतिविषयज्ञानत्वं बिरोषणतया पक्षतावच्छेदकं; विमतेः समयबन्धादिना व्यवधानेऽपि 

तद्धटितबिषयतावच्छेद कस्य विमतिविषयत्वस्याप्यनुमानकालीनत्वेन विरेषत्वयोगात् । नचैवं--विमत- 

त्वेन ज्ञातं मिथ्येति पक्षनिरदेखप्रसङ्क इति वाच्यम्; इष्टापत्तेरिति ध्येयम् । नतु--इदमलुपपननं तथाि- 

निमतं मिथ्येदयलुमाने विमतपदेन कि विप्रतिपत्तिवास्यमभिप्ेतं, किंवा तजन्यसंशयः । नायः, विप्रति- 

पत्तिवाक्यसखय पश्चारत्तितया पक्षतावच्छेदकस्वातुपपत्तेः। नच--व्यापारातुबन्धितया पक्षवरत्तितखमिति- 

वाच्यम्; उक्तरीदया वादिप्रतिवादिनोः प्राभिकानां च निर्णयवत्वेन ततः संडायासंभवस्योक्ततया संषयरूप- 

व्यापारालुबन्धितया विप्रतिपर्तिवाक्यस्य पक्च्त्तित्वायोगात् । विरोषदरौनहितेषु बायादिषु केषुचिद्ि- 
प्रतिपत्तिवाक्ष्यतः संश्षयसंभवेऽपि सार्वत्रिककथायामनावरयकत्वात् । अतएव न द्वितीयः; किंच यथा- 

क्थंचित्संशयविषयसवस्यातिप्रसक्ततयाऽनतिप्रसक्तस्येव तस्य पक्षृतावच्छेद्कसवे वाच्ये, संश्चयातिभ्रसक्तेश्च 

विषयानतिभ्रसक्तयैव संपायतया तस्य चानतिप्रसक्तधर्म॒विनाऽयोगेन तादृश्चधर्मस्याव रयकत्वे तेव 

सार्वत्रिकतया पश्चतावच्छेद्कत्वाश्यणं युक्त, नतु काचित्कस् संशयस्य ¦ एतेन--बिग्रतिपत्तिवाक्यस्य 
तज्न्यसंशयस्य वाऽनतिप्रसक्तस्वाय बिषयगतानतिप्रसन्तावच्छेदकीभूतधमौन्तरसपेश्चत्वेऽपि यदा यदा 
तदुपश्ितिसतश्च तदा तद्धर्मोपयितिरिति नियमाभावात् यदैव विप्रतिपत्तिवाक्यस्य तज्नन्यसंश्चयस्य 

बोक्तरीया बसतुतोऽनतिग्रस्कस्योपस्ितिः, तदा तेनापि पश्षतावच्छेदक्यायिरृद्धत्वात् तस्खथलीयविग्रति- 
पत्तिविषयत्वं वा पश्चुतावच्छेद्कमभिप्रेय विमतं मिथ्येयादौ प्राचां पक्षनिर्देशः । अतएव वक््यति- 

यदपि विमतेरपि नियतचिषयत्वायावच्छेदकसापेक्षा; तथापि सावयवत्वसाधितेन कातेन प्रथिव्यादि- 
सकठेकत्वसाधनमिव सखनियामकनियतया रध््या विमला पश्च॒तावच्छेदोऽपि न विरुद्ध इयादि- निरस्तम् । 
वादिप्रतिवादिनोः भ्राभिकानां च खारसिकसंशयामावस्योक्तत्वात् । बिरोषाद्धिषु कवित्कचित् तख 

योगेऽप्यसार्वन्निकतया सार्वत्रिकधमन्तरस्यैव संशयानतिभ्रसन्तत्वसंपादकत्वेनावरयकले, तस्यैव तदव- 
च्छेदकताया न्याय्यत्वाश्च ! नच-संश्चयस्य नियतविषयत्वप्रयोजकस्य बह्मप्रमेयादिनमिरुक्तधर्मस्य तत्सं- 
शअयपेश्चया गुरश्षरीरत्वात् , तत्संश्चयस्याखण्डड्त्तितरेन रुधुश्चरीरत्वात्तस्यैव पश्चतावच्छेदकत्वाश्रयणं युक्त- 

गोडमरह्यानन्दी ( घुचन्द्रिका ) । 

ऽसतेप्यलीके सादृ्म्यस्यारोपसंभवात् , “यदि पुनः पक्षतावच्छेदकाचच्छेदेने"लादिमूराुरोधात् शुक्तिरूप्यादिप्राती 
तिकसाधारणस्य सत्तादाठ्म्यसपर निवेश्यस्वादिति--चेश्न । तत्रैव ि सन्तादास्म्याध्यासो यस्य॒ तस्समानकाकमध्यासः, 

ख्ुषन्दिकाया व्रिटुङेश्योपाध्यायी । 

स्तत्स वित्तादात्म्याष्यासेऽप्रयोजकत्कादिति भावः । नै ्रातीविकसतादत्म्यव्या्र्ूपेणैव सत्तादात्म्यख पक्षता 
वच्छेदकतयः न तुच्छस्योक्रीव्या प्ान्तमीग इत्याशङ्का मूलविरोधेन परिदरति-यदि पुनरिति । आवीतिकन्या- 
बृत्तरूपेण पक्षतावच्छेदशकोटौ सत्तादा्म्यस्य प्रवेशे प्रातीतिकसत्तादातम्यवतः श्ुकतिरूप्यस पक्षानन्तभीवात् पक्िकदेशषे 
त्र साध्य सिद्धेरवच्छेदकावच्छेदेन अयुपितौ दोषरत्वाभावध्रतिपादनविरोधः सादिति भावः । अभिमानं निरा 

समाधत्त-तभरैव दीति । तद्रूपेण परिणतानियाया एव तश्चषठतादात्म्यरूपेण परिणाम इति नियमे म्यभिवारमाशषडते-- 



३६ अद्वैतसिद्धिः स्यार्या । ` [ परिच्छेदः १1 
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सिद्धिग्याख्या । 

सिति वाच्यम् ; पश्चतावच्छेद्कस्थाधिकरणतावच्छेदकतया शुरुश्षरीरत्वस्या दोषत्वात् । अन्यथाऽऽकारे 
परथिन्याच्टदरव्यातिरिक्तद्रन्यस्य शब्दाधिकरणत्वावच्छेदकल्वामावप्रसङ्गादिति चेत् । अत्र वदन्ति-- 

ध्यद्यपि स्वारसिकसंञ्यो न सार्वत्रिकः, तथाप्याहायौनादायैसाधारणसंङय मात्रं सार्वत्रिकं संभवतीति 

तदेव विमतमिलादौ प्षतावच्छेद्कत्ेन विमतशब्देन विवश्चितम् । नच--तस्यातिप्रसक्ततावारक- 

धमौन्तरपरस्यावदयकते प्रथमोपयिितत्वात्तस्यैव पश्चतावच्छेदकलवाश्रयणं युच्छमिति--नाच्यम् , तथापि 

परा्थलुमाने वादिप्रतिवायङ्गकायनादहयाय॑साधारणसंसयस्य संभवेन पश्चतावचच्छेदकत्वसंभवात् तस्यैव 

पश्षतावच्छेदकत्वज्ञापनाय विमतमियेव पश्चस्य निर्देष्टव्यत्वात् । नच--तथा ज्ञापनस्येव किं फलं, 

छटाभावाविदेषे च विमतमियेव पक्षनिर्देशे कि नियामकमिति--बाच्यम् ; संशयपश्चतावच्छेद्कल्व- 

ज्ञापनस् बाधसिद्धसाधनादिपरतिज्ञादोषाणाुद्धावनानहैत्वज्ञापनेन सफरत्वात् । नदि, विमतमिति 

पक्षनिर्देशे संशयस्य पश्चतावच्छेदकस्वं ज्ञापयितुं शक्यम् । नच--ह्मप्रमेयादिनिरुक्तपश्चतावच्छे- 

दकविरिष्टतया तिर्देदेऽपि बाधा्युद्धावनाऽनवसरेण रूरतो न विरेष इति-- वाच्यम् ; तथापि 
विमवशचब्दतः संरयनिषयत्वरूपपक्चतावच्छेदकस्य पक्षत्वेन पर्यवसिते प्रपञ्च ष्व बाधादिग्रतिज्ञादोषाणां 

बारकत्वेन विशेषात्, नहयप्रमातिरिक्तेयादिनिरुक्तपक्षतावच्छेदकस्य तु पश्छोऽयमङ्गीकतो नातिभ्रस- 

कोऽन्य इति पर्यवसिते पश्च तदोषवारकत्वेनातथात्वात्, निरुक्तपश्च तावच्छेदकशरीरे बाधादि- 
धौरकमिदोषणस्यावरय्चुपादेयतया गौरवात्, विनापि तद्विरोषणदानं बाधादीनायुद्धावनप्रसक्ति- 
श्वं नेति वादिभत्िवादिनोरन्यतरेणान्यतरं भरति ज्ञापनसंभवे विरोषण्रश्चेपणसुखेन तञ्ज्ञापनवै- 
धथ्यीदिति ॥ नयु--किमिदं मिथ्यात्वं, ननु-परतियोगिसेन वाधक्ञान विषयत्वं विवक्षितमिति न 
ब्रद्यण्यतिव्याप्निः । नच--तादञाभावप्रतियोगिस्वमेव मिथ्यात्वमस्त्विति-- वाच्यम्; अभावग्रति- 
धोगित्वस्य भकारत्वलक्षणसंबन्धेनं ज्ञानविरोषणतया प्रतियोग्यविरोषणत्वात्त् । ज्ञानसेव तदविशेषण- 
ह्वाश्चं । अभावप्रतियोगित्वतत्मकारकज्ञानविषयत्वयोः घटत्वतत्रकारकप्रमाविशेष्यत्वयोरिब भेदेन, 
धथोक्तविदोषणविदोष्यभावे वैयथ्यंशङ्कानवकाशादिति--चेन्न, छकििरूप्येऽच्यपरेः । मायावादिमते 
लपणसरूप्यस्यैव तादशनिषेधप्रतियोगित्वेन धीकारे शुक्त्यादौ विद्यमानस्य शुक्तिरूप्यस्य तच्र 
तोहशनिषेधानङ्गीकारेणोक्तङक्चणाभावात् । नापि ज्ञाननिव्यैत्वं,उत्तरज्ञागनिवययपूर्वज्ञानादाविव 

संवेऽप्युपपत््या ज्ञानादौ पश्चिकरेशे सिद्धसाधनापत्तेः, घटादावथौन्तरापत्तेव्य । नलु-खसमानाधिकर- 
णायन्ताभावग्रतियोगित्वं, नच--अव्याप्यदृक्तिसंयोगदेरिव सत्तवेऽप्युपपन्त्या पूर्ववत्सिद्धसाधना्थ- 

गोडनरह्यानम्दी ( रुुचन्द्िका ) । 
शक्तिरव्थादिरूपेण परिणममानाविद्याया एव तज्निषेन सत्तादात्म्यरूपेण परिणममानत्वात् > तथाचारीकरूपेणानिद्यायाः 
अपरिणमसमानव्वात् नालीकनिष्ठतादाल्यरूपेण परिणामः । नच--स्फटिकादिरूपेणए्परिणममानाया अप्यविद्यायाः 

स्फटिकादिनिष्ठेन जपाङसुमादिङीहियतादास्म्यादिरूपेण परिणामदश्चनात् अलीकःरूपेणापरिणताप्यविधा त्नेन 
सत्तादृा्म्यरूपेण परिणमतामिति--वाच्यम््, तादाप्म्यमात्ररूपेण परिणामस्य तथा दष्टस्वेऽपि सत्तादास्म्यरूपेण परि- 

छधुचन्द्रिकाया बिटुङेयोपाभ्यायी । 
भवेति । स्फटिकरूपेणापरिणममानाया इति । नलु स्फटिकोऽप्यनियापरिणाम ष्ट्वेति चेत्, खलम् । परन्तु स 
भूलाविधायासतत्त्वज्ञानमा्निवलयायाः परिणामः । तजिष्ठनपालोहिखतादात्म्यं ठु तन्निषठसोककथलोहियतादात्म्यामावादि- 
विषयकचूलानिदयायाः तत्छह्ञानान्येनापिं निव्यायाः परिणीम इत्युभयोरेकावि्यापरिणा मत्वाभावाढुक्षनियमे व्यभिचारो 
दवार इति भाषः 1 व्याप्यकरोटो तादातम्ये सत्रवरियोगिकत्वं निवैरय व्यमिचारषुद्धरति--तादारस्यमाजर्प्रेणेति । 



विद्टकेशोषाध्याय्युपन्रुहितगौडबरह्यानन्दीयुता । ३७ 

सिद्धिष्याख्या । 

न्तरान्यतरापत्तिरिति-- वाच्यम्; अब्याप्यवृत्तित्वानाश्रयखसमानाधिकरणालन्ताभावप्रतियोगिलं मि- 

थ्यात्वमिति निरुच्यमानस्वात् । नच-संयोगायन्ताभावस्यापि शुणकमोवच्छेदेन व्याप्यवरत्तित्वाधिकर- 

णतया, तस्मतियोगिनि संयोगे सिद्धसाधने आप्ते तद्वारणायाग्याप्यवृत्तित्वानाश्रय इति निषेधद्वयान्तभोवे 
सति, आरोपितसंयोगस्यायन्ताभावोऽपि संयोगायन्ताभावत्वात् अव्याप्यवृत्तित्वाश्रयसंयोगाभाव एवेति 

तद्नाश्रयायन्तामावप्रतियोगित्वं मिथ्याभूते आरोपित संयोगेऽग्याप्रमिति-वाच्यं; आयोपितस्य संयोगस्था- 
खन्ताभावस्ु अनासोपितस्य संयोगस्यायन्ताभावादन्य एव व्याप्यदृत्तिरिति तदव्या्यनवकारादविति-- 

चेन्न । नेदं रजतमिति निषेधं प्रयापणश्थरूप्यस्येव प्रतियोगितायां शुक्तिरूप्यादेः सखसमानाधिकरणनिषे- 

गोडबरह्यानन्दी ( रधुचन्द्रिका ) । 

णामख तदूसुयोगिरूपेण परिणममानाविचानिष्ठवनियमाबिषातात् । नच--सस्प्रतियोगिकतादात्म्यस्योक्तनियमखी- 
कारेऽपि सदनुयोगिकस्यालीकप्रयोगिकतादास्म्यस्यावरिच्यापरिणामत्वमास्तामिति- वाच्यम्; सदलीकमिति प्रतीय भावे- 
नाविध्ायास्तादशपरिणामे हेतुत्वकल्पनात् । अतएव “शब्द॑क्तानानुपप्ती वस्तुश्चन्यो विकस्प' इति पातञज्ञखसूतरे शब्द्- 

मात्रजन्यस्याङीकाकारधीरूपविकल्पस्य सद्रूपाविषयकस्वरूपं वस्तुश्चन्यस्वसुक्तम् । अतएव ्रमाणविपर्ययविकत्पनिद्ा- 
सतयः इतिचरत्तिवि माजके पतञ्रसूत्रे बिकद्पात् एृथण्विपर्थयस्योक्तिः । तस सद्रूपतिषयकस्वेन वस्तुद्युन्यस्वा भावात् । 
च सस्रतियोगिकतादास्म्यख अ्ङ्ृते पक्षतावच्छेदके निवेदगदटीकमप्रतियो गिकतादास्यमाद्य नोक्तदोषः । यु-माध्वा- 
दिमते शुक्तिरूप्यादेरलीकताखरीकारात् “दद् रूप्यं सदि'ल्ाच्छारभ्रसेण तत्र ससप्रतियो गिकतादारम्यावगाहनान्माध्वादीन् 
प्रति न्यायप्रयोमे काधः सदसद्धिलक्षणस्वादिसाध्यस्य तत्राभावात् , नच अवाध्यत्वान्तविशेषणेन तस वारणम्; अरी- 

कख क्रानोच्छेदतारूपत्तानबाध्यत्वाभावादिति--चेन्न । तन्मते जमस्यासस्ट्यातित्वसरीकारेणानिर्वचनीयस्यालयनभ्युप- 
गमेन तादास्म्यादिसंबन्धस्याप्य ठीकस्यैव अमे भानात्, अनीकस्य भानस्रीकारे तख सद्रूपस्वेन अल्यन्ताभावप्रतियो 

ठश्युचन्द्रिकाया विटुङेशोपाध्यायी । 

तादृशेति । सददयोगिकालिकप्रतियोगिकेय्थः 1--अकर्पनादिति । मानाभावेन ताटृश्चपरिणामद्ेवापिद्धः 
अतएव “सत् टीक्रम्, अरीकं सत्” इति प्रतील्योरमावादेव ! छशब्दज्ञानाघुपाती शशविषाणादिशब्दज्ञानोत्तर- 
भावी; तजन्य इति यावत् ।--अतएव चेति 1 विशत्वस निरुक्तवस्तुशचल्यत्व देवेखर्थः । असोकििरिद्यत्रान्वयः 1 
तस्य विपर्यैयख । “ष्यतु इुजेनः इति न्यायेनारीकप्रतियोगिकसदनुयोगिक तादातम्यमभ्युपेय समाधत्त-करंचेति । 
उक्तदोषः ठुच्छसय पक्षान्तमवेण बाधरूपो दोषः । अलीकताखीकारात् शशशङ्गादिवदसद्रूपतासीकारात्, । 

अयं तत्र साध्याभावे हेतुः । नन्वेव तन्न सरत्तादात्म्यसखोक्तरीयोरभावान्न तख पक्षान्तभौवः, इत्यत आह-इदमिति । 
अवगाहनादिति । तथाच ्क्तिरूप्यसख पक्षतावच्छेदकाक्रान्तत्वमिति मावः, सदसद्िखक्षणत्वं सद्धिननत्वे 
सखसद्विखक्षणतवम् । तजर असद्रुपे श्किरूप्ये ।--अमावादिति--जसद्धेदाघत््वादिति भावः । नखेति-वारणमि- 
लयनेनान्वयः \--अटीकस्येति । ज्ञानसमानविषयकाज्ञानततमयुक्तददयान्यतरसैव ज्ञानोच्छेयत्वादिदयादिः । यथपि 
नेयं भाधरङ्का युक्ता । यत्र मतद्वये खाध्यविरदः तत्रैव दिं बाधः ! यथा सत्तेन प्रतीदयरत्वचिद्धिनत्वयोरनुपादाने दुच्छे 
ब्रह्मणि च बाधः । शुक्तिरूप्ये तु माध्वमते साध्यिरदहेऽपि खमते तसख्ाटीकत्वाखीकारेण साध्यभावात् खयमनुमाने तं 
अति तत्साध्ये साधयिदधं युक्तमेव । अतएव वियदादिभपष्चेऽसलयतासाधने परमते न बाधः; तथापि समाधानान्तरख्यापि 

सौश्ठयदाद--तस्मते इत्यादि ! अङीकस्येवेति । तथाचारीषग्याषृतसूपेणेव सत्तादाप्म्यसखय पक्षतावच्छे- 
द्कततयां माध्वमते क्िप्यस पक्षतावच्छेदकानाकान्ततया न नाध इति भावः । नु तादशचभ्रमेऽनलीकसेव सत्ता- 
दाह्यस्य मानखीकारे किं बाधकम्, अत आह-अनलीकस्येति । तस्य भमविषयीभूतस्य । विशेष्यत्वं भरदययान्व- 
यिषष्य्ेः -अस्यन्ताभावेति । तसतियोगित्वप्रकारेय्थः । सदरूपत्वेन सदरपतापतत्या । सदस्यं ठृतीयप्रका- 

१ संबन्धसामोन्येनं सत्तादा्वस्य विवक्षणात्मतिवोगितासंन्भेन वाऽनुयोगितासंमन्धेनवेखादिविकर्पदृ षणादीनां न्यायभास्करीर 
याणां नावकान्ष इति नरसिहश्षालिप्रयृतयो न्यायेन्दुशेखंरकारादयश्वेति मन्तव्यम् । 



३८ अद्रैतसिद्धिः सव्याख्यां । [ परिच्छेदः ९ 1 
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गोडव्रह्यानन्दी ( ठघ्ुचन्द्रिका ) । 

भिवप्रल्ययानुपपत्तेः अरीकस्यैव तन्मते अलन्ताभावप्रतियो गिस्वात् › रूप्यादेररीकान्यत्वापत्या अधिष्ठानान्यभ्रमविषय- 

खालीकल्नियमाच्च सस्खरूपदैव तादाम्यख तत्र भने अलीकरूप्यादौ तदनुयोगित्वामावादलीके रूप्यादिनिष्टे 

तादाप्म्ये सस्रतिथोगिकल्वश्येव सदूपे अटीकाञुयोगिकस्वस्याभावात्, सदसतोरूपरागा।भावात् › छ॒क्तिरूप्यादौ स्म- 

तियोगिकतादासम्यासुयोगिस्वरूपपक्षतावच्छेदकाभावेन तच्र बाघोक्यसं भवात्, वक्ष्यमाणरील्या सदसङ्धिन्नस्वस्य मार्ध्वं 

भलयसाध्यत्वेन वै प्रति बाधाभावाच्च । नचैवमपि तन्मते शक्तिरूप्यादौ साध्यवैकड्यम्; तं प्रति सद्धिविक्ततवादिवक्ष्य- 

माणमिथ्यालस्यैव साध्यस्वात् । ननु-खदपं शुडविदेव, तद्मतियोगिकत्वविशिष्टतादस्म्यस्वावच्छिन्नाधिकरणत्वं च 

वसां नास्तीति विद्धि्त्वविरोषणं व्यर्थं इति--चेत् । सत्यम् । उक्ताधिकरणत्वनिवेश्े चिद्धिश्र्वं न देयम्, तसपरतियो- 

गिकख तादासूम्यस्याधिकरणस्वमात्रनिवेक्ाभिभायेण दत्तम् । ननु-तादशतादापसम्यस्यापक्षस्वापत्तिः, तख स्वसिन्न- 

भावात् तादास्ये तादास्यान्तरस्यानवस्थापस्या अनङ्गीकारात्--इति चेन्न । धटाचभावस्येव तख खस्मिन् स्वरूप 

संबन्धेन उत्तिखीकारात्, घटाभावे घटो नास्तीतिवत् सत्तावार्म्यं सदिति प्रतीतेः । अथ चटादिहद्यमान्रस्य सत्तादा- 

स्थवतवे क्रि मनमिति- चेत् । डक्तिरूप्यादेरिदमादितादास्यवच्च इव परस्पराध्यसानुभवादिकम् । तथाहि-- 

“ददं रजतः मिल्यादिभमस्थरे दं रजतं जानामि रजतमिदं जानामी' त्याकारद्वयाजुभवादिद मादि तरिषयतावच्छिन्न रज- 

रघुचब्दिकाया विडकेशोपाध्यायी । 

रस्ाभावादिति भावः 1 नु तादृशतादात्म्यख सद्रूपल्रखीकारेऽप्ययन्तामावग्रतियोगि लप्रययालुपपत्तिः कत श्यत 
आद--अलीकस्येवेति ! तन्मते इति । भूतले घटो नास्तीदादौ मूतलेऽरोपितखारीकस्य घटसेसर्खाभावो भाते, 
नतु घटख । स एव घटबिरोधीवि हि तन्मतम् । एतादशनियमे मानाभाव इदारङ्कय ताटशतादात्म्यस्याखीकत्वे युक्छय- 
न्तरमाह-रूप्यादेरिति । तादशतादाप्म्यस्यानटीकल्वखीकारे इत्यादिः ।--ापच्येति 1 तद्छरानुरोधेनेदयर्थः ।-- 
नियमादिति । नियमख वेनोपगन्तव्यत्वादियर्थः । नलु अमभ्रकारस्य अलीकत्वनियमसेनोपगम्यते । एवंच 
विशेष्यसेव सत्तादात्म्य्पसंसगेख सदपत्वेऽपि न तद्भङ्गः । अधिषठानान्यत्वानिवेकषात् राघवं चेयत आद--सद्ूष- 
स्थेवेति । अनुयोगित्वाभावादिति । अयं च द्किरूप्यादौ पक्षतावच्छदकाभावे हेतुः । अत्र अटीके इव्यतोऽमावा- 
दिदयन्तं हेतुः । तेत्र च घदसतोरुपरागाभावादिति हैुः (-तप्रतीति । वेन अपश्च सन्मात्ररूपद्येवोपगमेन तं 
भ्रति घद्विलक्षणत्वमात्रय साध्यत्वादिति भावः । अत्रेव समाधाने निभेरं कठं प्रथमसमाधाने बाधवारणेऽपि दान्ता- , 
सिद्धि शङते- नचेति । वैकल्यमियत्रान्नेयः । एवमपि तस्य पक्षतावच्छेदकसशूल्यतया वाधोत्पत्त्य(क्य) संभवेऽपि 1 
सत्पदार्थो यदि छुद्धविद्धिन्नः स्यात् तदा तस्रतियोयिकत्वविशिष्टतादात्म्यावच्छिञनिरूपिताधिकरणता चिद्यपि 
संभवेदत उक्तम्-सद्रपं शुद्धचिदेवेति । नास्तीति । खस्िन् खविदिष्बुदधरजुदयेन तनियामिकायाः खस्मिन्. 
खभ्रतियोगिकत्वविगिष्टसंबन्धाधिकरणतारूपायाः खरंबन्धानुयोगिताया अनभ्युपगमादिति भाप्रः ।! भमातरेति । एतेन 
विशि्ाधिकरणतारूपादुयोगिताया व्यवच्छेदः । विशिष्टाधिकरणतानियतं अलुयोगिताकूपपदा्थौन्तरं नास्ेवेति मावः । 
अपक्षत्वापत्तिरिति ! तथाच तत्र मिथ्यात्वासिद्या दैतापत्तिरिति भावः । शदमि रजतस्येव ब्रह्मणि दर्यमात्रख 
तादापम्येनाध्यस्ततयाऽनिर्वैचनीयख्यातिखीकारेणेदमि रजततत्तादात्म्ययोरिव ब्रह्मणि दर्यमात्रतत्तादारम्ययोर्त्पत्तिरस्तु । 
परंतु घयादिदद्ये सद्रपत्रह्मणोऽनध्यासात् तत्र सत्तादात्म्ये किं मानमिदयाशङ्कते--अथेति । रद्यमाचस्य ददयसा- 

मान्यसख । परस्पराभ्यासायुभवादिकमिति । परस्पराध्याघत; इदमि रजतस्य, रजते चेदमः तादाम्येन विशेषण- 
तया य आरोपः तदनुभवादिदर्थः । यद्यपि अ्रतीतिकपदार्थस्य साविका भरमास्मिका अतीतिरेव; तथापि इदं रजतभिति 
अरतीतेरिदमि रजततादात्म्यावगाहित्वे इव रजते इदंतादात्म्यावगादहितवे सिद्धे इदमि रजततादात्म्यमिव रजते इर्दतादा- 
सम्यमपि सिध्येत , परतु तत्रैव करं मानमिलयाकाष्वया तदचुभवपर्यन्तालुधावनम् । दृटन्तेऽपि विवादसेभवाव् तं अरथरम 
साधयति-तथाहीति । अमस्थक्ते भ्रमाजुन्यवसाये भातीलन्वयः । तत्रापि मानमाह--इदमित्याद्यनुभवादि- 
न्तेन । तस्य तादशथरमाजुग्यवभ्नाययेादिः । तादशानुम्यवसायस्य यत्. तादशमाकारद्वयं तस्मावुभवविद्धतादिदर्थः । 
(न 

२ चिद्धित्नत्वं च चिचोपलक्ितभतियो गिताकभेदवच्वम्. । त्च अभीय विवक्षितम् । तेन विशिष्टचिद्धेदमादाय चिदधिकरण- 
कथटमेदे चित्लोपलक्षितम्रतियोगिताकल्ञनममादाय वा अनन्दादिह्यधम मेदत्वभममादाय बा न दोषः; प्रातिमासिकचिदभेदमादाय 
तुन बाध इति पूवमेव निरूपितम्, चित्रो पलक्षितमरतियोगिताकत्वानिवेदेन समानसन्ताकलिदभेदमातरविवक्षणे तु समानसन्ताकत्ा- 
दिष्तितवादवीरवं बिदभिकरणथटमेदमादायाभावाभिकरणत्वपक्षे बाधतादवस्थ्यमिति न्मायभास्करोक्तदूषणानां च नावकाश इति । 



विद्केशोपाध्याय्युपह्रंहितगोडव्रद्यानेन्दीयुता । ३९ 
~~~ ~~~ ~~ ^^ - ^~ 

गोडनह्यानन्दी ( रधुचन्द्रिका ) । 

ततादाह्स्यादिविषयसवं रजतादिदिष्यताचच्छिन्नं इदमादितादसम्यविषयत्वं च विद्रूपायुभवनिषठं भातीति स्वीक्ियते । 
एवम् › श्रृ रनतं रजतमिद्' मिति यत्. ज्ञानं तत् मिथ्येति बाधकभ्रलययेन विषयविरिष्टभमस्य पिध्यास्वावगाहनात् 
अमेव तद्िषयाणाममि बाधकधीबाध्यस्वम् । तत्राप्युक्तवाधघीकाठेऽपीदमर्थसख तादशथीमता पुरुषेणाङ्कुटया प्रदरयं 
मानख स्वरूपतः सलस्वानुभवात्तख व्यावहारिकखरूपत्व निश्चयेन स्वरूपतो मिथ्यास्वानिश्चयेन मिथ्यात्वेन निश्चीय- 
मानतादास्म्योपदितरूपेण मिध्याप्वनिश्चयः । रजतादितत्तादास्म्ययोस्तु खरूपतोऽपि स ॒इतीदमा्यवच्छेदेन रजतादिकं 
तत्तादार्भ्ये रजतत्वादेः संसगेश्च, रजताद्यवच्छेदेनेदमादेस्तादात्म्यमिदंत्वादेः संसभेश्चति जायते । मस्थे अमकारे 
बाध्यस्योदत्तिखीकारान्तस्य अ्रातरीतिकस्वेन अमपूर्वमचि्यमानव्वात् । ननु--एकेनेव तादास्म्येनेदरजतयोराकारदये 

परस्परं भति विदरोषणतया भानसंभवात् तादारम्यद्वयोस्पत्तौ मानाभाव--इति च्ेन्न । आकारमेदातुपपत्तेः । आकारो 

छघुचन्रिकाया विदटुरेशोपाध्यायी । 

चिद्रूपादभवनिष्ठम् , इदंरजतमिलयाकारश्य्रमव्यपदेदयो यः परस्परतादास्म्मापन्नरजताकारावियावृत्तीदमाकारान्तःकरण- 
दृतयुभयावच्छिच्नविद्रुपोऽदुभवः तचिष्टमिदयर्थः । सखीक्रियत इति । अन्यथा तादशघ्रमानुग्यवसायसख तादशाकारदय- 
स्यानुभवसिद्धस्याुपपततेरिति मावः । तथाचायुज्यवसायस्येदंरजतं जानामीद्याकारत्वादिद विषयत्वावच्छिज्ञरजततादातम्य- 

त्रिषयतावगहितं, तेन च व्यवेसायस्येदंविषयतावच्छि्नरजततादात्म्य विषय ताशाितम्, तेन चेदमो रजततादात्म्यव्- 

त्वमिवारुम्यवसायस्य रजतमिद्ं जनामीयाकारकत्वात् रजतविषयतावच्छिननदेतादार्म्यविषयतावगाहित्वं, तेन च 
व्यवसायस्य रजतविषयतावच्छिनेदंतादाप्म्यविषयताश्चाछिलम् ; तेन च रजनस्मेद॑तादात्म्यवत्त्वं सिच्यतीति नि्हितार्थः । 
आदिपदसंगहीतं मानान्तर व्युत्पादयति-एवमिति । इदंरजतमिति रजतमिदमिति च यत् ज्ञानमिति योजना । निपाते- 
नेतिपदेन, तादास्म्येन रजतविषिषटेदम् , इदं वििशरजतं च पर श्रयते, इतिपदोपस्थाप्यतादृश्चविदिषटद्वयस्य विषयतया ज्ञाने 
सन्वयः; तदेतदुक्तं बिषयविशिषटश्रमस्येति । सिथ्येति । खाश्नयत्वेन अतीयमानसरवैनिषटतरैकालिकायन्ताभाव- 
्रतियोगीद्थ॑ः ।--बिषयाणामपीति । भसति बाधके विशिटधर्मिकप्रतीतेरविंशोषणेऽपि भकरारावगाहित्वनियमादिति 
भावः । धघीबाध्यत्वं धीम्राह्मखाश्रयनिषएभावप्रतियोगिखम् । असख, इतीदमाथवच्छेदेनेयत्रन्वयः । तादस्म्यद्रयख 
मिथ्यात्वसिद्यधमाकारद्वयोपादानम् । नयु धमनिषयाणां सर्वेषामपि बाध्यत्वे भधिष्टानस्येदमोऽपि बध्यत्वादधिष्ठानारो- 
प्ययोः को विशेष इत्याशङ्कय तयोवीध्यतस्े विकेषेण विशेषं व्युत्पादयवि-तघरापीति । बध्येषु अ्रमविषयेष्वपीय्ेः । 
कराटेऽपीति । अस्या प्रदद्येमानस्येयनयः । ताद्श्धीमता उनक्तवाधकधीमत्ता । सखरूपतः मिध्यातादा- 
त्म्यालुपहितरूपेण । सदयत्वं सम्यक्त्वं )रजतापेक्षया न ब्रह्मवदिाद--तस्य व्यावहारिकेति । सिथ्यास्वानिश्चयेन 
तजिश्वयसख दुषेरतया । खरूपतो.ऽपीत्ति । अन्यथा अन्योन्याश्रयम्रसङ्गात । स इति । इयधिष्ठानारोप्ययोः विशेष इति 
शेषः । अघर प्रथमसंसमेश्चन्तं दृष्टान्तः, दितीयं दा्ट॑न्तिकमिति भ्यम् --इदमाद्यवच्छेदेनेति । इदमवच्छि- 
न्चिदयेव रजततादात्म्यादिकं जायते, नत्विदमि चितएव सर्वप्रपश्चाधिषएठानत्वात् । इदमस्तु तदवच्छेदेकतामात्रमिति 
भावः \ प्रमविषयाणां बाधकधीबाध्यत्वमितीदमायवच्छेदेन रजतादिकं जायत इलन्वयात्र् तादश्षरजतादीनासुस्पत्तौ 

बाध्यतस्य हेता लभ्यते; घा च कुत इद्याक्कायामाद--श्रमस्थले इति । विषयतया भ्रमाधिकरण इयर्थः । 
बाध्य प्रमकाङे उत्पत्तिखीकारादिखयन्वयः । ननु किमर्थं तदुपपत्तिः खीका्या, तपूर्वं॑बि्यमानानामेव भ्रमे भानं 
चाधीश्वास्त्िदखत आद--तस्येति । प्रातीतिकत्वेन प्रतीविभ्रयोजकत्वेन प्रतीतिस्मार्तेन । अरतीतरिनिवांहावुरेधा- 
दुपगम्यमानख प्रतीतिपू्वैतवे मानाभवात्। ( अ्रतीतिपूर्वं सत्वे मानाभावात् ) । नच--प्रतीतिपूर्वमसचे इन्दियसंनिक्- 

षाखंमवात् प्रतीतेरपि कथं निवह इति-चाच्यम् ; विया प्रतीतेरपि निर्वाहादिति भाषः ।--पकेनेवेति । एक- 
समनेव उभयालुयोगिकत्वोभयप्रतियोगिकत्वोपगमादिति भावः । यथा एकेनैव संयोगेन धटपटयोः परस्परं विशिष्टधीः 
परिश्यस्थापनस्थके, तयेति बोध्यम् ¦ आकार्ढये । अनुव्यवसायरिष्टे-ददंरनतं जानामीया ररव, रजतमिदं 
जानामीदयाकारकत्वैतदुभयस्मिन् । “वर्मणि द्वीपिनं हन्ति” इतिवत् भानान्वयिप्रयोजकलं सप्तम्यर्थः । तादास्म्यद्यं 
श्दमवच््छिक्षचिदयुयो गिकूरजतप्रतियोगिकतादात्म्य, रजतावच्छिक्नविदनुयोगिकेदप्रतियोगिकतादात्म्येतदुभयम् ।-- 
आकारमेदाुपपनत्तेरिति । इदंरजतमिति रजतमिदमिति श्ञानयोः यौ खाकारौ विषयो तयोः मेदालुपपत्तेरिय्ः । 
तादार्म्यैकत्वे तादशज्ञानद्वयनिषयाणाम बरिखक्षणस्वादिवि भावः । संबन्धप्रतियोगित्वाजुयोगित्वानां विरिषटवुद्धिविषयता 
नेति हदयम् । 



० अद्वैतसिद्धिः सन्याख्या । [| परिच्छेदः १ |] 
~~~ 

गौडत्रह्मानन्दी ( रघुचन्द्रिका ) 1 

हि ज्ञानानां मिथो बेरक्षण्यम् । त्च बिभिन्नविषयत्वरूपं नतु विषयिताविरोषमाच्रस्, तथा सति बहि्विषयमात्ररो- 
पापत्या साकारवादापत्तेः । तदुच्छमुदयनाचायादिभिः--“अर्थेनेव विशेषो हि निराकारतया धिया" मिति । अर्थेन 

ज्ञानादयन्तमिक्नेन घटादिरूपेण विषयेणाभिन्नो धियां दिशेषः । निराकारतया ज्ञानधर्मरुपाकारेण घटादिना विषय 

वास्थानीयेन हीनतया । तथाच घयादिकं विषयितास्थानीयो क्ञानध्मो हानाव् भिन्नाभिन्नतया बेद्धेयेदुच्यते, तथा 
न; किंतु क्ञानादलन्तभिन्नम्, वथैवानुभवादिति भावः । तथवेदप्रतियोगिकरजतश्रतियोगिकतादातम्ययोभिंन्नयो- 
राकारयोसत्पत्तिरावरियकी । किंच हर्द रजतः मिलयादिधीश्थङे रजततादार्स्यतविषयस्वं इदं विषयत्वेनावच्छिन्नम् । 
इदंतादाष्म्यविषयत्वं च रजतविषयस्वेनावच्छिन्नमिल्याकारद्रयं श्रतीयत इत्युक्तम् । तच्च तादातम्यखेकत्वे नोपपद्यते । 
रजततादार्यादिविषयताया इदंविषयतावच्छेद्यस्मे रजतादिविषयताया अपीदं विषयतावच्छे्ये तरिरोषणस्वादिदं निषयताव- 

छघुचन्द्िकाया विद्लेदखोपाध्याथी । 

[ नचैवैमपि--तस्रवियोगिला्युपदिवरूपेण रजतादेः मेदादेव विषयवैचिव्यमिति--वा्यम् ; संबन्धप्रतियोगितादीनां 
विधिषटबुद्धिनिषयताभावेऽप्रामाणिकत्वात् । तत्प्रतियोगित्वं विनैव तत्संसर्गेतया भानरसंमवादिलयग्रे व्यक्तीभविष्यति । 
हदं रजतमिति ज्ञाने एकसिन्, दं रजतं, रजतमिदम्' इति ज्ञानयो्वां इदंरजतयोः विषयत्वपक्षे इदमादि, 
खरूपसंबन्धरूपाणां तासां खरूपत एव संसगत्वोपगमे च न विषयवैलक्षण्यनिवौदः । नाप्येकयेषव तादत्म्यख 
खप्रतियोगित्वाजुयोगितोपदितरजतयोः भेदेन निर्वाहः । एवं विषयवैचित्याय रजतद्वयसंसृषटत्वेन तादात्म्यभेदस्या- 
वद्यकत्वेनान्योन्याश्नयापत्त्या खरूपत एव॒ तादास्यमेदस्योपगन्तन्यत्वाच । ( नन्वेवं इदमदेरनुयोगित्वश्रतियोगि- 
त्वयोरेव सखरूपतामेदोऽर्लियत आह--एकस्यैवेति 1) एकयैव तादात्म्यस्य तयोरेषेदंरजतयोः, कदाधिद्- 
नुयोगिलभ्रतियोगितयोः, कदाचित् प्रतियोगितवा्ुयोगित्योः नियामकत्वाभावाच्च न॒ तेषां शिष्टवुद्धिरिति भावः । 
किच एेक्ये एकस्मिन् तादात्म्य रजतादिप्रतियोगित्वाचुयोगितयोरापच्या रजतादेः खस्मिन् खविरिष्टबुच्यायत्तेवौरणाय 
तत्तस्मवियोगिल्विदिष्टसंबन्धायुयोगितायास्स्याः तद्िशिषटबुद्धिविषयत्वनियामकत्वस् च कल्पनापत्त्या गोरवात् तादात्म्यद्र. 
योपगम एव लाघवम् । नच-इदरजतान्यतरसयेव खरूपतो मेदोऽस्विति-- वाच्यम्; अनुभवविरोधात् । तादात्म्ययोस्तु 
विशिधबुच्यसुरोधेन कट्प्ययोः खरूपतो भिल्योरेव केत्पनेऽलुभवविरो धविरहादिति बोध्यम् । ] नयु विषयाणामविक्षणत्वेऽपि 
प्रकारिताबिरेष्यितारूपविषयिताविलक्षण्यदिवोक्तज्ञानयोगरलक्षण्यपिद्धिरिलत आह--आकासे हीति । मिथोचैटक्चण्यं 
परस्परमेदसाधकः प्रस्परदत्तिधमैः -- विभिन्नेति । ज्ञानान्तरविषयभिनेदयर्थः विषयत्व रूपमिति । विषयस्यापि 
निषयितासंबन्धेन ज्ञानसंबन्धित्वादिति भावः । मात्रपदेन विषयव्यवच्छेदः ।--बहिविंषयमान्नखोपापच्येति । 
अयं धटोऽयं पर इदयादिज्ञानानां मिथो वैलक्षण्याय हि तेषां बिषयाः परस्परे भिन्ना धटपटादिरूपा उपगम्यन्ते । विधय. 
ताविशेषानुपगम् तैरेव ज्ञानवैलक्षण्यतिद्धावखं बिषयेरिति भावः ।-साकारवादेति । षान साकारत्ववादेदयर्थः । नच 
स बौद्धातिरिकतैरपगम्यत इति भावः । अभिन्न इति । अ्थैनेखयमेदे तृतीयेति भावः ।--विषयितास्थानीय इति । 
एतेन विषयितायास्तन्मतेऽयुपगम उक्तः --ज्ञानधसं इति । तादास्मयेनेति रेषः!-भिन्नाभिन्नतयेति । अयन्तं 
मेदेऽमेदे वा तादास्मयेन धमेधरमिंभावानुपपत्तेरिति भावः । तन्न युक्तिमाह--तथैवेति । ज्ञानादलयन्तसिन्नखेनैवेखर्थः । 
्रहृतमुपसंहरति-तथाेति 1 विषयश्य ज्ञानवैलक्षण्यरूपत्वे चेय्थैः । नयु विभिन्नविषय एव सर्वज्ञानानां मिथो 

वैलक्षण्यमिति खीकु्वद्धिरपि ज्ञाने विषयस्य संबन्धो विषयितारूपो वाच्यः । स च सिद्धान्तिमते तादारम्यमेषैदयम व्यक्ती- 
भविष्यति । तादास्म्यं चालयन्तमेदेऽभेदे बा न घटते । इदमप्यग्रे व्यक्तम् । तथाच विषयस्य ज्ञानात् भिन्नामिन्नरूपतेति 
बौद्धमते एव प्रयैवस्रानमिति किं तादात्म्यदवयेनेखत अद--किंचेति । यद्वा-तादात्मयद्वयानुपगमे ज्ञानद्वयवैलक्षण्या- 
चुपपत्तिसुक्तवा प्रप्पराष्यासखूपस्यैकस्येव ज्ञानखाकारद्वयानुपपत्तिमाद--करिचेति । रज ततादास्म्यविषयत्वं 
विरूपितत्वसंबन्धेन रजतविषयताविरिष्टतादात्म्यविषयत्वम् । इदं तादात्म्य विषयत्वं इदंविषयताविशि्टतादात्म्य- 
विषयत्वम् । एवमग्रेऽपि ।-इत्याकारद्धयमिति । इतिदैतौ भयुन्यवस्षायस्याकारदयम् । तन्व आक्रारदयनिवौहक- 
सुक्तविषयताद्रयं च --नोपपद्यत इति । तादास्यस्मैकत्वे इत्यादिः । इदं विषयतावच्छे्यं रजतविषयताबिशिष्ट- 

१ एतदन्तगैतो भागोऽवतारिकारूप णकस्थैे्यात्तरथन्थस्य इति मातृका । २ एवं ्ुण्डरितो भागो मातृकान्तररीया 
योजित इति ध्येयम् । 



विद्ृकेसोपाध्याथ्युपञंहितगोडन्रह्यानन्दीयुतां । ४९ 
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गोडजद्यानन्दी ( टघुचन्द्रिका ) । 

च्छे्स्वेन नेदं तादास्म्यादिविषधितावच्छेदकत्वसंभवः, अवच्छेदे विरोषणी भूताथामिदं तिषयितायामवच्छेदकस्वा सं भवात् । 
नच--रजतमिदं जानामी" खादिप्रयये रजतादिचिषयता वच्छिन्नव्वमिदं बिषयतादिरिषटे तादात्म्यविषयत्वे न भाति, किंतु 
केवर दत्ति-वाच्यस् ; तथा सति विश्ेषणविषयत्वे विरोष्यत्रिषयतावच्छिद्वस्वस्यातिच्यापातात् 1 नहि तदयु भवः पृथग- 

स्ति। नच तदसिद्धमेव; सवानु मवसिद्धत्वात् । नयु --आास्तामिदमादिविषयत्वरजतादिषिपयस्वयो; परस्परावच्छि- 
अस्वम्--दति चेन्न | प्रसिद्धावच्छेदकस्य मूरादेस्तदवच्छिचचस्ंयोगायवच्छिन्नत्वाननुभवेन विषयत्वयोरपि परस्परा- 
वच्छिन्नत्वाकटपनात् } च्टान्तानुसारेणेव कस्पनात् । नच--मूलखादिनिष्टावच्छेद्कस्वाद्धिरुक्षणं विषयत्व निष्टमवच्छेदक- 
खमित्ि--वाच्यम् ; बिरक्षणत्वासिद्धिः । मूरादिनिष्ठावच्छेदकताजातीयस बावच्छेदकस्वस्य निषयस्वे अनुभवात् । निषयता 
दि चिप्रयेषु ज्ञानस्य चादास्यम् , नतु वृत्तेराकाराख्यसंबन्धः । बृत्ति चिनापि सुखादेश्िद्रूपन्ञाने विषयसवानुभवात् । 

अतणएुव्र ज्ञानं चिदेव, नतु वृत्तिः । तथाचेकयृक्षादिनिष्ठसंयोगतदभावयोः अभ्रमूराद्यवच्छेदेनेवैकस्यां सर्वैदडयता- 
दाहम्यापन्नचिग्यक्तौ ु््यादिषयादिताद्स्म्यावच्छेदेन रजतादितादास्म्यत्तद मावयोरुपपाद्ना्थमवच्छेदकल्वस्ीकारेण 
तादार्यरूपविपयप्वे मूकादिनिष्टसंयोगाचवच्छेदकस्वजातीयस तिषयस्वावच्छेदकस्वसख संभवेन गौरवापादकस्य 
बिलक्षणावच्छेदकष्वस्य वक्तुमशक्यत्वात् । मूखादिनिष्टावच्छेदकसववदेव विषयस्वनिष्टावच्छेदकत्वे अनुभवादिव्यवस्था । 
अथ--संयोगादरेरवच्छेदरकतासंवन्परे नोरपत्तो तादृस्म्यसंबन्येन मूरादेर्हेतुस्वात् संयोगादेरेव भूर्यवच्छितनत्वस् , 
विपरीतम्, मानाभावात् , विषयत्वयोस्सवेकमेवपरतरावच्छेदकमियव्र नियामकाभाव --इति चेन } व्यावहारिकसे- 
दमगदेः स्वावष्छिक्षसंयोगादौ यत् कारणत्वे क्रुं तत् अवच्छेदकतासेबन्धेन खावच्छि्नसामान्यस्ो्पत्तो; तथाच 

छघुचन्द्रिकाया षिद्रटेशोपाध्यायी । 6 

तादान्म्यतिषयत्व वद्िेपणन्वादिय्ः । नेदेतादात्म्यविषयतावच्छेदकत्वसंभव ईति । रजतवरिषयताया इल चु 
पऱ्ः । नथाचदं रजनं जानामीव्याकरारनिववहेऽपि रजतमिदं जानाभीलयाक्ारानिवीह इति भावः । अवच्छेद्यम् इदविषय- 
नाविशिष्टनाराग्म्यविपरयत्यम् । तत्र, विधरेप्रणीभूतायामिखशैः । इदं विषयतायामिति । खावच्छेदकीमूतायामिति शेषः । 
अवच्छेद्रकल्यासंभवादिति } नच--ग्रकारल)ह्मरजतविप्रयत्वं विशेष्यताकूपेदंिषयतावच्छिन् विशेष्यतारूपरजत- 
वियत च प्रकारतास्येदेविपयनाय्रा अवच्छेदकमिति संमवतीति---बाच्यम् ; प्रकारतात्वविशेष्यतात्वरूपातिरिक्तोपाघीनां 
निरक्र्मव्यत्वादिति भावः । रजनविपयनाया ददविपग्रतावच्छेदकत्वाषेमवेऽपि इदंतादात्म्यविषयतावच्छेदकत्वं सङ्कते-- 
नखेति । केवर इति 1 तादरान्म्यविपयन्वे रजनविपयतावन्छिननत्वं मातीयनुषद्गः । अुव्यवसाये इति शेषः 1 कचित् 
भरमिनावच्छदफोपयक्षिवुद्धरश्युदयादिति भावः । विरशेषणविपयत्वे इदं विषयत्व । विशचेष्यविषयतावच्दछन्नत्वस्य 
रजनतविषयना्वज्छिन्नन्वस्य । नादाहम्यद्वयोपगमे वरु नेयमदुपपत्तिः । तादात्म्ययोः भेदेन तद्विपयतयोरभैदात् तत्त- 
निरुपिततदंविपयलया रजसविष्नयोश्च भेदात् । यद्वा तादात्म्यभेदे तत्तत्प्रतियोभित्वानुयोगित्वोपदहितरूपेण इदमो 
रजनस्य च भद्र परस्परविभित्नमेवावच्छेयावच्छेदकमावापनविषयतातरिकद्वयमाकारद्रयनिर्वाहकमिति नायुपपत्तिगन्धोऽपी- 

सयम्र वक्षयते । ननु विपग्रलां नाम ग्रृत्तिशूपज्ञानस विपयेगु व्याप्यदरत्तिराकारस्योऽतिरिक्तसंवन्धः, नतु संयोगजातीथ 

ट्त आह -- पिप्य हीति । अनपव कृत्ति विनापि सुघरस्य ज्ञानविपयत्वाच्ुमवदेव । नु आस्तां चिद्रूपज्ञान- 
सादान्म्यं विपयन्वम् ननात्रता संयोगजातीय्त्यम् । किच दृ्दरजतमिति विशिष्टन्नानीयविषयतानामिदंरजतादिनिष्टानां 

परस्परं व्यधिकरणानां ममूहाकम्बननो वैलक्षण्यायवरच्छेयावच्छेदकमाव्र उपेयते । संयोगतदभावयोषस्तु समाना- 
धिकरगयोरेकस्िन्धक्षे पेयोमामायेन सद्ग्रतं विरोधमञजनाय स उपेयते । तथाच कथं संयोगावच्छेदकताजातीयत्वं 

विप्रयावच्छेदकनाया श्यशा परिटरति--तथाचेति । गोरवादिति भावः । शुक्तयादितादात्म्यावच्छेदेन रजता- 
दिनादात्म्यख षटादितादान्म्याकेच्छेदेन तदभावेति यथासंरुयान्वयकभ्यम्, इमानि बिषयतारूपाणि तादातम्यानि, 
विषयावच्छिक्षचतन्यनिष्त्वात् । विषयतारूपाणि तत्सजातीयावच्छेदकतावन्ति इत्यवच्छिन्नचेतन्यनिष्ठान्यम वक्ष्यन्ते -- 
अनुभवब्यवस्येति ! अदभवानुरोधात् खाश्रयानवच्छेदकीभूतावच्छेयनिरूपितत्वनियम इयर्थः । विषयत्वसंयोगयो- 
षम्य शक्त--अथेति । हेतुत्वादिति । अन्यथा मू्ावच्छिन्नसंयोगसखाग्रावच्छेदेनोत्यत्तिप्रसङ्कादिति भावः । 
प्रद्यपि रजतादितादातम्यख्यं सर्यटक्यतादएम्यापन्नचिति षराचच्छेदेनोत्पत्तिवारणाय्रावच्छेदकतासंबन्धेन रजतादितादा्म्यं 

प्रतीदमदिस्तादात्म्येन हेतुनाकत्पनमावदयकमेवेति संयोयसाम्यं; तथापि संयोगस्थलीयकारणतयेवं यत्र॒ मि्वादसत्र 
तमादायैव सातः -च्याबह्मरिकस्येति । खाबच्छिश्नसामान्येति । अन्यथा बिभागादिकं मति श्रयकूकारणता- 

अद्धि, घि. & 
॥। 



४२ अद्वैतसिद्धिः सन्याख्यां । [ परिच्छेदः १ | 
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गोडन्ह्यानम्दी ( कघुचन्द्िका ) । 
रजतादितत्तादास्ययोरपि तत्तदिदमधेष्यक्तिभिरवच्छिन्रस्वात्तयो सक्तसंबन्ेनोरन्तो त्यक्तेसादास्म्येन हेतुस्वम्, अन्या- 

वयविनामपि घटादीनां तन्मध्यस्थजरादिवायुसंयोगादचचच्छेदकस्वा लुभ वात्तेष्वपि तथेव अमविषयावच्छेदकस्वसंमवः, 

गुणकमौदीनां तु तादशदेषुत्वखाङ्कपष्वेऽपि तद्विशेष्यकश्चमस्थरे विशेषणसंसेयोर्विशेष्यनिष्टावच्छेदकतासंबन्धेनोव्पत्ता 
विशोष्य निठेन तत्तत्संबन्धेन दोषाणां हेवुष्वं कष्यते । एवमवच्छेदकतासंबन्धेन तादारम्यस्योत्पन्तौ स्व परिणामान्यव- 
हितपूर्वत्वविरिश्सज्ञानं तादारम्यमिन्नस्दपरिणामनिष्ठबिषयतासंबन्मरेन हेतुः । स्वमक्ञानं तस्य परिणामो स्जतादिषं 
तदाकारा दृत्तिश्च तदभ्यवहितपूवत्वविशि्टमन्ञानं रजताद्युसपत्तेरभ्यवहितपूर्वक्षण एवास्तीति रजताद्युखत्तिश्चण एवेदमा- 
दिनि्चेष्यतादापरम्यं रजतादयवच्छेदेनेदमाचाकारमनोवदृ्तितादर्म्यं रजताकाराविदयाञच्यवच्छेदे नोस्पयते । स्वमन 
तस्परिणामो रजतादिकं तदाकारा इतिश्च तिष्ठा विषयता हश्वरक्तानादेरस्तीति सा संबन्धः । सरपररिणासे भाविनि 

तादास्यादिसंबन्धेन पूर॑मक्लानस्यासत्वाव ख्वपरिणामनि्ठविषयतेषयु्तम् । विषयतासंबन्धस्य च माविभूतविषये 
ज्ञानादेः सस्ादुक्तविषयतासंबन्धेन भादिन्यप्यज्ञानसस्वम् । अतएव शज्ञायमानघरस्वरूप सामान्य घयचुस्यरोकिक- 

सुख्यविशञेष्यतासंबन्धेन भ्रयक्ष प्रति खतसमवायिनिष्टविषयतासंबन्धेन माविभूतनिष्ठेन देरिति ताकिंका वद्- 

स्ति । रजतादितस्वंस्भयोरिदमाद्यवच्छिक्नस्वात्तदीयवचित्तादात्म्यरूपं विषयस्वेमपि तथा, इदमा दि विषयस्वाचच्छिन्न च 
संभवति । इदमादिबिषथत्वस्य तु रजतादिम्रतियो गिकतादशसंसगेविषयत्वावैच्छिन्नत्वे मानाभावात् “रजतमिद"मिति 

टघुचन्द्िकाया विटुलेरोपाध्यायी । 
कत्पनापत्तः । रजतादितत्तादात्म्ययोरिति । इदं तादात्म्य--रजतीयसंबन्धरूपं न तु विषयतारूपम्, तयेदमायव- 

च्छि रजतादितत्संबन्धयोरिलादिनाऽसुपदमेव वक्ष्यमाणत्वात् । नन्विदमर्थो यत्र कखचिदवयवः तत्र तसय खारब्धा- 

वयवनिष्ठसंयोगादाुक्तदेतत्वं छ्ृप्तम् , यत्र ठु घटादिरूपोऽन्ट्यावयवी इदमर्थस्तत्र घटावयवावच्छि्नसंयोगायप्ास्च्या घटादी- 

नायुक्तहेवुलवं न छृप्रमत आद--अन्त्यावयविनामिति । तन्मभ्यस्थजखादिवायुसंयोगेति । तन्मध्यस्थजलादीनां 
वायुना संयोगेदर्थः ।--अवच्छैदकत्वाञ्चभवादिति । जरे वटवायुशंयोगो नान्यत्रेति प्रतीतेः खसमवाय्यवयवाना- 

पिव खसमवायिसंयोगिनामपि खसंयोगादाववच्छेदकत्वम्िति भावः । तेष्वपि अन््यावयविष्वपि । तथेव छ्रप्तक्रारणता- 
बलेनैव ! गुणकमादीनामपि मदाकाठनिष्टकालिकसंबन्धावच्छिन्नगुणत्वा्ययिकरणतावच्छेदकतवात् । ताद शहेतुत्वं ्प्तमेवेति 

सूचनायाङ्कृप्त्वेऽपीलयपिशब्दः । तद्धिशेष्यकेति । गुणादिविेप्यकेखथैः। तत्सं बन्धेनेति ! अवच्छेदकता संबन्धेनेलय्थः। 
आश्रयतासंबन्धेनेवि वा । विशेष्यपदहययं विशेष्ये कार्यकारणयोः सत्वसूचनाय --दोपाणामितति । यद्यपि विशेप्यसैव 
तादात्म्येन हेतुता वतु शक्यते; तथापि अमे तद्विषये च दोषाणां हेतुलस्य ह्कपतत्वात् दोषपयेन्ताध्वावनम् । नन्वेवमपि 
रजतमिदमिदयाकारे रजतादिरूपविशयष्यं इदमादिरूपविशेष्यतादाप्म्यावच्छेदकं सिख्चति तच्च च रजतादेः म्रमपू्ैमसिद्धन- 
योक्तरीद्या कार्यकारणभावेन न निर्वाहः, अज्ञान चानादितया भरमपूर्वमेव रजतावच्छेदेनेदंतादात्म्योत्पत्तिः स्यादिलयतस्ता- 

दशूरै्ववैरियं कारणतावच्छेदकमुपात्तमिति ष्वनयन्नाद--अव्यवदितपूर्वक्षण एवेति । इदमादि विशेष्यमिति । 
विद्ोष्यत्वम् इदंरजतमिल्याकारकमश्चिय खरूपकीरवैनमाचम् ! ईश्वरेति । विषयतया स्वीयत्वानिवेश्ादिति भावः ( खीयैत्वा- 
निवेशे बीजमाह ) अधिष्ठानमेवाह्ञानविषयो नलध्यस्तमिति बोध्यम् । ननु तादा्म्यमेव जनकतावच्छेदकसंवन्धोऽस्तविस्यत 
आह-खपरिणाम इति ! भाविनीति देतगभेम् 1 उक्तमिति 1 तादास्म्यरूपाया ङश्वरज्ञानविषयताया अपि माविन्य 
संभवात् विषयतायां तादात्म्यमिन्न्वविरेषणोपादानमिति केचिदाहुः । एवं चत्रश्वरज्ञानं मायावरृत्तिः तदीयाकाराख्यसंबन्धौ 
विषयतेति बोध्यम् ।-परेु रजतादितादाप्म्ये इदमादितादातम्यावच्छेदकत्ववारणाय तादात््यभिचस्वं खपरिणामविरे- 
णमिति वदन्ति । नञ माविन्यज्ञानमपि कथं तिष्टति विषयतायास्तत्र दुधेटत्रादियत आद--विषयतासंचन्धस्ये ति । 
ज्ञानदः विषयतासंबन्धेति योजना ।--उक्तेति । खपरिणामन्षिलर्थः । नु `इदमवच्छिन्िचिद्रूपाधिष्ठान- 
निष्ठयो रजततादातम्यरूपतत्संबन्धयोरिदमवच्छिन्नत्वस सिद्धावपि रजतादिविषयतायामिदःविषयतावच्छिलत्वमसिद्धमतं 

आह--रजतादीति । तदीय रजततस्संसरगीयम् । चित्तादात्म्यरूपं उत्यवच्छिन्िचिद्रूपज्ञानतादातम्यरूपम् । 
तथा इदमवच्छिनम् । यख वस्तुनो यदवच्छिननत्वं तत्संबन्धस्यापि तदवच्छिननित्वनियमात् । अतएव कपिसयोगा- 
देरभायवच्छिन्नत्ात् त्दीयसंबन्धस्य समवायरूपरसय तादात्म्यरूपस्य बाऽमराथवच्छिनत्वमिति वदन्ति ।-- 

संभवतीति । तयदमवच्छि्त्वात् । यख यदवच्छेदकल्वं तत्संबन्धस्यापि तदवच्छेदकत्नियमादिति भावः । एवच 
इदं रजतमिलयाकारनिवाह इति बोध्यम् । इृद्मादिविषयत्वस्येति 1 इद॑रजतमिलयाद्याकारनिर्वादकस्यवयादिः --रजता- 
दिभ्रतियोगिकेव्यादि । जखापि तादशाकारनि्वाहकसेवयादिः । भानाभावादिति । तजिर्वाडककारयकारणभावविर- 

९ (एतदन्तगेत्रो मागोऽधिष्ठानमेवेयस्यावतारिका । ) 

=^ ^ ^~ +~ 



वि्टठेरोपाध्याय्युपनरहितगौडन्रद्यानन्दीयुता । ४३ 

गोडगब्रह्यानन्दी ( रधुचन्द्रिका ) । 

हितीधाकारसिष्य्भं रजतादितद्धिपयस्वावच्छेदेन तादात्म्योतपत्तिः खीक्रियते । तसय च तादारम्यस्येदमादिप्रतियोगिक- 
स्वसिद्धये म्रतियोगितासंबन्धेन तादप्म्यस्योस्पत्ता स्वाश्नयतावच्छेदकस्वसंबन्धेनोक्कात्तानस्य देतुतान्तरं कर्ष्यते । 
तथाच भ्रमपूर्सिद्धं यदिदुमादिकं तद्विपयस्वं च तदेव रजतादी तत्ताद त्म्ये तयोर्चिषथष्वे च तावदुपष्टिलरूपेणावच्छे- 
दकम् । यत्तु भ्रमक्ारे इदरमर्थस्य तादास्म्यं तस्रतियोभिस्वोपदहितमिदमादिकं च जायते यच्च तयोर्विषयत्वं, तानि 
तटुपदिततादशरजतादिनावच्छिद्यन्ते । एवंच मूरसंयोगादीनामिव परस्परानवच्छिश्रत्वतियमो न व्याहतः, न वा पर. 
स्परभिन्नसर्वैविषयकत्वरूप आकारयोभदनियमो स्याहतः । (ददं रजत" मिलयाकारे तादशावच्छेद्यावच्छेदुकयोरेच भानेन 
जायमानसय रजतग्रतियोगिकताद्स्म्यस्य अतियोगि्वोपहितरजतस्य तदनुयो गिस्वोपद्ितेदमर्थस्य च भानात् । “रजत 
मिद" मिव्याकार तु जायमानस्येदुपरतियोगिकताद्दास्म्यस्य प्रतियोगिस्वोपदितेदमथेख तदुनुयो गित्वोपरितरजतस् 
्यावच्छे्यावच्छेदुकतया भानेनाकारद्यद्िपयाणां मिथो भिन्नस्वाच् । नच~--इदमा्वच्छेदेन जायमानतादाद्म्यख 

रजतादुौ प्रतियो गित्तासंबन्धेनोस्पस्या तग्रोक्तसंबन्धेनाद्तानस्याभावात् व्यभिचार दति-- वाच्यम्; रजतादेरु्ततादा- 
त्म्यखय प्रतियोगितामाचेऽपि रजतादिसंस्मतया मानसं भवात् । नहि विकेषणविदोष्ययोः संसभेप्रतियोगित्वानुयोगित्वे 

खघुचन्द्िक्षाया विटुकेश्योपाप्यायी । 

दयादिति भविः । टदमवच्छिनियिदनुयीमिकरजतप्रतियोगिकनतादासम्यनिवौद्यताटश्चविधयता््यां द्ितीयाकारसिच्यसंभवा- 

दिति देषः! तादान्म्यस्य नादाप्म्यान्तरस्य । ननूक्ताज्ञानरूपकारणवत्प्रनताव्च्छेदेन तादात्म्योत्पत्तिनिवोहेऽपि 
तादद्ानादास्यरदयदर प्रतित्रीगिकस्वे किं नियामकमन आह-तस्य चेति । खमन्ञानं तदाध्रयता इद्मवच्छिन्नचितः 

तदवन्छेदच्छनाया दुदमि सत्वान् तत्र प्रतियोगितासंवन्धेन ताद्ातम्यमिद्धिः ! तथाच तादास्म्यदयोपगमे च । अत्र 
मृठसंनाययोः परस्परानवरिदखकन्वनियमवत् मृटवर्सयोगत्वादीनां प्रस्परात्रच्छिजत्वनिरूपितावच्छेदकलतानवच्छेदकःत्वनि- 
यमोऽपि वर्तत । तथाच अमपूर्धदमादेरिदमादिरूपेण रमजनायवन्छेदकत्ये शचरमकारोतननतादाध्म्योपहितेदम श्दत्येनैवं 
स्पेण रजनादयवन््िक्षःये चो पगम्यमाने रजनाद्मवच्छयदमस्तादास्म्यस्पोपाधिमेदात् भेदेन ्रथमनियमाभङ्गेऽपि रजताद्य. 

वन्द्दकनावन्टेयनावच्दकरयकयनोकद्नितीयनियमभनेः स्यादतरउक्तम्-तायदुपदिनरूपेणेति । रजतादिरूपतदटुपा- 
भ्युपरिनस्वेभेल्यथैः । रजनीपदिनमिदमादिक रजनावन्छेदकं, तत्तादाम्योपहितं च तादासम्यावच्छैदकमिल्यादीति यावत् । 
डद निष्रावन्छरदक्रनायं रजतपरिन सादिस्यर्मवन्पेनावन्छदकम्, उपाधेः सखविपयान्वयिनाऽनन्वयेनावन्छेदककोयावनि- 

वेशात् न रननादिस्यम्य स्वादनढदकनावन्हद्कनापिः । न्चैकोपहिनस्मेभवं स्कान्. प्र्यवच्छेदकत्वमरस्त्विति वान्यम् । 
गावस्यक्रर्पेण मानेकावन्छेदकतति निगमयस्य नस्याप्यभद्भाय विनिममनाविरषेण स्वेषामेकैकावच्छेदकतावच्छेदक- 
तावारणाय च नछवुपहिनरुपस्य तंत्तदवच्छदकनावन्छेदकलान्ुमारा(जुसरण। )दिति बोध्यम् । भ्रमपूर्वेसिद्धा- 
दिदमः नस्कारीनस्येदमो अदकमाह--सतप्रसियोगित्वोपदितमित्ति ! इदं रजतमिव्याकारे भागभानरजताद्रनत- 
मिदमिव्याकरारे भागमानरजनम्य भेदकमाह--तवुपहितेति । ताददतादात्म्यादिनोपदितमियर्थः । प्वेच-आकार- 
द्ये भासमनेदमथस्मोपाचिमेदेन मेदाश्रयणे च ! नेन्विदमर्थमेदोपगमेनैव ताद्खनियमनिरवाहि रजतादेरप्युपाभि- 
मदेन मेदाश्रयणं व्यर्भमन आह-- नवां परस्परभिश्चेति । एवं चदशनिगमनिरवाहश्रैव रजतादेरपि मेदं आवर्यक 
इति भावः । आक्ारयोः जानाभिलापकपिभिनानुपूर्वाकरब्दयोः । एवंच मिललर्वैविषयशूत्वमिलयत्र विष्रयता- 
व्यापारपः । यद्रा--माक्ारयोः भिन्नादुपूर्वीकशब्दाभिसपय्रयययोः । तदमिलाप्यत्यं च॒ तजन्यसाब्दबोधसमान- 

विपयकसवम् ।---दरजवमित्याकारे 1 श्रमातमक्रग्रयये इति हषः । तादश्ावच्छेावच्छेदकयोः रजतादिरूपा- 
वन्छेथेदमादिरूपावन्छेदकयोः । भानेन भानस्यावड्यकतया । मानादिलयत्रान्वयः } इदंरजतमिति शन्दजनोधे तथेव 

भानादिरि भावः । अवच्छेश्चावच्छेदकतया । रजतान्वयि भानान्वयित्वाश्रयलं तृ तीयार्थैः । भ्रतियोगितासेवन्धेन तादा- 
म्यं प्रति लाध्रयतावच्छेदकत्वसंवन्येनाक्ञानसय हेतुतायां व्यभिचारमाक्शक्ते-नलेति । उत्पत्येति । अन्यथा तत्मति- 
योगिकसंसर्गेविधया तद्धानासंभवःदिति भावः --धक्षानस्याभावादिक्ति । खोत्पा्ं रजतादिकं नाज्ञानसखाश्रयतावच्छे- 
वकम् , भस्माध्रयपर्यवसानप्रमङ्गात् 1 नच--अनदि रजतोपादानाक्षानस्य जन्यमिदमादिक्रमपि कथमाश्रयतावच्छेदकम् , 
तथा सति तदपूर्वं तदाश्रयतया निरणच्छि्चिशिष्ठतवभ्रसङ्गादिति--वाच्यम् ; तदपूर्वं तदुपादानमूलाविद्याया एव जन्यत्वेन 
तूखश्चानाधयताकच्छेदकत्वसंभवादिति भावः । नेनु रजते तत्मतियोगित्वामावे कथं तस्पंसगैतया तादारम्यभानम् , 
रजतसंसर्गतमा तादात्म्यभाने विषिषटबुदौ संसर्भभ्रतियोगितवाञ्चयोगिलयेर्वि्रयतया रजते तस्रवियोगित्वभानेन रजवे 
तसतियोगित्वसावप्यडत्कादिषयतः 'पह--नेदहीदि । विततेषषे प्वियोगिलं, ्रिरेष्ये, अजुयोगिलपर् \. न्त्रेवम् इद॑रजरत्- 
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गोडन्रह्मानम्दी ( कधुचन्द्रिका ) । 

तरिशि्बुख्योर्विषयो, येनादुभवबङादेव तथोक्ते सद्यतः । अथवा रजताद्यवच्छेदेन जायमानतादास्म्यखापि नेदमा- 
दिमतियोगिकस्वम्, फितु तत्संसर्मवया भानमान्रमतो न तादचकायैकारणमाचा भावेऽपि क्षतिः । वस्तुतस्तु दोषा 
दिघरिता सामथ्येव रजतादिप्रातीतिकप्रतियोगिकतादारम्ये नियामिका, व्याचहारिकम्रत्तियोगिके भरातीतिके तादास्म्ये 
च अ्तानाश्रयतावच्छेदकल्वं नियामकम् । ननु--रजतमिद'मिल्याकारसिद्धये इदमादितादाम्योसपत्तिस्ीकारो व्यथः, 
इर्द्वादिसंसगोत्पत्यापि तादराकारसिद्धेः- इति चेन्न । ताद्लाकारे तादृशस्य संस्मख तादारम्यसख वा भानमि- 
लज्च निनिगसकाभावात् । तसखराद्ध्मयोः संसगौविव धर्मिणोश्तादप्म्ये अपि भरातीतिके जायेते । तयोरिव तयोरपि सप्र- 
तियोगिकतया प्रतीयमानत्वात् बाध्यत्वानुभवाच्च । एतेन इह रजतं नेति बाधस्य बाध्यं रजतमेव, नतु तस्रतियो गिक 
तादार्म्यम् ; तथाच अमपृषसिद्धं यदिदमादितादारम्यं तखैव रजतादि विशोषणं अति संसगेतया मानमू-इत्यपास्तम् । 
रजतादिप्रतियो गिकरतादासम्यत्वेन भ्रतीते्बौध्यप्वाजुभवख च रजताचप्रतियोगिकतादास्म्येनानिवाहात् । नहि विरेषण- 
विशेष्ययोः संस््रतियो गित्वाजुयोणिस्वे न भासेते इति वक्तं शक्यते । घटभूतरादिनिष्टयोरत्ति्ठानीय तिरोषणताविरो- 
ष्यतयो भौसमानवैशिष्टयीयभासमानप्रतियोगिस्वानुयो गित्वस रूपस्वादवच्छेदकावच्छेच भावापच्नचिचचेयताद रम्य रूपयो- 
विंदोष्यताविरोषणतयोधिद्रपक्वान एव स्वीकारेण वृत्तौ स्वीकर्तुमश्यक्यत्वात् । नञ्ु--तथापि रजता देर्पनयन संनिकर्षेण 
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टघ्ुचन्द्रिकाया विदलेशोपाभ्यायी । 

मिश्याकारे भासमानतादात्म्यसंस्मप्रतियोगिताया अपि' इदमि भानाभावरेनाजुपगमसंभवेन तत्र तजिर्वाहकोक्तदेतुताकल्परन 
व्यर्थमिलाशङ्कामिशपत््या परिहरवि--अथवेति । नु संसगंअरतियोगित्वालुयोगित्वयोर्विरि्वुदधिनिषयत्वसायुप्दं 
ल्यवस्थापनीयतया भ्रमविषयसंसर्गभूततादात्म्यम्रतियोगित्वसेदम्यावद्यकतया तज्निवहकोक्तेतुतायां रजते उक्तरील्या 
व्यभिचारो दुवौर इयाशङ्क परिदरति--वस्तुतर्त्विति । दोषादिधटितेति । विरेष्यनिष्टावच्छेदकतासंवन्धेन 
रजतं तत्तियोगिकत्वविशितादात्म्य च प्रति तन्रि्टावच्छेदकतासंबन्धेन दोषाणां हेतुलरस्यो कत्वाद्रजते तत्संबन्धप्रति- 
योगिकत्व कार्यतावच्छेदकघटकतया उत्पत्तिनिवाहादिति भावः ।-- यद्वा आतीतिकनिष्ट्रतियो शितासंबन्धेन तादात्म्यं 
रति खजम्यमरकारनिष्टविषयतासंबन्धेन दोषाणां हेतुत्व का्यैतावच्छेदके निष्ठन्तनिवेरात् व्यावहारिके इदमि न 
व्यभिचार इति भावः ! नियामिका प्रतियोगितासंबन्धेन तदुत्पत्तिम्रयोजिका । एवं नियामकमिदयच्रापि ।-वयाव- 
हारिकश्रतियो गिकेदति । व्यावहारिकनिष्ठमतियोगितासंबन्धेन तादात्म्यं प्रति खाश्रयावच्छेदकतासंबन्धेनान्ञानख 
देुतवंः निष्ठान्तनिवेदात् रजते नोक्तरीदया व्यभिचार इति भावः !--दर्द॑स्वसंसर्मोत्पच्येति । नच--रजतमिदमिति 
शब्दस्य तादात्म्यसंबन्धेनेद प्रकारकबोधजनकस्येदत्वप्रकारकबोधाजनकतयेर्दत्वप्रकारकनज्ञानखय तादसाकारलासंभवादिद- 
त्वसंसगेत्पत्तिरकरचित्करीति- वाच्यम्; तादशशाब्दबोधस्य धर्मिपारत्चयेणेदंत्वप्रकारकतयेदन्वप्रकारकङ्ञानघ्यापि कर्थ 
चित्ताद्शाकारकत्वसंमवात् । अन्ययेदंत्वादिप्रकारकज्ञानाकारश्च सुविस्पष्टख दुरेभमत्वापत्तेः । अत एवेरदत्द्रन्यत्वादि- 
साव्यकमरतिज्ञायामिदं दन्यमिति रीयेव साध्यनिरदैश इति भावः ¦ धर्मयोः इदंत्वरजतत्वयोः । संसर्भौ खरूपसम- 
वायो । धर्मिंणोः इदरनतयोः । ्रातीतिके मिथ्याभूते । उत्पत्तौ प्रतीयमानत्वं हेतुः । मिभ्यात्वे तु वाध्यत्वानुभवः।-- 
सप्रतियोगिकतयेति विशेषणयोः तादात्म्यप्रतियोगितासिद्धये \- तस्यैवेति । तथाच रजतअरतियोगिकतादाम्ं 
व्यमिति माषः ।--रजतादिश्रतियोगिकतादास्म्यत्वेनेति । संसर्मप्रतियोगित्वादेः विरिष्वुद्धिविषयत्वादिति 
मावः ।--बाध्यत्वानुभवस्य चेति । विषयव्िरिष्ट्रमसख मिथ्यात्वप्रलययेन रजतग्रतियोगिकतादात्म्यत्वावच्छिनादि- 
रूपविषयस्यापि मिभ्यात्वावगाहनस्यो कत्वादिति मावः \--यद्धा तस्येत्यादि । व्यधिकरणसंबन्धेन रजताप्रतियोगिकता- 
दात्म्येन रजतामावख केवलान्वयित्वेन मिथ्यात्वाधटकत्वादिति मावः --अनिवौहादिति । अनिर्यचनीयस्यातिवा- 
दिभिरस्मामिरः्यथाख्यातेरचुगमादिति मावः । नु संसर्भरतियोभित्वाञयोगित्वे विरिष्वुद्धौ न॒ भासेते इति वक्तु 
शक्यते ! तत्र तद्धाने युक्यभावादित्याचङ्कां परिदरति- नदीति । तत्र तद्धने युक्तिमाद--घडेलयादि । पतियो- 
गित्वे भासमानत्वाुपादाने वटभूतलसंयोगा इति समूहाठम्बनेऽपि घटभूतल्योः परस्परं विशञेप्यविशेषणमभावापत्ति्ेध्या । 
नन्ववच्छेदकीभूतं ज्ञानविषययोस्तादात्म्यं विरोष्यता, अवच्छे्यभूतं तु तत्र प्रकारता, तयोश्च वृत्तिज्ञाने उपगमे प्रतियोगि- 
लादिभानेन कोऽथ इयत आह--अवच्छेदकेति । नु ठततरपि ज्ञानत्वे चिदरूपञाने एवेति कोऽयमा्रह् इत्यत आह-- 
चेतन्यस्येवेति (चिद्रूपज्ञानं एव) । क्तौ ज्ञानव्यवदहारस्ठु ज्ञानावच्छेदकतयोपचारिक इति भावः ।--अदाक्यत्वादिति। 
इत्तिदैन्तःछरणस्य परिणामः, तया च सह घटभूतलदेनौवयवावयविभाषादिः; नाप्यभ्यसतायिष्ठानभावः; अतो न तादात्म्य 
संबन्धः । नापि संयोगादिकं; गुणादिषु तद्संभवाव् । अतो. छततिविशेष्यतादिकसुक्तरूपमेवेति, भावः । मस्य रजतमिद्- 
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गोडजह्यानन्दी ( खघुचन्दिका ) । 

भलयक्ञे बिषयी भवतो बिरोषणत्वमेव नतु बिषयस्वं; उपनीतं विदोषणतयेव भातीति नियमात्--दइति चेन्न 1 उपनयस्य 
सिद्धान्ते प्रयश्चविषयस्वानियामकत्वादुम्कतनियमसाभावात् । परमते तद्धावेऽप्यलोकिंकविद्रोषणतायामेव तस्य नियाम. 

कत्वात् । रोकिक्यां च विशेषणतायामिव बिशेष्यतायामपि दोषाणामेव बाधविरोषाभावादिसदङ्तानां नियामक- 
स्वात् । नेनु--रजतस्याध्यासे खीङृते तत्तादारम्यस्यापि अध्यास आवद्यकः, स एव छतः, रजतस्वादि धर्मस्यैव संसै 

सारोप्यते; तावतैव प्रतीति बाघयोरूपपत्तेः, किमिति रजततनत्तादार्म्ययोरध्यास उच्यते--इति चेन्न । रजतस्योरपत्ति 
चिना रजतत्वमन्न साक्षाकरोमीति प्रययानिवो हात् । देश्षान्तरस्थरजते सनोवच्छिन्नचित्तादासम्याभावेन तेद्धतरजतस्वा- 
द्वावपि तदभावात् । नच--रजर्त्वादेरेवोप्पत्तिरस्तु नतु तद्वत इति-- वाच्यम्; अनेकध्माणायुत्पत्तिकव्पनामपेक्ष्ये- 
कस्य धभिण एुवोत्तिकष्पनाया रुधुखात् । अखण्डरजतत्वादेर्त्पत्तौ तस्य पृतरेमननुभूतस्वेन पूवी भूतरजतत्वादिप्रका- 
रकप्रधृस्यादिकार्यसख अ्रमस्थङेऽनुपपत्तेः । तस्मादिदमादितादात्म्यसखय रञ्जताद्यवच्छेदेनावडयसुत्पत्तिः अतीतिकञचमस्थले 

व्राच्या | तथाच तद्वदेव ग्यावहारिकधयादिभ्रमस्थखेऽपि "सन्तं घटं जानामि," "घटं सन्तं जानामी'लयाकारद्वयानु भवात्, 
ताद्काशभ्रमस्य विषयतिशिष्टसय बाधकप्रययेन श्रुयनुमानादिना च मिथ्यास्वभलययाच, सदवच्छेदेन घटादिकं तत्तादा्म्य 

घरत्वादिसंसर्मश्च, घटाद्यवच्छेदेन सत्तादास्म्यं सस्वादिधर्मसं सर्गश्च जायते, केवरुख सतोऽधिकरणस्वेऽपि तादास्यग्रति- 
यो भित्बोपदहितरूपेण तख तत्संबद्धस्वेनावच्छेदकस्वम् । नच-एकसवानादेः सत्तादा्म्यस्याविद्यायामिव घयादावपि संभ- 

नात् घटाद्यवच्छेदेनानन्तसन्तादस्म्यानामुत्पत्तो न मानमिति--वाच्यम् ; सत्तादासगरं हि चिद्रपन्तानस्य निषयतारूपताद्ा- 

लघ्युचन्द्रिकाया विदेशो पाध्यायीं 

मिलाकारासिदधिं शङ्कते---नन्विति । सिद्धान्ते मीमांसतकसिद्धान्ते । परमते नैयाथिकमते । तद्धावे उपनयसनिकषै- 
भवे । ऊोकिक्यांचेति । रजते च लोकिक्येव साः रजतं पदयामीलयनुन्यवसायादिति मावः । दोषाणां --चार्चक्या- 
दीनां । कामलदिदोपाणां लु बाधाभवोऽपि न सदृ रीति वोध्यम् । सो एव रजताध्यास एव । रजतत्वादि धर्मस्यि । 
दवशान्तरस्थरजतादिगतसेति शेषः । प्रतीतिः इदरजतम्रिदयाक्रारा । बाधो नेदरनतमिदयाकारः । रजतीयतादाःम्यसंव- 
स्धावच्छिलाभावदापि तत्र प्रतीयमानस्य स्जतध्ववाधरूपलवात् ; इदंरनतमिति ननूरहिशेदच्दो्टेखिप्रतीते रजतघवैशि्या- 
वरगादित्वोपगमेन नैदंरजतमिति प्रतीतः रजतत्वाभावावगादि-वस्य स॒चचल्वाच, अतियोगितदभावयोः समानयोगक्षेम- 
त्वात् । शक्सुपसंदरति-किसितीति । देशान्तर्स्थेति । रजतल्वमत्र्ाक्ाकरोमीयनत्र हि ठउत्यवच्छि्चित्साक्षा- 
त्कारः, तदन्वयि तादाप्स्यषप विपरयत्वं द्वितीयार्थः; आख्यातार्थस्तादा-म्यावच्छठि्नमाश्रयरत्वं, तस्याध्याहियमाणाहंपदार्थ- 
न्तः्करणावच्छिन्नमित्यन्वयः । एवंच रजतव्वीयतादात्म्याश्रयद्रच्यवच्छिन्नचित्तादात्म्याश्रगीभूतमन्तःकरणात्रचद्ज्नचैतन्यं 

तच भासते । तथाच वृत्यवच्छिच्नचित्तादारम्यद्रारकमन्तःकरणावच्छिज्िचित्तादातम्यं रजतत्वं तादोप्रतीतौ प्रयोज- 
करम् । तश्च रजतस्य तादृशाचित्तादारम्यनियतम् । त्र रजतस्योत्पत्यनङ्गीकारे देशान्तरस्थरजतस्य तादशतादात्म्यमेव अक्रत 
वाच्यम्, तश्च न संभवति । तदाकारण््तिप्रमोजकसन्निकषीदिविरहेण तादशव्रस्यभावेन ठदवच्छिनचित्तादातम्याभावेन 
तस्यान्तःकरणावच्छिन्नचित्तादातम्याभावादिति देशान्तरस्यर जतगतरजतत्वस्यापि न तादराचिनत्तादा.म्यमिति तादशग्रययानु- 
पप्रततिरिति भावः । मनः अन्तःकरणम् । तद्ध तरजतत्केति । प्रकते तदीयसंसर्गरोपस्ैवोपगततत्वेन रजततत्वोत्पत्तरपि 

व्वथाऽचुगमादिति भावः । रजतोत्पत्तरमावेऽपि रजतत्वोत्पत्तिमभ्युपगम्य तादराप्रल्ययोपपत्ति रङ्ते-नचेति । धर्मिण 
एवेति । ठथाच तद्रतधमौणां सहजतो मनोवच्छ्िचित्तादासम्यमिति भावः --अखण्डेति । अरिरिक्तेखर्थः । दंशा- 
न्तरस्थरजतशते रजतत्वसखान्यत्रोसततरसंमवादिति मावः ।--अद्ुपपत्तेरिति । तथाचाखण्डसर्जतत्वप्रकरक्ञानत्वेन 
रवर्तौ कारणत्वान्तसकल्पनापच्या गौरवान्तरमिति भाव ! दृ्टन्तसुपषदरति -- तस्मादि ति । दाशन्तिकं स्युःपादभति-- 

तथाच तद्धदेवेति । सन्तं घटं जानामीदलत्र सद्धिषयतावच्छिक्नघटतादत्म्यविषयलं, धटं सन्तं जानामीलत्र च 
यटविषयतावच्छिन्नसत्तादानम्यविषयत्वं मातील्यादिष्टन्तरीलया स्वं योजनीयम् । बाधक्रप्रत्ययेन सन् घटः" "घटः 
सनिणति यत् ञान तम्मिथ्येयाकारकेणेति शेषः । अयं च अर्यः तच तत्र श्चुत दतश्रमो श्षेति वाक्यजन्यो बोधः ।-- 

श्रुलयञुमानादिनाचेति ! धघरादिभ्रपश्चसेयादिः । श्ुतिः, एकमेव द्वितीयं ब्रह्म”, नेहे नानासि किंचनः इत्यादिरूपा 1 
अनुमानं कृतमेव ! नु सरपं ब्रह्म धटदिरथिष्ठानं, तत् कथं तदवच्छेदकम् १ तस्य खासंवद्धतया अवच्छे्याधिकरणासंब- 
इत्वादियाशश्चं ( परिदरति ) वारयति-केवरस्य सत इति । पएतःसंवद्धत्वेन अवच्छेयघटाधिकरणीभूतव्रहमसंवद्ध- 
त्वेन \--अनादेरिति । “नीव शयो विद्युद्धा चित् तथा जीवेशयोर्िदा । अविद्या तचितो्योगः प्रञस्पाकमनाद्यः ॥" 
इ्युकोरिति भावः (--न मानसिति ! तथाच ताकनैव घटः सन् शयादिभ्रययोपपत्तेरिति सावः । हि यतः । सतादा- 
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गोडन्रह्यानस्दी ( कघ्युचद्िका ) । 

सम्यम्, तथाच कपारादिनिष्टविषयतारूपखत्तादास्म्येनावच्छिन्नस्य घटादिनिष्टविषयतारूपस सत्तादात्म्यखं तन्तवादि- 

निष्टविषयतारूपसत्तादास्यावच्छिन्नेन पटादिनिष्ठविषयतारूपेण सत्तादास्म्ये नाभेद संभवग्दवच्छेदकमेदेन सत्ताद्- 
समयानां मेदस्यावद्यकत्वेनानन्यं आमाणिकस् । नहि तार्किका दिभिरपि तत्तद्विषयतावच्छिन्नविषयतानामेक्यसुच्यते । 

तेषां च संयोगादिवदेवोक्तरीतया ज्यस्वमपि । तस्मादाकारद्याजुभवाव्, चमविषयत्वहेवुना मिथ्याव्वायुमितेःः 

'सत्तादाम्यमिदमादितादास्म्यं च यदि मिथ्या न स्यात्तदा अमविषयो न स्यात् विषयविरिष्ट्रमस्य मिथ्यात्वभरत्ययात्? 

इति तकौदिदमादितादप्म्यमिव सत्तादादम्यमपि मिथ्या । तदिदं सर्वं श्ारीरृसंक्षेपशारीर्कपञ्चपादिकादिमूखकम् । 

उक्त हि शारीरङे--“भन्योन्यस्मिन्नन्योन्यात्मकतामन्योन्यधर्माश्चाध्यस्याहमिदं ममेदमिति व्यवहार इति। अन्योन्य- 

सिन् परस्परावच्छेदेन । उन्तं च संक्षेपशारीरके--“दइदमथेवस्स्वपि भयेद्रजते परिकर्पितं रजतवस्स्विदुमि । 
रजतश्नमेऽस्य च परिस्फुरणान्न यदि स्फुरेन्न खल शक्तिरिव ॥ इतरेतराध्यसन मेव ततश्चितिच्वेययोरपि भवेदुवितम् । 
रजतशभ्रमादिषु तथावगमान्नहि कष्पनः गुरुतरा धटते ॥ असुभूतियुक्युमितिन्रितयादितरेतराध्यसनमेव तततः । चिति- 
चेलयवस्तुयुगरुख न चेच्रितयख बाधनमिहापतति ॥ इति। अस्थ इदमथेखख, न यदीत्यादि । यदीदमर्थो न कल्पितः 
तदा भ्रमे न स्फुरेत् 1 शक्तिरिव छक्तिषवविरिष्टमिवेलय्थः । इतरेतराभ्यसनं परस्परावच्छेदेनाभ्यासः । गुरुतरेति । 
रजतादिभ्रमे यथा दृं तद्विपरीता व्यावहारिकञ्रमस्थछे एकखेवाध्यास उसत्तिश्चेति कल्पनानुपस्थितविषयकस्वेन गु्धी । 
आवदयकानामनन्तसत्तादास्म्यानां विषयव्वरूपाणामनभ्यस्तत्वे सखस्वापत्तेरदरेतश्चतिसङ्कोचापत्तेश्च । तेषामभ्यसतत्वेऽपि 
न जन्यत्वमिति स्वीकारे कपा दिनिष्टविषयव्वावच्छिक्नानां घटादिनिष्ठविषयस्वानां पूर्वोक्तरीया कपाखादिनाप्यवच्छिन्न- 
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ट्स्यानामानन्द्यं प्रामाणिकमिति योजना । तव्रावद्यकल्वेनेयन्तं, तच्च च असंभवादिलयन्तं हेतुः । एकघ्येव सत्तादातम्यख 
कपालदि घटादि निष्टविरोषणताविशेष्यतारूपविषयतारूपत्वेऽवच्छे्यावच्छेदकभावो न स्यादिति भावः । अव्र दशनिकसंवा- 

दमाह-- नहीति । तत्तद्विषयतेति ! कपालतादिविषयताश्रच्छिन्नघटपटादिविषरयतानामिल्यर्थः । सत्तादातम्यानां नि 
त्वेऽवच्छेदकनियमादुपपत्तर्वक्ष्यमाणरीदया गौरवं चेतः तेषां जन्यत्वमाह --तेषां चेति । दान्तिकमुपसंदरति-त- 
स्मादिति । श्वमविषयो न स्यादि" यछ, इति तकौचेलत्रान्वयः । अआपाद्यापादकयोः व्यतिरेकव्यािनिश्वथं दशयति-- 
विषयधिरिष्ट्रमस्येति । विषयितासंबन्धेनेदंसदादिविषयविरिषटे रमे मिथ्यात्वप्रयो हि इदमादो भ्रमविषयत्वं मिथ्यात्वं 
चावगाहमानसदुभयसहचारप्रययतिधया व्यभिचाराग्रहसाहिदेन तदुभयन्या्तिनिश्वयं जनयतीति भावः ।-- यद्वा इदमा- 

देरमिथ्यात्वम्राहकान्तरमाह--बिषय विरिष्स्ये ति । एतेन एतख तकौकारे प्रवेशासंभवेऽपि नासद्गतिरिति बोध्यम् !-- 
इद मादिताद्ात्भ्यमिति । रजतावच्छेदेन रजततादाप्म्यापन्नचितीति शेषः ।--सन्तादारम्यमिति । घटावच्छेदेन 
धटतादत्म्यापन्नचि तीति शेषः । एवंच रजते इदंताद।त्म्यमिव घटेऽपि सत्तादारम्यं पर्यवस्यतीति भावः !-- मिथ्येति । 
जायत इति शेषः । तेनाकारद्रयादिलयस्य नान्वयः । नवा वरदौ सत्तादात्म्यवच्वे किं मानमिति प्रश्नोत्तरे तन्मि- 
ध्याल्लमात्नोपसंहारखाथान्तरता 1 मिश्यत्वकथनंतु तत्वल्वशङ्कानिरासाय, मकारे तदुत्पत्तौ बाध्यत्वरूपयुक्तिसू- 
चनाय च । मध्यात्स बाष्यतवरूपत्वादिति ध्येयम् । परस्परा्यासे युक्तिसिद्धेऽप्याचायौनजुमतिराद्कं परिहरति-तदि- 
दमिति ॥ षरदेरघ्यासाधिष्नत्वासंमवात् व्याचष्टे । --भन्योन्यसिन्निति । एवं रजते इदमीत्युभयत्रापि अव- 
च्छिन्त्वमेव सप्तम्यर्थः । इदमि रजतवस्तुपरिक्ट्पनस्य सरवैसिद्धत्वाद्रजते इदमर्थकत्पन एव ^रजतश्रमसख च परिस्फुरणाः- 
दिनेन युक्तिरुक्ता । तत्र अयेति व्यच्छे--अस्येति । न यदीलत्र इदमर्थं इति पक्चषवाचव कट्पित इति अतियोगि- 
वाचकं च पूरयित्वा व्याचष्ट नयदीत्यादीति । छक्तेरपीदत्वेन भ्रमे भानात् शक्तिरिपेति द्ान्तासङ्गतिः । अतो 
व्याच शुक्तिरिषेति । प्रथमश्टोके इष्टान्तसुक्त्वा इतरेतरा्यसनमेवेति द्वितीयेन दार्शन्तिकसुक्तम्, तव्याचश-- 
इतरेतभ्यसनमिति । चितिः सद्रूपाचित् । चेत्यं घटादि द्द्यम् । ततः तस्मात् । ^रजतश्रमादिषुश्य- 
स्याथ व्याच्-गुरुतरेतीति । अनुपस्थितविषयकत्वेनान्यत्र प्न तीयत्वाभावेनोक्तकल्पनाया गुरुत्वे युक्तिुक्त्वा 
थतरत तामाह --आवदयकस्वादिल्यादिना । अनध्यस्तत्वे तत्खीकारे । नन्वस्तु तेषां सदयत्वं ( सम्यक्त्म् ) 
नच्वतशुविनिरोध्+ तस्याः सत्तादात्म्यातिरिक्तदरैताभावम्रतिपादनपरत्वेनोपपत्तिसंभवादिति श्भा निरस्यति--अद्धैत- 
धतिक्षकोचापचेध्ति । संकोचो देतसामान्या्थकपद्स्य द्ैतनिशेषलक्षणाकल्पनम् । तथाच एतत्कत्पनसपेक्षतये- 

््यास. इति. कल्मना गुरुत्रेति भावः । न. जन्यत्वे-नेत्पत्तिः \ .कितु अवियादिवदनादितमेवेति भावः । 
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धायोगे तत्र साध्यवैकल्यात् | नञु--अविद्यातत्कायैयोरन्यतरत्वं मिथ्यास्वं, नच--अन्यतरत्वान्तभौवेण 

मयकमन्या्निवारणेऽप्यनादौ जीवन्रह्मविभागादावन्याध्िरिति--शङ्कनीयम् ; अनि्ापदस्य ष्वंसप्रति- 
योग्यनादिपरत्वेन तस्या अव्या्ेवीरणात् । नच--सल्यत्ववादिमतेऽन्ञानस्य श्रमप्रागभावशूपस्य तत्का- 
यस्य चान्यादेश्च॒प्रागभावेश्रमरूपायि्यातत्कायौन्यतरत्वेऽपि सलयतया, तष्द्भटादेरपि सयत्वेनाप्युक्त- 
साध्योपपत्त्याऽर्थान्तरतेति-- वाच्यं; तर्यनिवौच्यावि्यातत्कायन्यतरत्वस् लक्षणार्थत्वेन मिध्यापदेन 
विवक्षणीयतयोक्तदोपानवकाश्चादिति-- चेन्न । डक्तिरूप्यादौ परमतेऽनिवशच्याविद्यातत्कायौन्यतरत्वस्या- 

गौडनह्यानन्दी ( लघुचन्दिका ) । 

स्वात्तारश्नियसाधारणेन कपारायवच्छिन्नस्वरूपेण संयोगादीनां कपाखादिकायैता न संभवतीलतो अन्यस्वरोषितेनो- 

रूपेण सा घाच्या । तथा चेतादशगुरुतरकस्पनामूरकस्वेनेकस्थैवाध्यासोत्पादादिकल्पना गुरतरेयथः । अनुभूतिर- 
कारढयानु मृतिः आ्पद्यस्या्याधं उक्ता । अनुमितिः अमविपयत्वहेतुका मिथ्यास्वानुमितिसृतीयचरणे । युक्तिस्तकं- 

तु्ष्वरणे । पञ्चपादिकायामणप्युक्तम्--"यद्यनाष्मन एवाध्यासस्तदा आस्मा न अमे भासेत । तस्मादारमानात्म- 

नोद्रयोरमप्यहमनुभवे अध्यासः इति । ननु-- विप्रतिपत्तौ मिश्यास्वविरोषस्यैव साध्यतयोक्तष्वाज्यायप्रयोगेऽपि तस्व 
तटुचितम् , नतु मिथ्यास्वसामान्यख--इति चेश्न । बिप्रतिपत्तावपि मिथ्यासखख समान्यरूपेणेव साध्यतायां तास- 

यात् । वश्च सामान्यरूपं वक्ष्यमाणपञ्चविधमिभ्यात्वसाधारणं सिभ्याक्रष्दा्थैत्वरूपं मिध्याङब्दप्र्ृततिनिमिनत्तवम् , नतु 

पड्विधदिध्याप्वानामन्यतमसत्वम्; न्यायग्रयोगे आधुनिकरक्षणया शब्दप्रयोगस्यासांप्रदायिकत्वात्। भिथ्याश्ञब्दारथैत्वरू- 

पेण मिध्याशब्देन मिध्यास्वस योधने निरूढरश्चणेव नाधुनिकरक्षणा । व्वृक्षो मही रहः इल्यादौ कोश्चवाक्ये व्याख्या 

नवाक्ये च मदीरुहादिपद्रस्य तदथेपरस्वेन भूरिप्रयोगद्शनान् ॥ ॥ इति ख्घुचन्द्िकाथां पश्चतावच्छेदकनिरुक्तिः ॥ 

खघुचस्दरिकःप्या बिटृलेखेपाध्यायी 1 

तादष्टानियेत्ति । चटादिनिए्र विपथनारपरयत्ताद्म्यष्पा निदिलशैः । उक्तरूपेण कपालायवच्छिनत्वेन । सा 

संयोमादीनां कपाटादिकार्यना । तथायैततत्यनासपेक्षतयेकस्यवोध्पत्तिरिति कत्यना ुरुतरेति मावः ।--दइत्यथं इति । 

तथाच 'रजतभ्रमादिष्विल्यदेः' चिेत्ययोः परस्पराभ्यासादौ खीकृते सति रजतथ्रमे परस्पराध्यासदेदृत्वात् गुरुतरा कल्पना 

न धटते नापततीख्थं ति भावः 1 अनुभूतीदयादितरृतीयग्टेकं उपसंहारर्पतया व्याच्छ--अनुभूतिरिति । ठतीयेति। 
आधिपयस्येखनुपङ्ः । एवं चतर्थघत्रापि ! तत्र॒ ततः तस्मात् अुमूतीदयादित्रितयात् चिच्खगुगरस्येतरेतराध्य सनमेव 
युक्तभिनि योजना । विमतं मिथ्येति प्रतिज्ञाया असङ्गगिमाशङ्त- नन्विति । मिध्यात्वविशेषस्य प्रतिप नोपाधिनिषट- 
जकाटिकनिपेभमरतियोगित्वत्वावच्छिलसय । साध्यतया विप्रमिपत्तिकोरितया । न्यायश्रयोगे तद्धटकप्रतिज्ञायाम् । 
तस्व तादश्षप्रतियोगित्वत्वावच्छिशषस्यैव ¦! तत् तादासम्येन पक्षविरोषणतापञ्नधर्मिविदेपणतारूपसाध्यतया भरतिपा- 

दनम् (उचितमिति । तस्यैव जिज्ञासितत्वादिति भावः ।--नयु मिथ्यात्वसामान्यस्येति । पञ्चविधमिथ्या- 
त्वाजुर्तशपावच्छिक्षसख न तदुचितमिलर्थः । विभ्रतिपत्तिकोटित्वामाविन अभिङ्ञासितत्वेनाथान्तरतापत्तरिति भावः 1 
सच--बिमतं मिथ्येयत्र सिथ्यापदस्य प्रतिपन्नोपाधि निष्तैकालिकनिषेधम्रतियोगि इर्थकतया ( योगित्वारथकतया ) 
नायं दोष इति-- वाच्यम् ; तथा सति ““नजु किमिदं मिभ्यात्वं साध्यते" इ्युत्तरथ्रन्धायुत्थानापत्तरिति बोध्यम् --तात्प- 
यौदिति । अन्यथा अभ्यविधमिण्यातवसाध्यकतरअतिपत्तीनामदश्चनात् न्यूनतापततेरिति भावः । मिभ्वातवसंबन्धख 

तदर्मिणथ वारणायाह--मिथ्यादाष्दभद्न्तिनिमित्तत्वरूपमिति । मिथ्याब्दार्थत्वरूपमिति रूपपदधघटितपाटो च. 

समंजसः, कंठ भिथ्याच्चन्दायत्वमिखव । नु तावदन्यतमत्रमपि सामान्यरूपं कुतो नेक्ोच्यते इयत आह-- 

नत्विति । खोकेरसांपरदाभिकत्वं परिदरति--मिथ्याश्च्थत्वरूपेणेति । बरोधने इत्रान्वयः ॥ इति पक्षतावच्छैः 
दकविचोर. ५, । 



४८ अद्वैतसिद्धिः सन्याख्या । [ परिच्छेदः १ ] 

णेव्यदोषः । नजु-किमिदं मिथ्यात्वे साध्यते, न तावत् "मिथ्याशन्दोऽनिवैचनीयतावचनः इति 
पश्च पादिकावचनात् सदसदनधिकरणत्वरूपमनि्वाच्यत्वम्; तद्धि किं असखविशिष्टसखाभावः, 
उत सर॑वाल्यन्ताभावासच्वात्यन्तामाषरूपं धर्सदयम्, आद्योखित् ससालन्ताभाववस्वे सति अस- 

सिद्धिव्याख्या । 

भसिच्या दृ्ान्तासिद्धेरियारयेन शङ्कते---नन्विति । उक्तदोषाणामनमिमतपक्षेकविषयतयाऽभिमतपक्ेषु 
किमपि दूषणं नास्तीति शङ्कमानं सिद्धान्तिनं प्रयभिमतपक्चेष्वपि दूषणं वक्तं प्रच्छति-किमिदमिति । 

वक्ष्यमाणा पञ्चधा निरुक्तिः किंशब्दार्थः । न तावदिति । सदसवानधिकरणत्वमनिवोच्यत्वं मिथ्या- 

समिति न॒ ताबदुक्तप् । सदसतत्वानधिकरणत्वस्येव निर्वक्तमश्यक्यत्वादियर्थः । तद्धि फिमिति। 
सदसत्वानधिकरणसमियर्थः । वक्ष्यमाणविकर्पत्रयं किंशब्दार्थः 1 सच विरिष्टेति । सदसच्वानधि- 
करणत्वमिदयत्र सच्छब्दस्य सलयपरत्वे तस्य चासत््वविरोषणववेऽनधिकरणत्वस्य चाधिकरणत्वाभाववत्तवे 

च सच्वविरिष्टासत्वाभावे पथैवसानादिति मावः । सच्वात्यन्ताभावेति । सत्वास त्वयोः म्रयेकमन- 

धिकरणत्वविरोषणत्वेऽनधिकरणत्वस्माधिकरणत्वायन्ताभाववस्त्वषूपत्वेन पयैवसानेन च सत्वा- 

लन्ताभावासच्वायन्ताभावरूपधर्मद्वयं रभ्यत इति ध्येयम् । आहोखिदिति । सच्छब्दासरतोऽनधि- 

गोडब्रह्मानन्दी ( ठधुचन्दरिका ) । 

अथ प्रथममिथ्यात्वविचारः। 

नतु किमिदं मिश्यात्वमित्यादि । मिथ्यात्वं मिथ्याशब्दाथः 1 साध्यते तादाम्यसंबन्धेन पश्षविशेषणतयां 
निर्दिश्यते । अथवा मिथ्यात्वं मिध्वाशब्दारतावच्छेदकं ! साध्यते साध्यविदोषणतया निर्दिश्यते । मिथ्याशब्दा्थता- 
वच्छेदकबिरिष्ठस्वरूपेण मिथ्याशब्दाधैत्वरूपेण मिथ्याशब्दार्थः तादास्म्येन साध्यः; तन्न विरोषणतयोच्यमार्नं 

किमिति वक्याशरैः। असन्ख्ेव्यादि । मसच्वसमानाधिकरणसख सखस्यायन्ताभाव इव्यथः । सच्वाद्यन्ताभावास- 
सवाद्यन्ताभावरूपम् । ससवायन्तामावासखाल्यन्तामावो भयत्वावच्छिच्रम् । सतीति । सतिसकम्याः सामानाधिक- 

रण्याथकलव्वात्, सच्वलयन्ताभावसमानाधिकरणः असत्वालयन्तामाबोऽथैः । नाद्य इति । माध्वमते इति रोषः । 

लध्ुचन्दिकाया बिदुलेशोपाध्यायी । 

अथ प्रथममिथ्यास्वम् । 

नन्मे तावत् न सदसत्त्वानधिकरणत्वरूपमनिवाच्यत्वं॑मिभ्याराब्देन साध्यतया तादात्म्येन पक्षविशेषणतया मिदं 
मदैमिलर्थो नतावदिदयदेवाच्यः; तथाचासन्गतिः; तादशानिर्वाच्यत्वस्य तादात्म्येन मरपशरूपपश्चे बाधेन तख तथा- 
निर्दैशास्यापपक्तस्तत्खण्डनवयर््यात्; तादशानिवाच्यतश्रयस्यैव तथानिर्दशप्रसक्तेरियत आद-अथघ्रेतिः 1 निगितं 
वाक्यार्थमाद--मिथ्याराब्दार्थतावच्छेदकविरिष्टेनेति । आश्रयतासंबन्धेन मिभ्याशब्दार्थतावच्छेदकस्थव साध्यत्वे 
तादसार्थप्रतिपादकमतिज्ञा भ दौठैम्येन तादात्म्येन तद्धिशिष्टप्रतिपादकम्रतिङैव प्रयोक्तव्या । तथाच विमतं मिथ्या 
ृदयत्वात् इद्यादो हेत्ववयवस्य एकदेशान्वयप्रङ्ग इयत आह--ताद्ास्म्येनेति । तथाच तद्दिशिष्टमेव साध्यीकर्व- 
व्यमिति भावः । निरक्तानिवच्यत्वस्य मिथ्यापदा्थताक्च्छेद्कत्वे आ्वाक्यलूपं ्रमाणमाह मूल--मिथ्याशम्दोऽ- 
निवैचनीयतावचन इति । असत्त्वविरिष्टसत्वामाश्यत्रासतत्वविरिष्टतवं सतत्वामावे न विशेषणम् , खस्िन् खविशि्ट- 
त्वविशेषंणवैयभ्योत्, नापि सत्ते असत्वोपलक्षितसतत्वसाप्यलीकतया तदभावस्य प्रपमरे सौकभ्येन तद्वैशि्यस्य अतियोगि- 
तावच्छेदककोटिनिवेश्वेयथ्यीत् , किंठु सत््वोपलक्षणम् । नच-तदपि व्यथेमिति-- वाच्यम्; एकेनैवायुमानेन अपश्चख 
सदसद्भूपतावादिनिराल्ताय तत्सार्थक्यात् । अभ्रसिद्धप्रतियोगिकामाबाभ्युपगमेन चेयं कोरिरियभिप्रेय ग्याचे-- 
अस्व समानाधिकरणस्य सलस्वस्येति । सत्तवायन्ताम।वासच्वाच्यन्ताभावरूपमिति, समाहारदन््ः । रूपदाब्दो 

धर्मदयान्वप्यमेदार्थक इदयारयेन व्याचे--सखात्यन्तभावेत्यादि 1 सलन्तार्थस्य अतियोग्यन्वयघ्र्म निरसयचमावे 
तस्योपलक्षणतां सूचयति--स्वादयन्ताभावसमानाधिकरण इति । सिद्धसाघनवारणयेदम् । असद्भपत्वेनाथान्त- 



विटकेशोपाभ्याय्युपव्रंहितगोडन्रह्मानन्दीयुता । ४९ 

स्वादयन्ताभावरूपं विशिष्टम् । नाद्यः; स्वमाच्राधारे जगत्यसविशिष्टसत्वानभ्युषगमात्, 
विरिष्ठाभावसाधने सिद्धसाधनात् । न द्वितीयः; सचवासस्वयोरेकाभावे अपरसस्वावद्यकत्वेन व्याधा- 
तात्, निधर्मकह्मवत्सच्वाखस्वराहियेऽपि सद्रूपत्वेन अमिभ्यात्वोपपस्या अथौन्तराच्च, शुक्तिरूप्ये: 
न न णण = न ~ ~ -  ------- ~~~ ~---------~ -"^ ~ ------ च ~ ~ ~~ ~ 

सिद्धिव्यास्या | 

करणत्वशब्दरूपमध्यमपदरोपिसमासाश्रयणेन सन्त्वानधिकरणत्वस्यासत्वानधिकरणत्वविरोषणत्वे तथा 

पयेबसानमिति ध्येयम् । आद्पक्षं॑सिद्धसाधनेन दूषयति--नाद्य इति । सिद्धसाधनादिति । 
विरेष्यामावग्रयुक्तविरिष्टाभावस्य सत्तवादियर्थः। उपरक्षणमेतत्, सत्वे सलयसतत्वरूपविरिष्टस्य प्रतियो- 
गिनोऽग्रसिद्धयाऽप्रसिद्धिरियपि वोध्यम् । दवितीयं दूषयति --न् द्वितीय इति । अथौन्तरसप्याद-- 
निभमकेति । दृष्टान्ते साध्यवैकल्यमप्याद--शुक्तिरूप्य इति । टृतीये उक्तदुषणान्यतिदिरति--अत- 

गोडव्रह्मानन्दी ८ टघ्ुचन्दरिका ) । 

साधनादिति । माध्वमते अलीकचयैवालन्ताभावस्वीकरेणोक्तविकिष्प्रतियोगिकाभावप्रसिद्धावपि मतान्तरे 
तदरसिद्धिरिखपि बोध्यम् । स्वासचचयोरिति । परस्पराभावरूपस्वेनेति रोषः । एकाभावे रएकस्यामावे 
सति । निधर्मकेत्यादि । यथा केवररबह्यणो बाध्यस्वाभावरूपसस्वादिकं न धर्मैः, "केवलो नि्पण' इयादिश्चतेः 
बरह्म निष्टसस्वस्याबाध्यत्वेनाद्रेदशुतिविरो धच, अथच तख बाध्यस्वादिधर्मोऽपि नास्ति, श्वुतिप्रमितस्वात्, साक्षिष्वा- 

लश्चुचन्दरिकाया विद्धलेशोपाध्यायी । 

रव।रणाय वि्ेष्यम् । रेषपूरणफके ददीयन् मतान्तरे दोषं पूरयति--माध्वमत इति ! मतान्तरे मैयाथिकादिमते- 
तद्धसिद्धिरिति । तथाच त्र सिद्धस्ाधनारस॑मवादिदमेव दूषणमिति भाषः । आवर्यकतवे हेतुं पूरयति-परस्परेति । 
सत्वासत्वोभयप्रतियोगिके एकस्मिन्नभावे । अन्यतरत्वायवच्छिसलभ्रतियोगितके सल्यपि नापरसतत्वावद्यकर्लं, अतो व्याच्े-- 

पकस्याभावे इति ! सतीति पूरितम् ' न धर्म इति । बध्यत्वालयन्तासवस्याधिकरणीभूतव्रह्मभिन्नतया ८ ब्रह्मख- 

खूपतया ) धर्मधर्मिम वासंभवात् । नु चभ्यत्वायन्ताभावल्वविरिष्ट्पेण वाध्यत्वाभावस्य ब्रह्मसिन्नतया चेन रूपेण 
धरमेधरभिमावः संभवरेदिदयाशङ्कं परिदरति--केवखो निशण इति । निशुंणः खसमसत्ताकधर्मशचूल्यः । तथाच बाध्य 
त्वाभावत्वविशविष्टय तद्धर्मतवसंमवेऽपि तख मिध््रालान्न तेन सथधर्मकरतवं वक्तुं शक्यमिति मावः । नु निर्ण इयत्र 
गुणमात्रोपादानादगुणार्मकवाध्यत्वामावरूपधर्मखीक्रारे किं बाधकम्, अत अह-ब्रह्मनिष्ठेति । खस्वस्य-बध्य- 
त्वायन्ताभावस्य \--अवाध्यत््ेति । तस बाध्यत्वे तु न तेन सधर्मेकमिति भावः । नु वाध्यत्ाखन्ताभावख 
ब्रह्मण्यसच्वे तस्परतियोगिवाध्यत्वमेवे धर्मः स्मात्, म्रतियोग्यभावयोरेकतरखावेद्यकसवादिदखत आह-अथ चेति । 
नु ह्मणो वाध्यत्वेऽपि ब्रह्मपरतिपादक्श्चुतीनां तव खगादिप्रतिपाद्कश्ुतिवत्् व्यावहारिप्रामण्योपपत्तिः संभवतीदयत 
आह--साकषिव्वादिनेति । साक्षित्व-ममकत्म् । बहैत हि खावच्छेदक्राविदयादीनां परकाकूपतया भासकम् । 
यथा चन्द्रनिम्बादि खावच्छेदकर!हुभासकम् । बाध्यत्वं चैकालिकपारमार्थिकनिषेधप्रतियोभिल्वम् । एवंच ब्रह्मणो यदि 
काल्चयेऽमाव एव प्ररमार्धिकरः सात् तदाऽविघारीनां भानं कर्थं स्यात् । किच ब्रह्मणः उक्तबाध्यत्वावगाहिज्ञानम्रम्।- 
ण्यनिश्वयं चिना नार्थनिश्चयः । तादशाश्रामाण्म्रं च चिद्रूपब्रह् ब्रह्मण भाखप् । एवं ब्रह्मण एवोक्तनिषेधप्रहियोगितवे 
उक्तप्रामाण्यम्राहकत्वरूपप्रमाणनिषेधसाक्षितापि नोपपरयते । नच--प्रपश्चनिषेधसाक्षि व्रह्म, तश्चिषेधसाक्षीत्वन्य एवेति 
खीकुम इति-- वाच्यम्; अन्योऽपि खीक्रियमाणः किं ब्रह्मवद्वाध्यः आद्ोखित् , पारमार्थिकः । अये तद्वाधसाक्षिणा अन्येन 
भवितव्यम्, तस्यापि बाध्यत्वे तस्य बाधसाक्षिणाप्यन्येनेखनवस्था । अन्दे तदेव बरह्म खीङमः । किंच एवंसति प्रपश्च- 
निषेधसाक्षिणमेव सधघवादवाष्यं खीङकमैः । ब्रह्मणः साक्षित्वं तु "साक्षी चेता केवलो निशैणश्वः इति शुतिसिद्धमिति भावः । 
खस्य खाभावक्ञान्रामाण्या्राहकत्वानङ्यीकारेणेदम् ¦ तदङ्गीक्रे ठु आदिपदम् । आदिना प्रपश्चाध्यासायिष्टानत्वादिकम् । 
तथाहि-त्रह्य यदि बा््यं स्यात्, तदा सर्वैभपश्चाधिष्टानं न स्यात्, रजतमात्राधिष्टानभूतन्यावहारिकेदपदार्थवत् \ ब्रह्मणो 
बाध्यत्वे हि तदध्याससयान्यत् वक्तव्यतया ब्रह्मणः सव॑न्तमैतब्रह्याधिष्ठानत्वानुपपत्तिः ! किंच ब्रह्मणो बाध्यत्वे प्रतीयमान 
त्यान्यत्राध्यासो वाच्यः । ब्रह्माधिष्ठानतया खीकृतस्यान्यस्य बाध्यत्वेन तस्याप्यन्यत्राध्यास इति रीयोऽनवस्था । अबाध्यत्वै 
ब्रह्मण एव तडचितम् । एवं नैह नानास्ति किंचनः इति निषेधवाक्येन ब्रह्मणोऽपि. निषेषे इदपदेल, तस. चिषे, 

अ, सि, ५ 



५० अद्वैतसिद्धिः सव्याद्या | [ परिच्छेदः १ | 

अवाध्यत्वरूपसशन्यतिरेकस्य सेन वाध्यत्वरूपासर्वस्य म्य तिरेकासिद्या साध्यवैकस्याच । 

अत्व न तृतीयः; पूर्ैव्याघातात्, अथौन्तरास्सषभ्यवैकल्याचच-द ति चेत्, मेवम् । सच्वादयन्ताभा- 

वासक्लाद्यन्ताभावरूपधर्संद्य विवक्षायां दोषाभावात्--। नच व्याहतिः । सा हि सस्वासस्वयोः 

परस्परविरहरूपतया वा, परस्परविरहव्यापकतया बा, परस्परवि रहव्याप्यतया चा । तत्न नाचः, 
तदनङ्गीकारात् । तथाद्य चिकारावाध्यत्वरूपससभ्यतिरेको नासत्वम्, रितु कचिदप्युपाधो 
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सिद्धिव्यास्या । 

एवेति । अवदशब्दार्थमाह--पूर्ववदिति । मधभ्यमपक्षमादाय परिहारं प्रतिजानीते मैवमिति । 
व्याघातमाशज्ञयाह--नयेति । ग्याहतिने च युक्तेयर्धः । ननु--सन्त्वासन्त्रयोरेकाभावेऽपरसन्तवस्या- 
वर्यकलात्कथं न व्याहतिः--दइवयाश्ञ व्याहति षिकसपयति--सखा हीति । एवं तरिधा विकल्प्याय- 

पक्षमनङ्गीकारेण दूषयति--तत्र तेति । विवक्षायां नाय इति । अनङ्गी कारमेवोपपादयति--तथादीति । 
नासच्वमिति । येन परस्परविरहरूपतया व्याघातः स्यादियर्थः । तर्हि किमियारङ्कत--किस्िति । 

उत्तरमाह--क्रचिदपीति । अनधिकरणत्वमियनन्तरमसत्त्वमियस्याषङ्गः कर्तव्यः । तच्यतिरेकशेति । 

गोडब्रह्मानन्दी ( रुषुचन्द्रिका ) । 
दिना बाध्यस्वासंभवाचचचः तेन तत् संदूपम्; तथा अरङृतानुमानात् प्रपञ्चसयो च्छ्तस्वाभावसिद्धावपि न बाध्यत्वम् ; 
स्वतःप्रमाणप्रलक्षादिप्रमाविषयस्वात् , तेन सोऽपि सद्ूष इति सद्ूपत्वविरोधिमिभ्यत्वासिच्याधौन्वरमिति भावः । 
अवःशब्दार्थख विवरणम् पूर्ववदित्यादि । व्याहति; भ्षञ्चे उक्तव्याघातः । सा दीत्यादिः 1 स्वस्याभा- 
चोऽसत्वं अतस्वराभावः सस्वमिति वा, ससवाभावभ्यापकमस्वं, अस्तरवाभावव्यापकं स्वमिति वा, स्वाभाव 

व्याप्यमसत्वम् , असस्वाभावव्याप्यं स्वमिति वा, व्याघाते देतरियथैः ! तदनङ्गीकारात् प्रहृते निवे्छनीय- 

रघुचन्दिकाया विद्खेदरोपाध्यायी । 
रणताभ्रययो विरुध्येत । तच्च निषेध्यमानकिंबनपदा्थभिनसैव निषेधाधिकरणसख स्वरसत इहपदात्परतीतेराचुभाविकल्वादिति 
दिक । तेन बाध्यत्वतदमावरूपसत्तवयोरसंभवेन ( बाभ्यतरतदमावयोरसंमवेन }--खद्रूपमि ति । इति खीकार्यमिति रोषः । 
अन्यथा (सदेव सोम्येदमग्र आसीत्" इति श्ुतो तद्यवहाराचुपपत्तः । नच--सतत्वारल्य धर्मानङ्गीकारे कथं ततर सद्ववद्।रः, 
किचिद्धर्मपुरस्कारेभेष पदानां धर्मप्रयायकत्वनियमादिति- वाच्यम्, आक्राशपददेनाकादारूपधर्मिमाचप्रतिपादनेन ताह- 
शनियमस्यासच्वेनेहापि सत्पदेन ब्रहमरूपधर्मिमा्रल्यायन संभवादिति भावः ।--उक्तेति । असन्वामावसमानाधिकरणे- 
दर्थः न बाध्यत्वमिति । न चैवं--निर्क्सत्वादयन्ताभावे बाध्यत्वव्याप्यत्वख शुक्तिरनते गृहीतस्य भङ्गापत्ति- 
रिति-- वाच्यम्; ब्रह्मणि तद्धङ्गप्रदशनयैव निधमिकेलादिष्छान्तोपादानादिति भावः । ननु प्रमाणम्रमितत्वादिरूपं यद्वाध्य- 
त्वबाधकं तद्भावविशिषटसत्वाभाववत्वं बाध्यलन्याप्यमिति नियमस्य न बरह्मणि भङ्गः व्याप्यसैवासत््वादिदयाराह्य अपश्च- 
स्यावाध्यत्वेऽपि उक्तनियमाभङ्गाय प्रपन्ने बाध्यत्वबाधकरमाह-खतं इति । प्रलयश्च ति । अथं घट इल्याकारकेदादिः । 
सद्रूप इति । अत् एव सन् घट इ्यादिश्रयक्षोपपत्तिरिति भावः । ननूर्तरीयाऽस्लु प्रप्चः तद्रूपः, तथापि तस्य निरुक्त- 
मि्यालवसिद्धिरभत्ूरैवेखत आह--खदूपत्वविरो धीति। अथान्तरमिति । पराभ्युपगतस्य अप्र सद्रूपत्वस्य निरासाय 
सद्ूपत्वविरोधिमिथ्यात्वतिद्धरेवोदेदेयत्वादिति भावः । पूर्वैवदियदेः अतपएवेलखनेन पौनरुक्तं वारयति--अत इति । नापि 
व्याघात इयादिवक्ष्यमाणम्रन्थेनापौनसुक्तयाय व्याहतिपदार्थं व्याचे-- प्रपश्चे उच्कव्याघात इति । सत्त्वासच्वयोरेक- 
स्याभावेऽपरस्य सद्धावाक्यकत्वेन पपश्चसख निरक्तामावद्वयवत्तानुपपत्तिरूपः अतिकूकतरकं इयर्थः । सर्वैतरैवेतिपदोत्तरं अभ्यु- 
पगम इति देषः । व्याधाते तके ।-हेतुरिति । अआपायव्यपिरेकनि्ेयविधयेवि शेषः । असत्वं यदि सतत्वाभावसमा- 
नीधिकरणस्यामावकं स्यात्, तद्। सत्त्वाभावरूपं न स्यादिति विशेषतो व्यातौ सत्त्वं द्टान्तः । यत् यदभावसमानाधिकरण-. . 
लाभावकः तत् न तदभवरूपमिति सामान्यग्याप्तौ तु षटादिः । एवं सत्त्व यदि असत्वाभावसमानाधिकरणसखाभावकं 

षरा्याधेयतायाः प्रलक्षसिद्धल्ेनाकारस्यापि $तिसिद्धोतपन्तिकस्यः दष्टान्तासंभवेन चादृत्तित्वमादाया्थ | आ दृन्तिमत्वेन दृष्टान्तासंभवेन चां थान्तरापादर्नं 
न्यायभास्करकारङ्ृतं नतर प्रसरतीति मन्तव्यमिति ` ` ॥ ॥ ^ वत्ता 



विद्ररेशोपाध्याश्युपञ्ंहि तगौडनह्यानन्दीयुतां । ५१ 

स्तेन प्रतीयमानत्वानयिकरणत्वम् । तच्यतिरेकञ्च साध्यत्वेन विवक्षितः । तथाच त्रिकाटवाध्य 
विरश्षणत्वे सति कचिदप्युपाधो सेन प्रतीयमानत्वरूपं साध्यं पयैवसितम् । एवंच सति न 
टुक्तिरूप्ये साभ्ययैकस्यमपि । बाध्यत्वरूपासचन्यतिरेकस्य साध्याप्रचेदात् । नापि व्याघातः; 
परस्परविरहरूपस्वामावात् । अतएव न द्दितीयोऽपि, सवाभाववति शुक्तिरूप्ये विवक्षितासचव- 
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उक्तासत्त्वन्यतिरेकश्चेयर्थः । विवक्षया प्वसितं रूपं दरोयति-तथावेति । यदुक्त शुक्तिरूप्ये साध्यवेक- 
स्यमिति तञ्निराकरोति-एवंच सतीति । नलु- बाध्यत्वरूपास्छस्यैव तत्र सत्त्वेन तज्यतिरेकाभावास्सा- 

ध्यवेकल्यं कथं न--इयासङ्कयाद-बाध्यत्वेति । विवक्ितासच्वन्यतिरेकस्य साध्यप्रविष्टस्य शुक्तिरू- 

प्येऽपि सत्त्वान्न तत्र साध्यवैकस्यमिति भावः । व्याघातं परिहरति-नापीति। तच्र देत॒माद-प्रस्परेति। 
तस्योक्तत्वादिति भावः ! परस्परविरहन्यापकतया व्याघात इति पक्षं दृपयति--अतपएवेति । विवक्षि 

गोउव्रह्मानन्दी ( रघुचन्द्रिका ) 

योः स्वासस्वयोः परस्परधिरहस्वास्वी कारात् । पतीयमानःवकूपं प्रनीयमानस्व योग्यत्वम् , तश्च सन्ताद्वासश्रवस्वमेव । 
ननु--सस्वेन प्रतीयमानस न च्द्यमात्रेऽस्ति, घटो गुररिसादि ध्मा माच्रसिद्धे गुर्स्यादौ सच्ेन प्रलये मानाभावात् ; 
तथाच तच्योस्यस्वमपि नास्ति, अतः सस्वस्य विशेपणसुक्तम् । कचिदप्युपाधावितति 1 किवि्धर्भिनिष्ठं यत् सच तेन 
प्रतीयमानत्वेद्यन्वयः। तथाच गुरस्वादेरपि घराधवच्छिक्नवि्यारोपात्तद्रतस्य सस्व तत्रासोपात्, एथिव्यादिविष्टगुरूत्वा- 

दिकं सदिति प्रत्ययाश्च सर्वत्र दये स्वेन प्रतीय मानव्वयोग्यतासतीति भावः! ्रिकाटावाध्यविलक्षणत्वे सतीति । 
न्निकाराकाध्यसखाल्यन्ताभवे यत् सद्धिचमानं धिकाराबाध्यस्वादयन्ताभावसत्तादात्म्योभयत्वं तस्संभन्धीलथेः । 

खघुचन्दिकाया षिद्लेशोपाभ्यायी । 

स्थात् , तदा थसत््वाभावरूपं न स्यादिति प्रथमकल्प तकँ । द्ितीयक्त्ये वु, प्रथमत असच्ये सत््वाभावन्यापकलाभाव 
आपाद्यः ! द्ितीये च स्वे असच्वाभावग्यापकःवामव्र आपाद्यः इदयनयोर्विरोषः कथंचिदुपपादूनीयुः । तृतीयच्छल्पे 
असत्ये सत्वाभावव्याप्यत्वाभावः, सत्ते चासत्वाभावव्यराप्यत्वानाव अप्रयः । एतैश्च तर्कैः स्राभावासतवामा 
वयोः सामनाधिक्ररण्याभावत्तिद्धिसमथविपययप्रतियोग्यापाद्करेकधर्िनिष्टतदुभयसवन्धल्पक्तामनाधिक्ररण्यादगारहिन्या 

ग्रपत्च उक्ताभावद्वयवत्वावुमितेः प्रतिबन्ध इति शङ्ितुरभिप्रायः 1--परस्परविर्हरूपत्वाखीकासदिति । तथाच 
प्रथमकन्पो्ततक्रौविष्टापत्तिपरादतायिति भावः । मूटे--पतीयमानत्वानधिकरणत्वं प्रतीयमानत्वाभावत्वम् । 

तथाच एतादृशसत्त्वप्रतियोगिनः तादश प्रतीममानलस्य त्रिकाखमाभ्यत्वरूपसतत्वानत्मकत्वान सत्तवासत्वयोः ( अवाध्य- 
त्वरूपसच्वातिरितिखवान्न सत्वासत्वयोः ) परस्परविरदरूपतेति भावः । अत्राप्रतीयमानत्वाभावभावत्वेन प्रतीयमानलभ्रवेे 
संरवादाहइ-- तथाचेति । प्रतीयमानध्वमिलत्र खडर्थवर्तभानत्वविवक्षणे प्रतीतिश्चत्यत्वचाटे मिथ्यात्वादुपपततेस्तद- 
विवक्षां स्फुटयति रीकायां --प्रतीयमानत्वयोग्यत्वमितति ! सत्तादात्म्यवच्चमिति । सत्ताद्म्यापनने सत््वप्रतीते 
रावदयकत्वादिति भावः । ननु गुरत्वस्य सत्वेन अतीयभावे ( प्रल्ययाभावे ) गुरुत एव किं मानम्, अत आद-- 

धरो गुरुरिति 1 घटादीनां घटः सन्. इत्याकारकप्रयक्षं सर्यतिद्धं साधकम्, गुरत्वादीनां स्वतीन्दियतया न गुरतं 
सत्” हदयादिभलयक्षम्; नापि ताष्ी अनुमितिः; पक्षसवापिद्धेः, कितु परतनटिश्िकिा धरो युः ( गु 
वान् ) इल्यतुमितिरेवेति भावः (--किंचिद्धरमिनिषटमिति । भरमसाधारणप्रतीतेर्निवेशादिवि भावः ।-- 
धरावच्छिक्नवितीति । तादासम्येनेति शेषः --तद्भतेति । ताद्शविद्रतेदय्थः । यस्मिन् धमिणि यस्य तादात्म्य 
नाध्यासः तत्र तद्धमोध्यासनियमादिति भावः ।--गरस्ययाश्चेसि । अयं प्रययः अलीकिकमानसस्थानीयपरोक्षगत्तिविरशे- 
षरूपः धटो गुररिययुमितिसिद्धगुरुतपक्षकसद्धिशेष्यकप्रती तिभ्रकारत्वलिङ्गकाुमितिरूपो वा बोध्यः । पूर्वप्रकान्तोभय- 
त्वावच््छिन्नरूपसाभ्यपरिष्कारत्वं विरिष्टखानुितपिलदष्वाम्, भतएव सत्वालयन्ताभाववन््वे सतीदयादिवक्ष्यमाणश्रन्थेन 

पौनसष्यं च परिददेमाद--जिकालेति । विलक्षणत्वं न सेदः, सत्मतियोगिकमेदषटितसाध्येन पौनस्क्यप्रसक्गात् , 
अदलन्ताभात्रैवोपक्रमान्रेयाशयेमाद--भिकालाबाध्यत्वात्यन्ताभावे इति । तत्संबन्धीति । आयेयतासंबन्धाव- 
1 त 7 

९. सत्वेन प्रतीयमानत्वाभावात्रः इति परासन्तरम् । 



५२ अद्वैतसिद्धिः सन्याख्या । [ परिच्छेदः ९ | 

व्यतिरेकस्य विद्यमानत्वेन व्यभिचारात् 1 नापि ततीयः, तस्य व्याघाताभ्रयोजकत्वात् › गोत्वाश्चत्वयो 
ह भ 7 = "~ ~ ~ ~ ~~~ ~ --^ ~. ~~~ ~~~ ~~ ~~~ 

सिद्धिव्याख्या। 

तेति । यद्यपि सच्वाभाववति शुक्तिरूप्ये वाध्यलरूपास्छस्य विद्यमानत्वान्न व्यभिचारः; तथापि 

विवक्षितास्वव्यतिरेकस्य विद्यमानत्वेन सत्त्वव्यतिरेकं प्रयसन्वव्यतिरेकस्य व्यापकत्वामावान्यमिचार 

इयर्थः । निधैर्मके बरह्मणि उभयस्यापि व्यमिचार इत्यपि दरष्यम् । कृतीयं दूपयति-नापीति । 
तसेति । परस्परबिरहग्याप्यत्वसयेदर्थः । अप्रयोजकतामेव दरौयति--मोत्वेति । ततश्च सत्वासत्वयोः 
परस्परविरहम्याप्यत्वेऽपि तद मावयोरेकचर प्रपन्ने संभवान्न व्याहतिरिति ध्येयम् ॥ यत्तु-सत्त्वासत््वयो 
परस्परविरहरूपत्वमेव वक्तव्यम्, (असचेन्न प्रतीयेत इति वदता त्वयोक्ताप्रतीतिप्रयोजकतयाऽप्रतीति- 

घटितास्त्वकथने 'कचिदप्युपाधो सत्तवेनाभ्रतीयमानं चेत्न् अभ्रतीयमानं स्यात् इलयापाद्यापादकयोरभे- 
दापत्तेः। एवंच पूर्वदूषणं स्यदिवेति-तन्नं । कचिदप्युपाधो सत््वेनाप्रतीयमानत्वस्यासत्त्वरूपत्वेऽपि “अस- 
चेन्न प्रतीयेत इत्यस्य कचिदप्युपाधौ सच्वेनाप्रतीयमानं चेत् अपरोक्षत्वेन न प्रतीयेतेदयापादने आपाया- 

पादकभेदस्य स्फुटत्वात् । यदपि-- तन्मात्र ब्रह्मण्यतिन्याप्तव्वेन तव्यावृन्त्य्थं त्रिकाठावाध्यविरक्ष- 
णत्वे सति कबिदयप्युपाधौ स्वेन प्रतीयमानत्वमिति त्वसच्वाभावस्य सत्वेन प्रतीयमानते पयेवसा- 

नमिति तत्साधनं व्यर्थमिति-तदपि न, तरिकाराबाध्यविरक्णत्वस्यावदयकव्वे तस्य चातिव्याप्तत्वेनासद्ै- 
क्षण्यसिच्छथं तत्साधनस्यावर्यकस्वात् ! नच-प्रतीयमानस्वमपि तत्साधारणं, "तद्धैक आहुरसदेवेदमभ 
आसीः इयसतः सत्वेन प्रतीतेः श्ुयनूदितत्वादिति-वाच्यम् ; असत इव प्रतीतेरप्यघुवादस्य प्रतीति- 

सरवापादनाक्षमत्वात् । नच-असतः स्तेन प्रतीतिमत इति, एक इति, असलतीतेः सच्वमेबोच्यत 

इति-वाच्यम्; श्द्धैक आहुरसदेवेदमग्र आसीत्" इति श्या (सदेवेदमग्र आसीत्, इति श्रुखर्थस्याभाव 

एव नलया निषेधेन प्रतिपाद्यत इयभ्युपगमात् ! नच-'सदेव सोम्येदमग्र आसीत् इति श्रुयथपमावस्यास- 
त्वेनासतः स्तेन प्रतीयनिवारणमिति-- वाच्यम् ; तादश्चाभावस्यानिर्वचनीयाव्याकृताकार्यैखरूपत्वेन 
तस्येव सत्त्वेन अतीतेरिति । किंच सत्वासत्वयो; परस्परप्रागभावरूपतया परस्परविरहरूपत्वासंभवेना- 

यन्ताभावरूपतयेव परस्परविरदरूपता वाच्या, तत्रापि त्रिकाठसर्वदेदीयनिषेधग्रतियोगित्वादिरूपस्या- 
सखत्वस्याभावरूपतयाऽसनत्वालयन्ताभावः सत्त्वमिति वाच्यम् , तथाच भवन्मतेऽलयन्ताभावस्यासस्रतियो- 

गिवस्वीकारेण सत्त्वस्यालन्तासत्त्वापत्तिः । नच--तार्किकादिमतेन तयोः परस्परविरहरूपत्वाभिधान- 

मिति--वाच्यम् ; भवन्मते व्याहवयक्तेरसंभवापत्तेः ¦ भवन्मतेऽप्यसनत्त्वाभावस्थैव सत्त्वेन सीृतत्वाच् | 

गोडब्रह्मानन्दी ( कष्ुचन्द्िका ) 1 

तस्यं च प्रतीयेमानत्वेयन्नान्वयः। तथाच काराद्यनवच्छिन्ने यदबाध्यर्त्वं तदलयन्ताभावः सत्तादा्म्यं चेस्यु भयवच्वं स्यम् । 
यथते तु त्रिंकालाबाध्यस्वालन्ताभावसमानाधिकरणसय सत्तादालम्यस्य खाभात्तसख च वक्ष्यमाणत्वात् पौनरक्सयम् । 
व्याघातः; छक्तिरूप्ये उक्तो भ्याघातः । भरपञ्चे व्याहल्यभावस्य पूर्वोक्तरीयेव शुक्तिरूप्येऽप्यथौत्तस्य रुड्धत्वेऽपि 

रधुचन्द्रिकाया विडुङेशोपाध्यायी । 
च्छिनतादरोभयतनिष्ठस॑वन्धिताविरूपकेखर्थः । तेन संबन्धे सप्तम्यनुशासनविरदादिदमसङ्गतमिद्य पास्तम् । तादरोभ- 

यत्वाश्नयेवियावत् । व्ग्राप्यघत्तेरवच्छेदकाजुपगमे काल््यावच्छिन्नतलरूपं चिकाच्त्वं न संभवतीदयत आद-काटाद्यन- 
वच्छिन्नमिति । देशः आदिपदार्थः -अवाध्यत्वमिति । ब्रह्मणि असिद्धमिति ( प्रसिष्यतीवि ) रोषः । नच 
म्याहतिरिति अन्धेनपौनस्क््याय व्याधातपदार्थ व्याच्े-शयुक्तिरूष्य इति 1 दन्त इति रोषः !--उक्तं इति । 
युक्तिरूप्येदयादिभन्थेनेति शेषः । व्याघातः; साभ्यवेकत्यम् 1--छब्धत्वेऽपीति । तथाच नापि व्याघातः, परस्पर- 



विड्रेशोपाध्याय्युपदहितगौडबद्यानन्दीयुता । ५३ 

सिद्धिव्याख्या । 

अन्यथा मया छाघवादश्चक्यत्वादियादिभवहचनविरोधापत्तिः । अतएव -- सत्त्वासत्तवे एकधर्मिनि- 
छायन्ताभावप्रतियोगिनी न भवतः, परस्परायन्तामावरूपत्वात्, घटत्वाघटत्ववदिति-- निरस्तम् ; 
उक्तरीत्या हेतोरसिद्धेरिति ॥ केचित्तु- नियत्वानियत्वयोरिव सन्त्वास्वयो; परस्परविरहुरूपत्वमेवेति। 
नासिद्धिर्देतोः। यद्वा तयोः परस्परविरहन्यापकत्वम् । नच~--सन््वास््वयोः गोच्वाश्चत्वयोरिव पर- 

स्परविरहन्याप्यत्वक्षणपरस्परविरोधेऽपि घटादौ तदुभयाभावाच्छुक्तिरूप्यादौ सत््वासत्त्वोभयामावस्य 
संभवेन न व्याहतिरिति-- वाच्यं; गवाश्रोभयविटक्षणघटपटादेरभ्युपगमेन विरद्धयोर्गोस्वाश्चत्वयोर्नि- 
रूपिताभावयोधैटपटादौ अव्याहतत्वेऽपि सदसटदिरक्षणस्यान्यस्यानम्युपगमेन तत्र सत्त्वासनत्त्वाभावयो- 
रव्याहत्युक्तिरयुक्त--इव्याहुः ॥ तत्र यद्रेादुक्तं । सत्त्वासन्तवेयादिना दत्तोत्तरत्वात् । यत्तु--गवाश्धो- 

भयविरुक्षणेयाययुक्तमियन्तं, तन्न॒ शीतोष्णस्परोविरक्चणाुष्णाशीतस्परोवत्, प्रमाप्रमोभयवदिर्भूत- 

निर्चिकल्पकवच्च, शुक्तिरूप्यादेः सदसद्रहिभूतस्वाङ्गीकारात् । नच--सत्त्वासत्त्वयोः परस्परविरहरूप- 
त्वस्यैव प्राप्या नेदं समाधानं युक्तमिति-वाच्यम्, परस्परविरहाभावम्योक्तत्वात् । नच-रीतोष्णस्प- 

शेयोः परस्परविरहरूपत्वाभावेन तदुभयविलक्षणानुष्णारीतस्पशीस्य संभवेन तस्य प्रकृते दृष्टान्तत्वायोग 

इति-- वाच्यम् , तद्रत् सत्त्वासन्त्वयोरपि परस्परविरहरूपत्वाभावसोक्तसेन सदसदुभयविरक्षणस्यापि 

संभवेन तस्य दृष्रान्तत्वोपपन्तेः ! नच~--नि्विंकर्पकेश्वरज्ञानयोरपि बिशेष्याघरत्त्यप्रकारत्वेन प्रमात्वेना- 
दष्टान्ततेति-- वाच्यं, (तद्वति तस्रकारकं ज्ञानं प्रमा इति मताुसारेण तस्य दश्टान्तवोक्तेः । (्दोषजन्यं 

ज्ञानमप्रमा शशुणजन्यं प्रमा इतिमतेनेश्वरज्ञानस्य दष्टान्ततोक्तेश्च ।! नच-निर्विकस्पकस्याप्रामाणिकत्वात् 

दृष्रन्तत्वायोग इति--वाच्यम् , तख प्रामाणिकत्ववादिमताजुसारेण दृ्टान्तिततवात् । ईशरज्ञानस्य 

विद्यपणज्ञानजन्यत्वप्रयुक्तसप्रकारत्वविरहमादाय प्रमाबहिभौवसंमवाच ! नच~--दइदं परिभाषामाचम् ; 

अन्यथेश्वरस्य ्रवत्तिर्चिसंवादिन्येव स्यादिति--वाच्यम्; तञन्ञानस्यावधारणात्मकतया तजन्यप्रवत्ते- 

रविसंबाद्वोपपत्तेः । नचेवं--नियानियविरक्षणमपि कंचित् स्यादिति-वाच्यं; नियानिलत्वयोः 
परस्परधिरहरूपत्वेन घटपटोभयविटक्षणवस्त्वन्तरवत्तस्यानापादनीयत्वात् । सत्त्वासत््वयोस्तु, त्रिका- 

खावाध्यत्वस् कविदप्युपाधौ सत्त्वेन प्रतीयमानत्वानधिकरणत्वरूपतवेनापरस्परविरहरूपत्वात् । नचेवं 

ध्वं साजुपटक्षितसत्तायोगित्वं नियत्वं, तदुपरक्षितसत्तायोगित्वमनियत्वमिति निरूपणसंभवेन तयोरपि 
न परस्परविरहरूपत्वमिति-- वाच्यं; न्यायामृते सामान्यादित्रिके सत्ताभावेन नियत्वाभावप्रसङ्गात् ; 

प्रागभावानियत्वामावप्रसङ्गाच्च । तथाच ध्वंसाप्रतियोगित्वं निलयव्व, तदभावश्चानियत्वमिति तयोः 

परस्परबिरहत्वरूपमेवेत्युक्तत्वात् । एतेन--परेणापि प्रातिभासिके ब्रह्मणि प्रपञ्चेऽपि प्रामाणिकत्वस्य 

स्वीकृतत्वेन तस्यैव स्वरूपत्वेन तत्र तदमभावसाधनायोग इति-- निरस्तम् ; सत्त्वस्य त्रिकालाबाध्यत्व- 

रूपत्वेन तस्य प्रपञ्वेऽभावसाधनेनादोषात् । प्रामाणिकत्वं सत्वमिति पक्षेऽपि, तत्वावेदकम्रमाणवे्यत्- 
स्यैव प्रामाणिकत्वेन विवक्षिततया प्रयश्चादेरतथात्वेन प्रपश्े सस्वाभावसाधनसंभवाच । नच-~ 
प्रयश्चादेरतन्तवावेदकत्वस्य प्रपश्चमिध्यात्वसिद्यधीनसिद्धिकत्वेनासिद्धिरिति-वाच्यम् ; संप्रतिपन्नशुक्ति- 

रजतग्रयक्षरृ्टान्तेन प्रयक्षादेरतस्वावेदकस्य सिद्धत्वेनासि्छनवकादयात् । एतेन --तत्त्वावेदकम्रमाणं 

न तावच्छतिमातर, यागे्टसाधनत्वादेरपि श्ुतिवेचयत्वेन सन्त्वापातात्, नापि बह्मपरस्तद्धागः, वियदा- 

देरपि “आत्मन आकाशः संभूतः" इद्यादितथाविधवेदान्तवेयत्वेनोक्तदोषताद वस्थ्यादिति--निरस्तम् । 

द्ध जक्षपरवेदाम्तमागस्य तत्त्वावेदकम्रमाणत्वोक्तौ दोषाभावात् । यच्--तथाविधप्रमाणगम्यत्वाति- 



५४ अद्वैतसिद्धिः सन्याख्या । [ परिच्छेदः १ | 

सिद्धिब्यास्या) 

रिक्तमेव सत्त्वं पाच्यम्, अन्यथा तादृशप्रमाणविषयत्वरूपप्रामाणिकत्वस्यैव सत्त्वरूपतवे तस्य ब्रह्मणि 

ध्सत्यं ज्ञानमनन्तम् इयादिप्रमाणमप्रवृ्त्यधीनत्वेनात्माश्रयादिति-- तन्न; अस्मदेव वाधकात् चिकाट- 

बाध्यत्वं सत््वमियतिरिक्तसत््वस्याभ्युपगमात् । नच--प्रामाणिकःवं सत्त्वमिति पश्चैऽपीयादिन। 
तस्यैव सत्त्वरूपत्वाभ्युपगमात्तेनातिरिक्तसत्ताभ्युपगमो विरुद्ध इति--वाच्यम् , प्रामाणिकत्वस्यैव सत्त्व- 
रूपत्वाभ्युपगमस्य प्रौढिवादाभिम्रायात्, अन्यथा परेप्रापीलयादिना त्वयाऽपि प्रामाणिकल्वस्यैव सत््वरूप- 

त्वाभ्युपगमेनेदानीमात्माश्रयपरिद्ारायातिरिक्तसत््वं वदतस्तवाऽपि पूर्बोत्तरविरोधापत्तेः । कथंचित्समा- 
धानं तु प्रकृतेऽपि तुल्यम् । वस्तुतस्तु सत्त्वं, न सलयादिपदघटितवेदान्तविशेषगम्यत्वातिरिक्तं, किंतु 
तदेव । नचैवमात्माश्रयः; शुद्धनद्यपरवेदान्तगस्यत्वरूपेण् तचचिर्बचने आत्माश्रयानवकारात् । अतए्व-- 

बरह्मणि नियत्वज्ञानत्वप्रकाङत्वानन्दत्वानन्तत्वादिकमपि अतिरिक्तो धर्मः स्यात्, सनत्ववस्नियत्वादेरपि 

निलयादिपदधटिततत्तदेदान्तवाक्यविरोषगभ्यत्वातिरिक्तस्वरूपेण निर्वचनसंभवादिति-ग्रत्युक्तम् | यत्तु- 

प्रमाणविषयत्वं दुर्वारं प्रामाणिकत्वमिति वदता प्रमाणप्रमाणन्यवस्थासिद्धये तद्धिपयप्रयुक्त एव तयोर्धि- 
शेषो वाच्यः, तथाच सखरूपविषयकं प्रमाणं, निःसखरूपविषयमप्रमाणमियेव वाच्यम् , एवंच सखरूप- 

त्वनिःखरूपत्वरूपसन्तवासन््वयोः नियत्वानियत्रयो रिव परस्परविरहरूपत्वमेवेति-तन्न । तथासति मराति- 
भासिकरजतादेरपि अपरोक्षतया सख्वरूपतवेन तद्धिषयकस्यापि प्रयक्षादेः प्रमाणत्वापत्तेः । नच~--आहायै- 
अमविषयरूप्यादेरिवानादायैश्रमविषयीभूतरूप्यदेरसन्त्वेऽप्यपरोक्षत्वमस्त्विति--वाच्यम् ; “असचेन्न 

प्रतीयेतः इति व्याप्यनुपपन््याऽनाहायेभ्रमविषयीभूतरूप्यादेः सन्तवेनेवापरोक्षत्वे सिते तदृष्टान्तेनाहाय- 

भरमविषयीभूतरूप्यादेरपि मके प्रातीतिकसस्वस्याभ्युपगन्तव्यतया तस्यापि सत्तवेनेवापयेक्षत्वोपपत्तेः। 
नच~--अनाहायापरोक्षभ्रमखले विषयसच्वमङ्गीकरणीयं, नत्वाहायप योक्ष धरमखकेऽपी ति नियमःकुट- 
धर्मः, अस्यायन्यथानुपपच्या विषयसच्वाभ्युपगमस्योभयत्र तुस्यत्वात् । नच-आहायापरोक्षभ्रमस्थछे 

विरोध्यधिष्ठानतत्वसाक्चात्कारे सति अज्ञानं न संभवति, तदभावे च कथं तत्र प्रातिभासिकरजताुत्पत्ति 
संभव इति--वाच्यम् ; अधिष्ठानतत््वसाक्षात्करेणाधिष्ठानांदावरणशक्तिमदज्ञननादोऽपि प्रातिभासिकर- 

जतोसादकविक्षेपरक्तिमदज्ञानसंभवेन प्रातिभासिकरजतादयुत्पत्तिसंभवादिति । श्चरविपाणदेः सश्वरूप- 

ताङ्गीकारेऽसच्चव्याघातेन बाधकेन खाघवं दक्त्वाऽपयेक्षप्रतीतिविषयत्वस्येव तच्रस्वे सिते तदभावाब 

शद्यविषाणदेर्निःस्रूपत्वसंभवात् । तस्माच्छ्ुक्तिरूप्यादिविषयकप्रयक्षदेः प्रमाणत्वोपपत्तिटुंवौरा ॥ 

केचिज्तु-देशकाटसंबन्धितं सन्तं, निःखरूपत्वमसत््वमिति न स्वासत््वयोः परस्परविरहरूपतेति- 
वदन्ति| नच--एतन्मतेऽसङ्गत्वश्वयज्ुरोधेन बह्मणो देश्चकारुसंबन्धरन्यतेनासच्वापत्तिरिति-- वाच्यं; 

बस्तुतस्तच्छरन्यत्वेऽपि कल्पितस्य संबन्धस्य तत्र सत्वात्। नच--वस्तुतस्तच्छरन्यत्वेन चृश्ङ्गदेरिव ्रह्मणो 

- बस्तुतोऽसत््वापत्तिरिति-- वाच्य; वस्तुतसच्छ्रम्यत्वस्य करिपतसंबन्धप्रतियोगिकतया कस्पिततत्संबन्ध- 

वति ब्रह्मणि तत्संभवेऽपि तद्रहिते चृश्गादौ वस्तुतसच्छरन्यत्वस्याप्यभावात् । नच--चश्रङ्गादावपि 
देश्कारुसंबन्धः कर्यतामिति-- वाच्यं; सत एव सर्वत्र भरमाधिष्ठानतया कस्पितत्वेनासतस्तस्याधि- 
छानस्वायोगात् । अतणएव-देशकारासंबन्धित्वे ब्रह्मणो नृश्ङ्गदिरिव निःसरूपत्वापात इति निरस्तम्; 

, देशकारसंबन्धित्वस्म कर्पितस्याप्य भावेन नश्ङकादेर्निःखरूपतवेऽपि कलस्पितसय तस्य सत्त्वेन तेन बह्मणः 
सखरूपत्वोपपत्तेः । एतेन--सस्रूपत्वे कारसंबन्धस्य देश्चसंबन्धस् वा तच्रस्वात्सच्येन प्रतीतस्य मात्रस्य 

. साधारणतया न्यणसततकतच शङ्गा दिवेरक्षण्यातुपपत्तिरिति--परासतमू | तथा सति ते सखरूपस्वनिः- 



विदटेशोपाभ्याययुपदहितगोडनरह्यानन्दीयुता । ५५ 
पररुपरविरहध्याप्यस्वेऽपि तदभावयोरुषट्रादाचेकच सदोपरम्भात् । यच्च -निधरमकश्य ब्रह्मणः सतवय- 
दिल्येऽपि सदरुपवत्थपश्चस्य सद्ूपत्वेनामिभ्यात्वोपपस्या अथीन्तरम्- उक्तम् । तन्न । एकेनैव सवीनुगतेन 
ध" ~~ ^~ ^~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~~ ॥ ~~~ ^. ष ० ^-^ ~^ ~~ ~~~ "~~~ ~~~ ~~~ ~= 

सिद्धिव्याख्या । 

सखरूपत्यग्यवसेवोच्छियेतेयतः देशकारसंबन्धिसस्यैव तत्रते स्थिते, ब्रह्मणसत्छृतन्र्ङ्गादिवैरक्षण्यो- 

पपत्तेः । अतएव प्रातिमासिकस्यापि सप्तवोपपर्तिः, परातिमासिककप्यदिः शुक्त्यायधिष्ठानातिरिक्तदेश- 
संबन्धानङ्गीकारेऽप्यधिष्ठानसंबन्धसं मवेन सत््वोपपन्तेः । नच--काठत्रयेऽपि !इदं रजतं न, नात्र 

रजतम्, इति बाधकज्ञानेन तत्संबन्धाभावसैव सिद्धिरिति-- वाच्यं; बाधकज्ञानस वास्तवसंबन्धित्व- 

विषयत्वेऽपि द् रजतम्” इति प्रतीतिकारीनावासवाधिष्ठानदेशसंबन्धत्वाविषयकत्वात् । अतएव 
देशकारसंबन्धित्वस्य सर्वरूपत्वेऽन्नाने तत्काथेभूतवियदादौ च सत्त्वसाधक (तम आसीत्" इयादिश्वुया 
काछसंबन्धप्रतीतिरुपपयते ॥ यत्तु--शशविषाणायसब्यावृत्तदेश्चकारसंबन्धप्रयोजकत्वेन सत्तवरूपत्वस्या- 
वरयकत्वे तदेव सत्त्वं तदभाव एवासत्तवमस्विति--त॒श्न | तवापि मते, वियदादिसन्याघ्रत्तदेराकाखा- 
संबन्धित्व प्रयोजकत्वेन निःस्वरूपत्वस्यावहइयकत्वाखाघवात्ते वासवं, तदभावः सत्त्व मियापत्तेः । नचे- 

छटापत्तिः, तरिकालसर्वदेशीयनिपेधप्रतियोगित्वाप्रतियोगित्वे सन्त्वासन्त्वे इति भवस्सिद्धान्तविरोधात् । 

यद पि--देशकारसंबन्धित्वे सत्वं निःखरूत्मसन्त्वमिति वदता तद्भाव एवासच्वन्यवहारप्रयोजको 
वाच्यः, आवरयकृत्वाचि रोधितया तस्यैव तन्त्वौचिलयाच्च, नान्यत्, अतथात्वात्, तथाच कथमेव 
सति सन्वासत्त्वयोनं परस्परविरहरूपत्वमिति न जानीम इति--त॒न्न् । सत्त्वास्वभ्यवदहारप्रयोजकयोः 

परस्परविरहरूपतेऽपि तसरयोभ्ययोभ्यैवहारयोविंपयीभूतसन््वासन्त्वयोरपि परस्परबिरहरूपत्वमिलयत्र 
नियामकाभावात्, नहि प्रयोजकस्य प्रयोञ्यविपयस्य चेकरूपत्वनियमोऽस्तीति ॥ वस्तुतस्तु सत्वास- 

त्वयोः परस्परविरहरूपस्वेऽपि प्रपश्चे न तदुभयाभावसिद्धिविरोधः, यत्र घटादिसनत्तवं त्र न तदयन्ता- 

मावाधिकरणत्वं यत्र तद्धिकरण्स्वं तत्र न घटाधिकरणत्वमिति सहचारदशैने सयपि घटायन्तामावि 

तदुभयानधिकरणस्ववत्, यत्र सत्त्वाधिकरणत्वं तत्र न तदयन्ताभावाधिकरणतवं, यच तदयन्ताभाव- 
धिकरणत्वं तत्र न सच््वाधिकरणत्वमिति सद चारदश्ने सखयपि प्रपश्चे तदुभयाभावाधिकरणस्वसंभवात् । 
नच--घटायन्ताभवे घटो नेयवाधितप्रतीया घटायन्ताभावस्यापि घटायन्ताभावाधिकरणत्वेन 

रष्ान्तासम्मतिरिति-- वाच्यम ; अमावस्यामावाधिकरणसे भावाभावोभयानधिकरणत्वाभ्युपगमविरो- 

धात् । नच--सअभावप्रतियोगिकामावाभ्युपगमवत् अभावेऽभावो नेयम्युपगसस्य सजातीयाधिकरणा- 
तिरिक्ताभावविपयत्वमिति-- वाच्यं; तर्हिं घटालयन्तामावाधिकरणस्यैव धरालन्तामावाऽधिकरणत्वो- 
त््याऽऽत्माश्रयात् ॥ नच--प्रमेयतवे प्रमेयतरवत् ददयत्वमिभ्यात्योरेश्यत्वमिथ्यात्ववत्, सिद्ध-. 
विषयव्वेनात्माश्रयो न दोष इति-- वाच्यम् ; उद्राहतखरेष्वभ्युपगमालुसारेण तस्यादोषववेऽप्यभावानधि- 

करणकस्यानभ्युपगमेन तत्रात्माश्रयस्य दोपतादियलम् ॥ परमार्थतस्तु सत्त्वमेव दृष्टान्तः, तत्र सत्त्वा- ` 

सत््वोभयाभावससात्, स्वस्य सन्वाधिक्ररणकत्वाभ्युपगमे आत्माश्रयात्, असच्वाधिकरणत्वाभ्युप- 

गमेऽसत्त्वापत्तेरिति दिक् ॥ पूरवोक्ताऽथान्तरत्वं निराकठमदवदति--यच्िति । अर्थान्तरयुक्तमिति ॥ 
उभयाभावासाधनेऽपि ब्रह्मवत्सद्रपत्वादुपमदौदियर्थः । ब्रह्मवदरपश्लेस्य सद्रपत्वे मानाभावाच्च सब्रूपस्वे- 

नाऽप्युपपच्त्याऽरथान्तरता । नच-सन् घट इ्यादिबुद्धिरेव मानमिति--बाच्यम् ; एकेनैव सवौलुगतेन 

सर्वत्र सस्मतीव्युपपत्तौ प्रपञ्चस्य प्रयेकं सत्खभावतां विना तद्लुपपत्त्यभावादियभिभ्रेयाथोन्तरतां 

निराकरोत्ति--एकेनैवति । नच-रजतं चिना शुक्तौ रजतप्रतीतिन्यवदारदेदरोनात् सत्पदार्थं विनाऽगप्र - 



५६ अद्वैतसिद्धिः सव्याख्या । ` [ परिच्छेदः ९] 

सर्वत्र सत्रतीव्युपपत्तो ब्रह्मवत् प्रपञ्चस्य प्रलेकं सत्खभावताकस्पने मानाभावात्, अनुगतव्यवहारा- 
+~ 

सिदधिव्याख्या । 

सस्मतीयदिरूपपत्तौ अतिशाधव मिति, ब्रह्मापि सद्रपं न सिध्येदिति--वाच्यं; प्रमित्तत्वाद्रह्यणः सद्रपस्वेऽपि 
जगतस्तदभावे सद्रुपत्वायोगात् । जगति प्रयक्षयोम्यसत्त्वानिरुक्टया सद्रुपसप्रतीते भ्रेमत्वस्य वक्ष्यमाण- 

स्वात् ! अत एवानेकसत्करपनरूपवाधकतकैसहकृतसत्त्वाभावालुमानमेव सद्रपत्वाभावेऽपि पयवस्यतीति 
न सद्रपत्वेनाथान्तरमिदपि साधु । करणस्याप्रमितसद्रुपत्वापवादकः्वात्। नच-सत्वाभावाुमानस्य काघ- 

वेन प्रातिभासिकसक््वाभावेऽपि पयैवसाने जगच्छरन्यमेव स्यादिति--वाच्यम् ; अस्मादेव बाधकाह्ाघवं 
हित्वा पारमार्थिकसत्त्वामाष एव पथैवसानस्यावद्यकस्वादिति साधूक्तं नाथौन्तरेति | बाधकसद्भयावाच 
न प्रपञ्चस्य सद्रुपतेयाद--अनुगतन्यवहाराभविति । नच-वस्याङ्गतजातिविषयत्वेनोपपत्तिरिति-- 

न~ ~~~ - ~ 

गोडन्रह्यानन्दी ( कघुचन्द्रिका ) ! 

"अतएव न द्वितीयः इलयादुक्तिवि चिध्याय नापीदयाचुक्तम् । सत्खभावता सदाकारबुद्धौ निेषणता । नञ्चु-सा 
ब्रह्मण पएवासतु--तथापि भ्रपञ्वस्योक्तरीलया सद्ररपता किमिति न स्ात्-दइति श्वेन्न । यतः प्रपञ्चे तस्याः खीकारे 
ताकिंकादिमते घटः सभ्रियाकारश्रयये छद्धसत्ताया विरोषणत्वादन्यैरपि तादशप्रयये छुद्धसत एव तादास्येन 

विरोषणत्वं वाच्य्, तथाच प्रपञ्चे बाध्यत्वाभाववेरिश्ं नोक्तप्रययेन सिश्यतति; नापि घयोऽबाध्य इलादिभरलययेन; 
तस्यावाध्यब्रह्मतादप्य विषयकत्वेनाप्यु पपत्ताववाध्यस्वप्रपञ्चयो वें रिषटयषिषयकत्वे मानाभावात् । नच~--बिनिगमका- 

खघुचन्द्िकाया विडुलेशोपाभ्यायी । 

विरदरूपत्वा भावात्" इयय पौनरक्टं तदवस्थमेवेति भावः ।-अतणएयैति । अतएवेदयनेन परस्परविरदरूपत्व।भावख 
परास्षेनेकया युक्यैव कस्पद्वयनिरासादुक्तेवैविन्यमिति भावः । मरुङे परस्परेत्यस्य सत््वासतत्वयोरियादिः । अतएव 
सतत्वासत्त्वयोः परस्परविरहरूपत्वाभावादेव । तयोः परस्परविरहरूपत्वे हि सतत्वामाववति शक्तिरूप्ये असन्तवस्यावदयकतेवेन 
परस्परविरहव्यापकतायाः संभवेन तद्धेठुको द्वितीयग्याघातोऽपि भवेत्, तदेव नेति मावः ।- व्यभिचारादिति । स्वा- 
भावे असतत्वस्यासत््वा भवे सत्व व्यभिचारादियर्थः । तथाच द्वितीयकल्पोक्ततकौवपीष्टापत्तिपराहतावेवेति भावः । तस्य 
परस्परविरहव्याप्यतोपगमख । अयाधाताप्रयोजकत्वात् । तादश्य'प्यत्वाभावापत्तिरूपतर्केऽकारणत्वादिदर्थः । अस- 
वादौ सत्त्वायभावसमानाधिकरणसाभावकत्वरूपापादकोपगमेऽपि व्यापकस्ाधिकदेरद्रत्तिताया व्याप्यत्वाभज्ञकतया 
तुच्छायन्तभीवेन सतत्वा्यमावन्याप्यः्वोपपत्तिसंभवेन मूलरौधथिल्यादिति भावः । ननु यो यदमवेसमानाधिकरणसखभावकः 
स न तदभावन्याप्य इति सामान्यग्याघ्येव ताद्शापत्तिनिर्वहेदिति रा्ानिराकरणाय तादशव्याप्तौ व्यभिचारमाह--गोत्वा- 

श्वत्वयो रिति । एवंच तृतीयकत्पोक्ततकौ मूख्डोथिल्यपराहताविति भावः । अर्थान्तरं दषयिठ॒मुवदति-- यच्चेति । 
एकेनेवेति । सदरूयेण ब्रह्मणेति शेषः । सवीयुगतेन सर्वत्र तादात्म्यसंबन्धेन संबद्धतया विशेषणतया भानर्देण । सर्वत्र 
प्रतीतिः; घटः सन् इसादिभरतीपिः \-भ्रयेकमिति ! तथा चैवं कल्पने गौरवं स्यादिति मावः । ठीकायां--सदाका- 
रबुद्धिः घटः सन् इयादिद्धिः । सद्रूपता अनष्यरूपता ।--करिमितीति । कतो बाधकादिलर्थः । तथाच बाध- 
कभावः स्यादेवेति भावः । साधकाभाव एव प्रप्य सद्भूपत्वे बाधक इल्याश्येन समाधत्त-- नेति । नजु--घटः सन्. इलया- 
दिपरयय एव घटादौ अबाध्यरपं टमेव विरेषणतयावगाहमानो घर सब्रूधत्वै साधक इयारङ्का परिहरति-यत इति । 
तस्याः सद्रुपरतायाः \ खीकारे खीकारेऽपि । अन्यैः घटादौ सत्वरूपध्मौमावभुपगच्छद्धिः ।-शयुद्धसत णेति । 
छदसद्धपत्रहमणः एवेयर्थः । छदवसदाकारेयुत्तरयन्थात् । ( सदाकारेदा्युत्तरपरन्थात् ) । एवकारेण सद्भूपतया अभ्युप- 
गम्यमानख धरस्य अवाभ्यत्वास्यसत्तररूपधरमेख च विशेषणत्वभ्यवच्छेदः । प्रयेकं घटदिर्वि्चेषणत्वे गौरवाद् । अनु- 
गतव्यवहाराभावप्रसङ्गा्च । अवाध्यत्वरूपधमैसख चादुपगमात् । वाच्यमिति । सा ब्रह्मण एवास्तु इत्यनेन त्वयोपगतं 
चेति शेषः । नयु. घटः सच् इति मल्ययेनेव बाध्यत्वामावरूपसत्त्वैविष्य घटादेः सिध्यति तेन च सद्रूपतवं इयत आह-- 
तथाचेति । घटः सन्. इति प्रलये छृद्धसदरपत्रह्मण एव तादात्म्येन विशेषणत्वे चेयर्थः --वाध्यत्वाभावेति । 
कालयनवच्छिननियादिः । उक्तप्रययेन घटः सन् शयादिप्रययेन । प्रत्ययेन ति । प्रपते बाध्यत््वामाववैशिध्यं सिच्यती- 
ल्यदुषह्ः । ननु घरादिभ्रपञ्चघ्य बध्यतापि नासि, नच अवाध्यच्वरूपसत्वामावस्य वाप्यत्वव्यािभङ्गप्रसङ्गः; ब्रह्मणि- 



विद्ठकेशोपाध्याय्युपष्ंहितगोडत्रहयानन्दीयुता । ५७ 

भावप्रसङ्गाच्च । स्त्प्रतियोगिकासत्प्रतियोगिकमेददयं वा साध्यम्! तथाचोभयात्मकल्वेऽन्यतसतम- 
4 है †दास्यासद्धेव कत्वे वा, तादम्भेदासंभवेन ताभ्यामथोन्तरानवकाश्ः! नच-असस्वव्यतिरेकांरास्थासद्धेवस्य च प्रपश्च 

न 0 0 
न~~ ~~~ 

सिद्धिन्याख्या । 

वाच्यं; तस्या निरसिष्यमाणत्वादिति भावः । सदसदुभयान्योन्याभावस्य साध्यतायां तु न व्याहतिसा- 
ध्यवैकल्याथौन्तरत्वानीयाह--सतप्रतिथोगिकेति । षकैकभ्रतियोगिकान्योन्याभावसाध्यतायामेकेकहप- 
तेनाथौन्तरतासिद्धसाधने स्याताम्, अत उभयप्रतियोगिकभेदद्वयं साध्यमिदयक्त, एवंच फषितमाद-- 

तथाचेति । तारग्भेदासंभवेनेति । ससरवियोगिकाससरतियोगिकमभेदद्यासंमवेनेयर्थः । उमयातम- 
कत्वे सदात्मके सत्मतियोगिकभेदस्यासदात्मकेऽसत्रतियोगिकमेदस्य चासंभवादिति भावः । ताभ्या- 
मिति । उभयात्मकल्वान्यतरात्मकत्वाभ्यामियर्थः । अथान्तरतानवकाश्च इति । सिद्धसाधनसाध्य- 
यैकल्ययोरपि नाचकाञ्च इति द्रष्टव्यम् । नचास्वेति । यथा पक्षतावच्छेद्कनानात्वे कथिदधिकरणे 

गोडबह्यानन्दी ( कघ्ुचन्दरिकाः) ! 

आवः । इदधसदाकारपूर्वोक्तप्रययसिद्धस्य अह्यप्रपच्चतादासम्यखेचेतसप्रययविषयत्वसंभवेनोक्तवैशिश्यस्य तदिषयलाकद्पने 
गोरवसयैव विनिगमकत्वात् । नापि प्रलक्षादीनां खतःप्रामाण्यवसेन तत्कद्पनम् ; मरलयक्षादीनां व्यावहारिकमेच भामा- 

प्यमिल्यस् वक्ष्यमाणत्वात् । नञु--सद्ाकारम्रययो यदा इव्यादौ, तद् तन्न समवायेन सन्ताजातिर्विशेषणमस्तु; यदा 
द्यस्वादौ, तदा सामनाधिकरण्यसंबन्धेन सा; तथाच कथ ब्रह्मण एव तथाव्व--तव्राह--अयुगतेति । संबन्धा 
दोऽप्यजुगतकारेखर्थः । उक्षमथान्तरं खीहृत्यापि तद्वारणायाह--सतप्रतियोगिकेद्यादि ) सेदेति । आलन्तिकसे- 
देश्यैः उभयात्मकत्वे इति । “स्रमिषयी भूतारीकसंसर्मतिरिष्टादिरूपेण प्रपज्ोऽरीकः रूपान्तरेण तु सलः इति 
न्यायपेटिकाकारनाचस्पस्युक्तपक्ष इत्यथैः । अन्यतरात्मकत्वे इति । अमविषयोऽपि संसर्गो देशान्तरस्थत्वात् सल्य 
इति प्रपञ्चः सत्य पुवेति पक्षे, क्षानातिरिक्तरूपेणालीक एव प्रपञ्चो बिकलह्पविषय दति पक्षे चेल्ैः। अनवकादां 

लघ्ुचन्द्िकाया षिद्ुङेखेषाभ्यायी । 

व्यभिचारवारणाय व्याप्यकोटौ बाध्यन्ये बाधकाभाव प्रवेशात् । ब्रह्मणि शुतिभ्रमितल्वसाक्षिल देरव प्रपञ्चेऽपि अयं षट 
दुत्यादिग्रयक्षग्रमितत्वसय बोध्यत्वयाधरकस सध्वादिल्युक्तम् । एवंच घरोऽवाध्य इति प्रलय घटे अवबाध्यत्वरूपसत्वावग- 

दिल्वमावरेदयकम्; अन्यथा बाभध्यावाध्याभ्यां घटादेस्तृतीयश्रकारतापत्तेः, नहि अतीयमानख तदि्मेयाशङ्कं परिदरति- 
नापीति ! प्रामाण्ययलेन प्रामाण्यभङ्भयेन बाध्यत्वल्लीकारासंभवेन । तत्कद्पनं षटोऽवाध्यदल्यादिप्रतीतेषैटादाव- 
वाध्यएवरूपसच्वावगाहित्वकल्पनम् \--वक्ष्यमाणत्वादिति । तथाच शरुतिरूपपास्मार्थिकष्रमाणप्रमितत्वसेव बाष्यल- 
वाश्रकतया श्रपचे तदभावेन श्रकनमिध्याल्ररूपसाध्यघटकाबाध्यत्वरूपसनत्तवाभावसुपगम्य बाध्यलवानद्गीकारे उक्तव्यापि- 
भञ्जप्रसङ्ग इति अपश्चस्य याध्यत्वमावदयकमिति नान्तरं ्रकृताच्चमाने इति भावः ! नु मूले अुगतेद्यादिना अदकं 
अपस्य सदाकरारयुद् विक्षेषणःवे अकारांशेऽचुगतन्यवहारादुपपत्तिरक्ता, सा च न युक्ता; सत्ताजातेरेव सदाकारबुदधौ 
संभवत्संबन्येन विदोषणत्वोपगमेऽनुगतन्यवहारोपपादनसंभवात् इव्यतः तादृशमूरं तादशशङ्कानिराकरणपरतयापि व्याख्या- 
ठं तादशशष्या अवतारयति- नन्विति ! संबन्धांशे ऽपीति । अपिना प्रकारांश । ब्रद्मणस्तादातमयेन विशेषणत्वोपगमे 
तूमयशेऽप्यञुगतम्यवद्ारोपपत्तेर्मह्मण एव तथात्रमिति मावः । खीङृदयेति । उक्तव्याप्तावप्रयोजकत्वश(त्वाश )येति 
मावः । नु प्रपश्चख सदसदुभयूपतामते सद्धेदासद्धेदयोरप्यवच्छेदकमेदेन तत्र सत्वात् सिद्धन्नाधनं अत आह-- 
आत्यन्तिकेति ! सदायतीय्थः ¦ श्रमविषयीभरूताटीकसंस्विशिष्टादिरूपेण प्रपश्चोऽलीक. इति । इदं 
रजतमिदयादिध्रमेषु सये धमिभि सत्यमेव दि दृदयं रजतादिकम् अरीकसंबन्धेन भासते, तज खरूपतः सययोरपीद॑रजत- 
योरखीकसंसर्मविशिषटरूपेणासलयतवं, संसगीबिबिष्टत्वं प्रतियोगित्रा(अटीकसंसगविरिष्टतवं प्रतियोगिना चयोगित्वान्यतरसंब- 
स्थेन, खरूपसंबन्धेन संसर्मविरिषटवमिव तादातम्यसंबन्धेन संसगैविदिषटत्वमपि रजताद रूपम् । एतन्मते ब्रह्मणि भपन्चः 
स्याटीकसंबन्येन श्रम इति न घ्रमितन्यम् ! इदमि रजतसेव तत्र तत्तत्पदाथौनां श्रमानादायैवं सर्वस्यापि अ्पश्चस्यालीक- 

सोपपत्तेः  ानतरेति । इदंत्वरजतत्वादिना प्रमाबिषयीभूतसखयसंसरगविशिष्टरूपेण वेयर्थः (-करानातिरिष्करुपे- 
„ घि. ८ त 



५८ अदैतसिद्धि; सव्याख्या । [ परिच्छेदः १] 

00 

सिद्धिन्याख्या । 

पश्चतावच्छेदकावच्छेदेन साध्यसिद्धज्ञोतस्वात् तत्पक्षे सिद्धसाधनं, तथा साध्यतावच्छेदकनानात्वेऽपि 

सिद्धसाध्यांरे सिद्धसाधनमेव; साभ्यतावच्छेदकावच्छिन्नस्य पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन सिद्धिरूपस् 

सिद्धसाधनताबीजस्योभयत्रापि तुस्यत्वादियर्थः । नयु--साध्यतावच्छेदकनानात्वे उभयाभावगोचर- 
समूहाठम्बनरूपैकालुमिवयुदेशेन नांशचतःसिद्धसाधनम् , असचवायन्तामाबांशेऽष्युदेदयायाः; समूहारुम्ब- 
नरूपायाः सिद्धेरजातत्वात्; अनुमितिद्रयोदेशे च सिद्धसाधनमेव, नांशतःसिद्धसाधनम्, नचेवं-- 
पश्चतावच्छेदकनानाववेऽप्युक्तबिधया नारातःसिद्धसाधनमिति-वाच्यम् ; इष्टापत्तरिति--वेत्र् सयं 
समूहाङम्बनातुमित्युदेरयत्वमेव, तथापि तस्या असनत्त्वाभावांरो पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन सिद्धं 
य्साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नं साध्यं तद्धिषयसिद्धिरूपसेन सिद्धसाधनामिधानमियदोषः । ननु- 

साध्यनिविष्टसयायन्त्वायन्ताभावसय पक्षे सिद्धो यदि सिद्धसाधनं, तदा प्रथिवीतरमिन्नेयत्र जयोदञ्चान्यो- 

न्याभावानां घटो न जलादिरिति प्रतीलया घटादौ सिद्धेः सुतरां सिद्धसाधनमिति-- चेन्न, प्रथिवी- 
तरभिन्नेयत्र चयोदस्चान्योन्याभावानां प्रथिवीत्वसामानाधिकरण्यस्य घटादौ सिद्धा सिद्धसाधनेऽपि 

घटादिभिन्नए्थिवीस्वोपदिते तदसिच्छा सिद्धसाधनानवकाश्चात्। “अनिये बानसीः इलयत्र पक्चता- 
वच्छेदकनानातेऽप्युक्तरीदयांदातःसिद्धसाधनत्वाभावेऽपि मतान्तरेण सिद्धसाधनत्वेऽपि पएरथिवीतर- 

मिननेयत्र पक्षतावच्छेदकैक्या्यथा नांशतःसिद्धसाधनं, पक्षतावच्छेदकधर्मसामानाधिकरण्येन साध्य 
सिद्धौ सिद्धसाधनमेव, तादशषसिद्धरेवाघुमानफरुत्वात्, तदसिद्धौ तच्छङ्केव नास्ति, नहि पक्षे 
साध्यसिद्धिमात्रेण तत्» किंतु पश्चतावच्छेदकधमसामानाधिकरण्येन साध्यसिद्धया; अन्यथा धूमवत्त्वे 

पर्वते वहिनिश्वयेऽपि सिद्धसाधनमसङ्गात्, तथा साध्यतावच्छेदकस्य समूहाङम्बनेकज्ञानोपारूढ- 
सयेक्यान्नारो सिद्धसाधनं साभ्यतावच्छेदकावच्छिन्नसाध्यसिद्धेरभावात् । अतएव न व्यर्थविरोष- 

णत्वमपि; सद्िलक्षणसवे त्वस्यसद्विरक्षणमिति प्रतीतेरुदेश्यत्वादिति दोषे सयेव दोषान्तरमाद-- 

गौडत्रह्मानन्दी ( रघुचन्द्रिका ) । 

इति । भसखाभावख केवरग्रपञ्चे सस्व तहुपहितग्रपन्चे स्वीकारे सस्नोपहितश्रपञ्चस्य केवरप्रपञ्चे तादातम्यसस्वाज्न 

रधुचन्द्रिकाया विड्ङेशोपाध्यायी । 

णेति । भेदः तृतीयार्थः । ज्ञानादलयन्तमिन्नः भ्रपश्नोऽरीक एवेदयर्थः । साकारवादिबीद्धमतमिदम् । तन्मते हि अयं घट 
इत्यादिविज्ञनेष बाह्योऽर्थ घटादिने भासते, कितु विज्ञानमेव खप्रविज्ञानवत् ॥ तदुक्तं श्ाखदीपिकायां तकंचरणे-- 
“ज्ञानमेवैवमाकारमात्मना अथते कुतः । नाप्रयक्षस तस्यासि अ्रमाणान्तरतो गतिः ॥४- संवेद्यत्वाच्च नीखदेर्लाना- 
कारत्वनिश्चयः । अथोन्तरस् च श्राह्यलक्षण युज्यते नहि ।* इति । ज्ञा(विज्ञा)नाकारो ज्ञानस्य तादात्म्यसंबन्येन धर्मो 
विषयथितास्थानीयः, तादाम्यं च भिननाभिन्नयोरेवेति, ज्ञानादलयन्तभिश्नो विषयोऽरीक एवेति, तजरैव विस्तरेण निरूपितम् । 
नयु ज्ञानातिरिक्तपरपनचस्याटीकतवे तदनुभवविरोध इव्यारद्नयोकत्तं विकरपविषय इति । प्रपश्चख ज्ञानादलयन्तभिन्नत्वाव- 
गादिनी क्तस्तु विकट्परूपा नानुभवरूपेति भावः !--दइत्यर्थं इति ! तथाच सद्धेदानिवेश प्रथमे पक्षे अस्द्धेदानिवेदे 
द्वितीये अथौन्तरम्, अतस्तदुमयं॑निवेर्यमिति भावः । अभ्यतरात्मकत्वेऽ्थौन्तरानवकाशस्य यथाशरुतेऽपि संभवाव 
वाचस्पद्युक्तोभयात्मकलपक्षे च निरवच्छिन्नविशेषणतासंबन्धस्य साध्यतावच्छेदकसंबन्धत्वोपगमेनापि संभवादायन्तिकलं 
साध्यविशेषणं व्य्थमिल्याशङ्निराकरणाय ्रकारान्तरेणोभयात्मकल्वपक्ष प्रदस्य तत्र तादशविरोषणनङेनार्थान्तरानवकषाश- 
उपपादयति-असत्त्वाभावस्येति । सद्धदसेयपि बोध्यम् । तद्ुपदितेति । सततनोपरितेयर्थः -तादातम्यसच्वा" 



विद्केशोपाध्याय्युपटहितगौडनरह्यानन्दीयुता । ५९ 

सिद्धत्वेनांरातः सिद्धसाधनमिति-- वाच्यम्; 'गुणादिकं गण्यादिना भिन्नाभिन्नं समानाचिङ्तस्वा- 
नीम भप 

सिद्धिभ्याख्य। । 

गुणादिकभिति । सेमानाधिङतत्वादिति । शः पट इति सामानाधिकरण्यवस्वादियर्थः। सिद्ध- 
त्वेऽपीति । ध्यापकविशेषणानाघुदेदयप्रतीयर्थतरेन भेदाभेदवादिना तार्िकं प्रति प्रयुक्तमिति । भिन्ा- 

गोडब्रह्मानन्दी ( टधुचन्द्रिका ) । 

ततरका्तिकः सद्धेद् इति भावः । गुणादिकं गुणः क्रिया जात्तिः विशिष्टरूपं अवयवी अंशी । गुण्यादिना गुणिना 
क्रियाया च्यक केवरूपेण अवयवेन अंेन । भिन्नाभिन्नं मेदाभेदोभयवत् । समानाधिद्तत्वात् अभेद- 
संसगेकधीष्रिषयतामोग्यस्नात् । पराभ्युपगतसमवायताद्म्यभिक्नाः ये संयोगादयस्तेषामन्यतमसंबन्धेन युण्यादि- 

छघुचन्द्रिकाया विद्रलेरोपाभ्यायी । 

दिति । केवसग्रपश्वमिष्ठसद्धेदस्यं सष्तितत्वादिति शेषः 1 एेकान्तिकः सदडत्तिः ।--इति भाव इति । एव॑च सदहकत्ति- 
सद्रेदासदषश्यसद्धेदोभयवत्तासिद्धिः जायमानोभयात्मकत्वसुन्मूल्यैव जायत इति भावः । नयु-पदृत्तितवे सति असद- 
एृत्ति्यो मेदः तद्वत्वमेव साध्यमस्वु, सदसदन्यतरलावच्छिननप्रवियोगिताकयैव ताटरमेदस्य असिद्धेः; तथाच कि 
सदसतप्रवियोगितद्ययनितेशेनेति-- श्वेश्, परपञ्े सदादितादातम्यसंशयोच्छेदाय सदादिप्रतियोभिकल्वविगिष्टमेदपिद्धेरेवो- 
देश्यत्वात् ¦ नच--सदायष्रसिधर्मवकषान्ञानस्यापि तारशसंरायविरोधित्वात् सदायवृत्तित्रविगिषटभेदसिद्धेरेवारमिति-- 
वाच्यम्; सदादिमेदाभावत्वेन सदादितादात्म्यसंश्चयस्यं सदादयद्त्तिधर्मवत्ताज्ञानामरविबध्यस्योच्छेदाय सदादिप्रतियोगिकत्व- 
बिशिष्टमेदसिद्धेरावदयकल्वात् । व्यापके व्यर्थविशेषणत्वं न दोषायेति तु खभरिद्धमेवेति ध्येयम् । शुणो रूपादिः । शिया 
उष्षेपणादिः । जादिः षरत्वादिः । विशिष्टरूपं गणकमौन्यत्विरिष्टसत्तादिः । अवयवी चटादिः । अंशी धान्यराश्िः, 
यवाश्रादिमसुदायश्च । गुणिना धटादिद्रव्येण ¦ क्रियावता घटादिना । न्यक्स्या घटादिना । केवरूपेण सत्तादिना । 
अवयदेन श्कपासादिरूपेण \ अंदेन धान्येन, गवाश्वादिना च । मिन्नाभिननमिति कर्मधारय इद्यमिम्रायेण व्यच्े-- 
मेवामेकोभयवषदिति । तथाच गुणो गुणिप्रहियोगिकमेदामेदोभयवानिति रीला कमेणान्वयो बोध्यः -अभेद्- 
संसगैकेति ! युण्यादिविरेषणकेव्यादिः 1 अत्र धीः प्रमूपा निवेर्या; अन्यथा पटो घट इति भ्रममादाय व्यभिचारात्, 
तथाच परमते गुणगुणिनोरभेदसंसकपरमाया अप्रसिच्या हेतोरम्रसिद्धिः, समवायसंसर्गकप्रमायाश्च खमतेऽपरसिच्या तद्ध- 
रितषटुरपि तथैवेति मतद्रयस्ाधारण्येन हें परिष्करोति--परेति । समवायत्वेन पराभ्युपगतभिक्नत्वे सति तादात्म्य- 
भिा इत्यर्थः ¦ खमवायस्य खमतेऽअिद्धानपि तत्वेन पराभ्युपगतं अरसिद्धमेव । यद्वा--भि्नान्तं परिचायकमेव । अतएव 
तेषामन्यतमेत्युक्षम् । संयोगाद्यन्यतमसंबन्धावच्छिन्नयुण्यादिनिष्ठनिशेषणतानिरूपितप्रमीयविशेष्यतादिलयर्थैः 1 नीलो घटः, 
वटः पटः, सन् घटः, मृत् घटः, इदं धान्यं, अयं ब्रीहिः इयादिबुद्धिषु गुणादीनां विशेष्यतया हेतोः प्क्षधर्मतानिवदः ! 
यथपि संयोगायन्यतमसंबन्धावच्छिन्नयुण्यादिविशेष्यधीत्रकारत्वमपि हेतुः संभवति, घो नील इति बुद्धौ नीलादेः प्रकारतवीत् ; 
तथापि तत्प्रतियोगिकभेदाभेदयत्तायाः तद्धिशेषणको्तधीविरोष्यत्वं प्रयेव अयोजकतया तस्यैव हेतुताभ्रयणम् । व्यानिधात्र 
नान्वयः, श््ान्तासंभवात्; क्वितु व्यतिरेकतः । यो घटत्वावच्छिलप्रतियोगिताकभेदाभेदोभयाभावनान् , स घटत्वाव- 

१ युण्यादौ रणादिषीपरतिबन्भकममाविषयत्वात् । यो य॒द्धििष्टमतियोगिताकमेदधीम्रतिबन्धकमममाविषयः, स तद्धेदामेदोभयवानिति । 

ग्यापिनिष्करमस्तु यो यदधररेवदगच््छ्रमतियोगिताकमेदनिष्टप्कारतानिरूपितसवावच्छिह्विशेष्यताककानलावच्छिक्तप्रतिवध्यतानिरूपित 
अरतिबन्धकताषत्ंमोयाग्रसंसमकपमातिषयः स तद्धमौवच्ि्नमतियोगिताकमेदामेदाहयोगितावश्ठेदकतादयवानिति सामाम्यन्याप्रौ, घर- 
त्वादिमदबण्छिशनपरतियोगिताकमेदग्रकारतानिरूधितस्वावख्छश्नविच्चेभ्यताकश्चानत्वावच्छि्नप्तिबध्यतानिरूपितप्रतिबन्धकतावत््ममाषिषयो 
द्रम्यल्लादि, यथा षटस्वा्रवच्छिश्रमतियोगिताकमेदामेदोमयाुयोगितावष्छेदक इति दृष्टान्तः । आहायंसयाप्रतिबन्धकत्वात् घटो धट इति 
शानमादाय, भूतलं धटवदिलयादिशानसख संयोगादिसंसगकत्वान्तादृशक्षानमादाय, धटः पट इति कानख भमलत्वात्ताट्ररक्षानमादाय च 
भरयोः, षटभूतकयोः, घरपरयोश्च न तादात्म्यापत््याथान्तरम् । यदि सु संयोगादिसंसगेकेति निवेशेऽनतुगम इति श्यते, तिं मभ्रार- 
तावण्डेदकतानबण्डठेदकरपायच्छछिश्रंमन्धसंसगकत्व प्रमायां विवक्षणीयम् । कपालो धटो ये रूपमित्यादिप्रतीतिमादाय. समन्वयः, ्रटे 

शपमित्यादवस्तु अल्वया भमरूपा णव  युणे श्ु्ादयः पसिः शति कोशस्य तु नामान्तराविशेषरणस्य युणपदस्य तद्िकेषणयुणपद सपर च 

& सूवनामान्दरपमलिकिसमोधने ताल्ययैम् , "काद्य रग्दमात्रं तत्सपदमात्रं समाबिननेदिलादिप्राणादिक्चनादिति.यरुचन्िक्राः। 



६० अद्वैतसिद्धि; सन्याख्या । [ परिच्छेदः १ ] 
नीम ति कि 1 

गोडग्रह्मानन्दी (कघुचन्द्रिका ) । 

विरोषणिका या धीसतदल्था गुण्यादिविरोषणिका या धीसद्धिरोष्यत्वादिति यावत् । नचाप्रयोजकल्वम्; नीरुगुणघरयो- 
स्तादास्यसंबन्धस्ीकारे श्वटो न नीरः इलयाकारकनी रुगुणसेदबुद्धौ तादात्म्य संबन्धेन नीरूगुणप्रकारकधीस्वेनैव 
भतिबन्धकत्वं वाच्यम्, नु नीरगुणसमवायिसेदबुद्धो नीरगुणसमवायितादास्म्यधीस्वेन; समवायस्याटीकत्वात्, 

समवायस्ीकारे लु नीर्गुणसमवायिभेवङ्द्वाबुक्ततादस्म्यधीष्वेनेन घटादौ नीख्गुणमेदज्दधौ नीरुगुणतादास्यधी- 

स्वेनापि प्रतिबन्धकत्वं वाच्यमिति गौरवम् । एवं नीखादिसमवायविषयके तिशिष्टसानमात्रेऽनुमिलादौ च कारणत्व. 
श्रतिवन्धकत्वानि च करप्यानीति समवायावच्छिन्नप्रतियो गिताधिकरणत्वयोस्तादराप्रतियोगिताचलयन्ताभावस तादश- 
भ्रतियोगिताकाल्यन्तभावस्य तादकशप्रतियोगितावच्छेदकतायाः समवायेन नीरादिविशिष्टस्य भेदग्रतियो गितातद्वच्छे- 
दकत्वानां च कहपनं समवायत्वरूपाखण्डधर्मेतद् भावतद्िषयतादिकस्पनं चेति महागौरवम् । नयु--विरिष्टकेवरुयो- 
भैदस्वीकारे एकव घटस्य तत्तक्षणविरिष्टरूपाण्यनन्तानि कस्पनीयानीति महागौरवभ्र--इति चे; तादशरूपाणा- 
मनन्तानां केवरघटभिन्नानामकल्पने केवलघटविशिष्ुद्धितस्ताटशरूपविरिष्ुद्धीनां वैलक्षप्यानुपपत्तेः । नच-तासां 
तत्तःक्षणवैशिष्य विषयकसत्वमेव वेरश्चण्यमिति-वाच्यम्; विरोष्ये विशोषणं तत्रापि च विशेषणान्तरमिलेवमाकारेऽपि 
तशक्षणविरिष्टघटवदिति च्ताने तादद्ाविषयकस्वसत्वेन बिरिष्टवैशिश्यविषयताशालितादशक्ञानसय ततो वेरक्षण्या- 

भुपपत्तेः । अथ--विरिष्वे दिष्य बरिषयताकनल्लने तत्तक्षणेषु घधटनिष्टविरोषणतावच्छेदकस्वरूपस्य विशोषणताविरोषस 
स्ीकाराद्टिशेष्ये विरोषणमिति रीत्या कने च तदुभावात्तदेव वेरक्तण्यं-- दति चेन्न । ज्षानदिषययोः संबन्धो 
हि बिषयतात्वेन तादात्म्यस्वेनेव वा तर्चणविशिष्टवन्तं जानामीलया् नुभवेन गद्यते, न स्ववच्छेदकतात्वेन बिरोभष्यता- 

त्वेन भरकारवाप्वेन सांसर्गिकविषयतास्वेन वा अखण्डधर्मेण । नचेवं--चिरोष्यतास्वादिविशिष्टत्रिषयताशाटखितया न्ान- 

ठघ्युचन्द्रिकाया विद्ङेश्योपाध्यायी । 

च्छिन्नोक्तविशेषणताकधीविरोष्यत्वाभाववान् , यथा घटस्वावच्छिन्नघटः, परत्वाचच्छिन्नपटश्वेति, धटो घट इति, पटो घटः 
इति वा अमाया अभावात् ।--नचाप्रयोजकत्व मिति । उक्तसाध्यास्वीकारे पक्षे हेवुभङ्गापत्तिवाच्या, सा च न संभवतिः 
उक्तसाध्यधटकाभेदाखीकारेण तद्रूपतादात्म्यासंभवेन तत्संसर्मकथीधटितहेतोरसंभवेऽपि तद्धटकभेदमा्रखीकारेण 
तन्नियतसमवायसंबन्धमसुपगम्य तरसंसगकधीघटितोक्तहेतोरुपपत्तिसंभवादिति भावः ! अमेदघरितोक्तसाध्यनियततादार्म्यम- 
सुपगम्य हेतोरुपपादने धवम् , समवायोपगमे त॒ गौरवमिलाद--नीख्गुणेति । यद्धए नचाप्रयोजकत्वमिति । 
तस्मतियोगिकमेदाभेदोभयवत्त्व्य निरूकततद्धिरोषणताकधीविचेष्युलप्रयोजकलसखीकारे मानाभावादिति भावः । उक्तखीकारे 
लाघवनज्ञानसदङृतमसमानमेव प्माणमिदाद--नीटशगुणेति । तादास्म्येति । अभमेदपदारथेदादिः । भेदस्तूभयसंमत 
इति न तत्र युक््युपन्यासः ।-अलीकत्वादिति । तथाच भ्रविबध्यप्रविबन्धकभावग्रदामसिद्धिरिति भावः। 

इति ङाघवमिति । इतीति शेषः । निरुक्ततद्विशेषणताकधीविरेष्यता किंचित्परयोज्या व्यतिरेकित्वात् इदयनुमानं, 
नीख्युणे वटमेदविश्िट्वटतादात्म्थस्योक्तधीविशेष्यततप्रयोजकत्वे खघवमिति ज्ञानसदकृतं तादशविशेष्यत्वे तादरता- 
दातम्यभयोज्यतामञुमिनोति । तथायोक्तम्रयोज्युप्रयोजकभावभङ्गापत्तिरूपानुकलतरकेण ताददातादा्म्यघरितोक्तसाध्य- 
सिद्धिः । धटतादात्म्यमाचसख तादसधीविरशेष्यत्वम्रयोजकता न संभवति ! घटे धटतादात्म्यसत्वेऽपि तादशघीविरेष्य- 
त्वाभावेन व्यभिचारात् ! अतो भेदस्यापि भरयोजकरारीरान्तभावः । अतएव च साध्ये उभयसिद्धस्यापि तखान्तमौवः। 
अयोज्येन अयोजकताक्च्छेदकावच्छिननखैवाचुमानात् । नञ्च नीख्युणधटयोः समवायस्वीकारे घटे नी्युणमेद्- 
बुद्धौ नीख्खणतादासम्यधीत्वैन अतिबन्धकत्वं न वाच्यम्, नीख्युणघटयोसादात्म्यस्यालीकलादिति साम्यमिलयाराह्यं 
परिदरति-समवायखीकारे त्विति । वाच्यमिति । अन्यदीयतादाम्यसेबन्धसय प्रसिच्या घटादौ तत्संसर्ग- 
कनीलयणभ्रमरूपस्यं प्रतिबन्धकग्रहस्य मसिद्धेरिति भावः । सर्व सर्वत्रश्रमे मानाभावेन ताद्यभ्रमस्याप्रसिद्धिस्थरे 
ग्रणगुणिनोः समवायस्ीकारेऽप्युक्तगौरवासंभवेन तत्र॒ तयोः तादा्म्यतिद्धिसङ्ग इत्याशङ्कय समवायसीकारे भोर. 
वान्तराण्याह--एव मिति । समवायखीकारे इलयनुषन्यते !--नीखादिसमवायेति । नीलादितादास्म्यस्थर्षु 
(ठ) एतत्सर्वसुभयमते ह्म् ! नीले नील्तादातम्यख परैरङ्गीकारादिति भावः । मूङे--सिन्नतवस्ये ति । गुणादित्रयप- 
क्षकगुण्यादिभिन्नामिन्नत्वसाध्यकस्थङे इद्यादिः । विधिष्टपक्षककेवरमिन्नाभिन्नलसाध्यके लभिन्नलदेति बोध्यम् । एवंच 
त्र मेद एव विवादादभिन्नत्वमात्रवादी भेदखीकारे गौरवमाशङ्गते-नन्विति । एतसख गौरवस्य आमाणिकत्वान्न वाध- 
कतेल्यादायेन समाधत्त-नेव्यादि ! केवखघट वि शिष्चवुद्धितः । भूतलं घरवत् इयाकारकलुदधितः -वुद्धीनामिति । 
भूतलं तसकषणविनिष्टवटवदिायाकारकाणाभिति शेषः । इ्येवमाकारे इति रीदया जायमाने --भखण्डधर्मेणेति । 



बिद्ृटेशोपाध्याय्युपबंहितगौडन्रह्यानन्दीयुता । ६९ 
^ (^ ^^ ण ~ ^-^ न 

गोडब्रह्मानन्दी ( लघुचन्दिका ) । 

भ्रादकत्वं तार्काजुभवस्य सर्वसंमतं न स्यात् इति--वाच्यम्; परस्पराध्यासविवैचनोक्तरीदया विशिष्टक्तानमान्नद्यं 
एकनिषयतावच्छिन्ननिषयस्वान्तरशाषटिस्वेन तद्िरिष्टत्तानमाहकस्वादुक्छानुभवस्य विरोष्यतात्वप्रकारतास्वादिविशिष्ट- 
विषयताविशिष्टतथा क्तानग्राहक्वोपपत्तेः । तथादहि--्दं रजतः मिलयादिक्लाने तादास्यादिसंसगनिष्टाया विषयताया 
रजतादिनिषयताबिशिष्टाया इदंविषयताचच्छिन्नत्वमिदमवच्छित्र्वं चेति पूर्वमुक्तम् । तथाच विशिष्टबिषयतावच्छेदक- 
स्वविचिष्टविषयताभ्राहकोऽनुभवो निरोष्यतास्वादेमौहकः । विषयता हि यया विषयतया विरिष्टायां यस्यां विषयताया- 
मवच्छैदिका सा तिरोपषरणीभूता भ्रकारता, चिरोष्यभूता सांसर्मिकचिषयता, तद्वच्छेदकचिषयता तु विरोष्यता; तथाच 
विषयतानिष्ठं चिषयताषच्छेदकत्वं विशेष्यत्तासखम् । ताद्शावच्छेदुकत्वं यां चिषयतां प्रति त्वं तादलावच्छेदकतानिरूप- 
कविषयतात्वरूपं सां सर्मिकविषयताष्वम् । वषयतानिष्ठायां तारशावनच्छेदकस्वनिरूपकतायामवच्छेदकविषयतात्व प्रकार- 
तत्वम् । नच--तादास्म्यादिनिषयतानिष्टायाञ्युक्तनिरूपकतायां रजतादिनिष्ठा विषयता यथावच्छेदिका तथा तादास्म्य- 
स्वादिबिषयतपीति तस्या अपि निरुक्तमकारतास्वं स्यादिति--वाच्यस्; तादशनिरूपकतायाः समानाधिकरणं सत् 
यदुवच्छेदकत्वं तस्येव प्रकारतात्वरूपत्वात् तादुप्म्यत्वादिनिष्ठविषयतायां तदभावात् । रजततादष्म्ेनेदं जानामीदय- 
जुभवो हि रजतबिषयताविशिष्टस्य तादारम्यविषयस्वस्योक्तनिरूपकतां गृह्णन् रजतविषरयत(या भपि तां गृह्णाति, नतु 
तदवच्छेदकस्वमाच्रम् । नहि रजतादिविषयत्वखदंवरिषयतावच्छि्नतवे कस्यापि विग्रतिप्निः; तसय तादास्म्यादिसांसर्भि- 

कविषयत्वाम्राहकेणापि ददं रजतं जानामि "ददं रजतत्वेन जानामी"टाद्यनुभवेन अहणात् , तादारम्यत्वविषयघ्वस 

तुक्तनिरूपकत्वानलुभवेन तदवच्छेद्कत्वमात्रे गृह्णाति । नचेवमपि-सांसरिकघिषयतात्वस्य उक्तनिरूपकतामात्ररूपते- 

रधघुचन्िकाया विद्धलेच्योपाभ्यायी । 

अखण्डानां तादशधर्माणां भाने सति हि विरिष्वैरिष्यबिषयताकन्ञानसैव ततक्षणनिष्टविरोषणतावच्छेदकतात्वरूपाखण्ड- 
धरमेवद्धिषयतानिरूपकतवं, नतु विशेष्ये विशेषणमिति री ज्ञानसति वैलक्षण्यं सुवचम्, ताददाधर्माणां सखण्डत्वे तु निर. 
क््यमाणप्रकारतावच्छेदकतात्वय तादराद्धिविधक्ञानीयततक्षणविषयतयोः सत्वेन ताद्शज्ञानयोर्वैलक्षण्यालुपपत्तिदरुदधरवेति 
भावः । नचेवसिति । एवं बिशेष्यतात्वादीनामखण्डानामभवे ¦ सखण्डानां तेषां निवैचनासंभवात् इदयभिमानः । तार- 
च्ाञ्रुभवस्य ततक्षणविरिष्टवन्तं(विशिष्टवटवन्तं)जानामीयनुभवस । शशालित्वेने'लेतेनारुव्यवसाये तादशविषयतावेशि- 
एवमान सननिकषप्रयोज्यत्वेन तद्ुवरता तख प्रमात्वं च सूचितम् । उक्ताञुभवस्य तत््षणविरिष्टवन्तं जानामीदाका- 
रानुन्यबसायस् । ( तक्षणविशिष्टवटवन्तं जानामीदयनुभवस्य ) एतावता कथं विरोष्यत्वादिमाहकत्वमिदयाशङ्ख परस्पराध्यास 
एव, तदुपपादयति- तथाहीति । अभवः इद॑रजतं तादात्म्येन जानामीदयाकारकः--विशिष्यत्वादेः महक 
इति ! भवतीति शेषः --विषयता रीति ¦! यथा इरदबिप्रयता रजतविषयताबिरिष्ययां तादात्म्यनिषयतायां अवच्छे- 
दिका । प्रकारतेति । इदि व्यवदियत इति रोषः । एवं सांसर्गिकविषयताविरञोष्यतापदयोरु्तरमपि । एवं सति बिरेष्य- 
तादेः फं लक्षणं फलितम्, तदाद- तथाचेति । इदंनिष्ठव्च्छेदकताचारणाय विषयतानिष्टमिति; विषयरूपतादःत्म्यान- 
च्छेदकतावारणाय विषयतेति 1 ताश्चावच्छेदृकत्वं विषयतानिष्ठमवच्छेदकलम् । थां विषयतां भति यद्धिषयता- 
निरूपितम् । यत्वतत्वयोरननुगतत्वादाह-ताद्शेति । विपयतानिष्ेयधैः \ निषएरन्तबिपयतापद प्रयोजनं पूर्ववत् -- 

तादास्म्यादीति खरूपकीवैनम् । अ्करारतालक्षणातिन्यापनिं शदत--नच तादास्म्येति । उक्तनिरूपकताया- 
मिति 1 इदविषयतानिष्टावच्छेदकतानिरूपकतायामिलयर्थः --रजततादास्म्येनेति \ तृतीयार्थो विषयता ज्ञानविरोषणम् 
तञ्चिरूपितावच्छेदकता धर्मितावच्छेदकीभूतेदविषयतायां तादसायुभवे भासते इति तुल्यवित्तिवेद्यतया विरिष्टविषयतायां 
निरूपकताभानमिति भावः । ननु रजततादात्म्येनेद्यस्य रजतविषयताविरिष्टत्वे सति तादात्म्यत्वविषयताविशिष्ट 
तादादम्यविषयतेद्थः, एवंच रजतविषयतायामिव विशेषणीभूतायां तादास्म्य्वविषयतायामपि तादशनिरूपकत्वभानं 

स्यादिलयादक्कय प्रमाणान्तरसंवादात् रजतविषयतायां तारशनिरूपकत्वभानम् , नतु तादत्म्यत्वविषयतायां, प्रमाणान्तर- 
संवादामावात् इद्याह--नदीति । इदंषिषयतावचिछन्नत्वे हइदंविषयतानिष्ठावच्छेदकतानिरूपकत्वे ! अननु- 
भवेन अनुभवान्तराभावेन । तद्वच्छेदकत्वमाश्नमिति । रजततादास््येनेदं जानामीलद्वभव इदयनुषङ्गः 1 मात्रपदे 
नो्तनिरूपकलतवव्यवच्छेदः । उक्ाजुभवे तादातम्यत्वविषयत्वख तादात्म्यविषयतामां उपलक्षणतैव नतु रजतविषयताया 
इ विरशेषणतेत्युपगमसंभवेन तादाटम्यनिषयतायां निरूपकत्वानवगाहनेऽपि तादशषानुभवोपपत्तेरिति भावः । निरूपकता- 
वच्छेदकता तु निरूपकांशे उपरक्षणतया भासमानेऽपि भात एवेति हदयम् 1 नञु यदि रजतविषयताया अप्युक्षनिरू- 
पकत्वे तदा संस्गता्षणातिम्बाधिरिलाशङ्कते-नचैवमपीति । पवमपि भकारताक्त्वस्ानतिपरसदेऽपि । नजयानिवै 



६२ अद्वैतसिद्धिः सभ्यास्या । [ परिच्छेदः १ ] 
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गोडब्रह्मानन्दी ( ठघुचन्द्िका ) । 

रजतादिविषयतायामपि त्सयादिति- वाच्यम्, उक्तनिरूपकतानवच्छेदकविषयतानिष्टयेवोक्तनिरूपकश्वस्य सांसारिक 

विषयतात्वङूपत्वात् , ताद्शनिरूपकत्वःश्रयविषयतावच्छिननसैव तादशनिरूपकस्वस्य तदपत्वाद्वा । तादुस्म्यविषयता- 

लिषटैव हि तादशनिरूपकता तादशनिरूपकताश्रयेण रजतविषयत्वेनावच्छिक्ञा, न रजतविषयतानिष्ठा, ताद्परभयस्वादि- 

विषयता तु उक्तमिरूपकतावच्छेदकत्वान्न सांसर्भिकबिषयता, कतु तद्वच्छेदिका । एवमिदश्वादिविषयतापि तादात्म्या- 

दिविषयतावच्छेदकतायामिदंविषयतानिष्टायामवच्छेदिका, अतो विदोष्यतावच्छेदिका । अथ--तादास्म्यत्वादिविषय- 

तायाः सांसरमिकविषयतावच्छेदकताशब्देन कथं तान्रिकच्यवहार-इति चेत्, ताद्मस्म्यल्वादेरपि सांसर्गिकविषयताव- 

च्छैदकतवेन तद्धर्मतयेति गृहाण । एवमिदंस्वादिविषयतायामपि विदोष्यतावच्छेदकतादाब्देन व्यवहारः । ताद्ास्य- 

संबन्धेन रजतादि यन्नैदमादौ प्रकारः; तत्र रजतत्वादिकमप्याधारत्व संबन्धेन भकारः; यत्र तु संयोगादिक्षबन्धेन् 

रजतादिकं अकारः, तत्र रजतस्वादेरनो्तसंबन्धेन प्रकारत्वनियमः, प्रकारतावच्छेदुकत्वं तुभयन्न । नचेवं--रजतादि- 

विषयतानिष्टसेदविषयतामिष्ठावच्छेदकतानिरूपकस्वस्य प्रकारतास्व रूपस्य तादशनिरूपकत्ववत्या रजतत्वादिविषयत्याव- 

च्छिन्नतेन तादात्म्य संबन्धेन रजतादिभिकारकभरमस्थले रजतादिभ्रकारता सांसर्गकविषयता स्यात्, पूर्वोक्तस्य द्वितीय 
श्चणख तत्र सत्वादिति-- वाच्यम्; रजतादिविषयतानिष्टस्योक्तनिरूपकत्वसख तादशनिरूपकतावलया रजतश्नादिविषय- 

तयानवच्छिनरस्वात् । द्वयी हि तादृशस्थले रजतस्वादिभ्रकारता, एका प्रातीतिकेनेदमनुयो गिकरसंसर्गेण, अन्या व्याव 

हारिकेण रजतादििष्ठसंसर्गेण । आद्या इदंस्वाचयवच्छिन्नविञेष्यतावच्छिन्ना, अन्लया रजताषिनिष्ठया अनवच्छिन्न विरोध्य- 
तयावच्छिज्ञा, तदवच्छिन्नत्वं च तजिष्ठावच्छेदकतानिरूपकत्वम् । तथाचान्तया नेद विरोष्यतानिष्टाचच्छेदकत्त (निरूपिका, 

तदवच्छेदकख व्यावहारिकस्य रजतत्व दिसं समख दर्द विरोष्यतावच्छेदेनानभ्यासेनोक्तावच्छेदकतानिरूपकस्वा भावात् । 
नहि यत्तंसर्गानवच्छेदिका या विरेष्यता सः तत्संसखगौवच्छिन्न्रकारतावच्छेदिका; आाद्ा तु तादश्चावन्छेदुकता 

निरूपिका, नतु रजतादिप्रकारतानिष्ठायासतादशनिरूपकताया अवच्छेदिका, रजतत्वादिभरातीतिकसंसर्गोपदितसूपेण 

रेजतादेसुक्तनिरूपकस्वाननुभवात् । नच यर्संसग नोक्तनिरूपकतावच्छेदकः तर्व॑सगौवच्छिन्नप्रकारता उक्छनिरूपक- 

तावच्छेदिका; तसाद्कजतादिप्रकारतायां न सांसर्मिकविषयतास्वापत्तिः । भतएव तादशम्रमास्थदेऽपि नोक्तापत्तिः 

लघुचन्द्िकाया विटङेश्लोपाध्यायीं । 

शेन , लघवादाह--ताडदोति । तद्रूपत्वात् सखांस्िकनिषयरतात्वरूपत्वात् । न रजतविषंयतानिष्ठेतिं। अतो न तथं 

संसगैताम्रसङ्ग इति भावः । ननु तादातम्यत्वविषयतायाः संसमतालं न स्यात् , उक्तनिरूपकत्वसख त्राभावादिदयाश- 
ककामिष्टापत््या परिहरति- तादूध्म्यस्वविषय तास्विति । तादारम्यत्लविषयता ठु न सांसभिकनिषयता, किंतु तदव- 
च्छेदिका त उक्तनिरूपकत्वावच्छेदकत्वादिति योजना । नचैवं--संसभैविशेषणानां संसरीतैवेति नियमभङ्ग इति---वाच्यम् ; 

शेषणानां विशेष्यत्वाभावेन तादृशनियमस्यामयोजकलतात्, तत् ष्वनयन्नाह-एवयिति । कथसितति । 
 तादात्म्यत्वविषयता हि सांसर्भिकविषयतानिष्ठनिषूपकताव्च्छेदकताश्रया, नद्ध सांसर्भिकविषयतावच्छेदकतास्वेति 
भाषः ।-- तद्धर्मतयेति । तादशविषयतावच्छेद्कीभूततादात्म्यत्वधर्मेतयैलर्थः ! अथ कर्थहीनं व्यवहार इद्न्तमनु- 

वर्तेते । सांर्गिकविषयतावच्छेदकताशब्देन भावम्रययान्तेन तादशाविषयतावच्छेदकसय धर्मः तादशविषयताचच्छेदकता- 
नात्मकोऽपि परिभाषया प्रतिपाद्यत इति भावः । एवं विरेष्यतावच्छैदकीभूतेदंत्वधर्मतया रजतत्वविषयतायां प्रकारता 
चच्छेद्कताव्यवहारोपपादनायाद-तादारम्यसंबन्धेनेति । रजतत्वादिकमपीति । अतएव रजतेन जानामी- 
स्यङुभव इति भावः । ( जानामीखबुग्यवसाय इति भावः ) एवं इदंरजतमिवि धमे इदमंसे रजतत्वयादि प्रकारत्वे -- 
रजतत्वविषयतथेति 1 इदमंशे रजतांे चैकैव रजतलस्य प्रकारतेखभिमानः । अभिमानं निराकरोवि-द्धयी हीति! 
नचैवं इदं रजतं रजतत्वक्वेति समूहारम्बनादिदं रजतमिति भम वैलकषण्याजुपपत्ति; ताशशरमे रजततवनिषटमरकारतवयो- 
रवच्छेावच्छेदभावोपगमेन तदुपपत्तेः !--अन्त्येति । रजतप्रकारतानिष्ठाया उक्तनिपकताया अवच्छेदिकापीति 
शेषः । ननु रजतत्वीयन्यावहारिकसंसगेखो्निरूपकत्वामावेऽपि तत्संसरगावच्छिननरजतत्वपरकारताया उक्तनिरूपकल्वं कुतो 
मेखत आद--नहीति । तत्ंसगवच्छेदकत्वस्य तत्संसर्गावच्छिनञभ्रकारतावच्छेदकतान्यापकल्रोपगमादिति भावः 1-- 
नचेति । नहीयर्थः । तदवच्छेदकतानिरूपकतावच्छेदकसंबन्धत्रख तादशानिरूपकतावच्छेद्कपरकारतावच्छेदकसंबन्ध- 
स्वन्यापकःवोपगमादिति भावः । उपसंहरति-तस्मादिति । अतएव रजतत्व प्रकारताद्वयोपगमदिव । तारद्ाप्रमा- 
स्थलेऽपि ददंरजतमिति अमीयभकारतायामपि । नोक्तापरत्तिः न संसर्गतालवापत्िः । इयत उत्तरमिदं रनतक्िखादिभमा- 



विद्टेशोपाध्या्युपडहितगोडन्रह्मानन्दीयुता । ६३ 
(11 ५, ^ ̂ ~ ~^ 

गोडग्रह्मानन्दी ( कश्ुचग्द्िका ) । 

“इदं रजत'मिदयादिप्रमायां हिं रजतत्वश्रकारता हयी, एका ददंस्वावच्छिन्नविरोष्यतयावच्छिन्ना; अन्या रजतनिष्टयानव- 
च्छिश्रविरोष्यतया अवच्छिन्ना; आद्या दरदृष्वावच्छिन्नविकेष्यतानिष्ठा वच्छेदकतानिरूपिकापि नोक्तपिरूपकतावच्छेदिका, 
रजतप्रकारतानिष्ठा उक्तनिरूपकतां प्रति त्याः अव्याप्रकत्वेनानवच्छेदकत्वात्, नहिं रजतस्वविरिष्टवेरि्यबुदधिषु 
सर्वासु तादशप्रकारतासत्वे मानमस्ति । नच--विोषणतत्वावच्छेदकयोरेकधर्मिणि एकसंबन्धावच्छिन्ञप्रकारसाशादि, 
इद्धिष्वमेच विरिष्टवेशिष्टयबुदिस्वम्, तथाचेकसंबन्धाचच्छिन्नप्रकारता एकैव ॒तादशानिरोष्यताद्रयावच्छिन्ना, नतु 
द्यी, तथाच तादशनिरूपकतावच्छेदिकापि सेति--वाच्यम् ; संयोगादिसंबन्येन रजवस्वादिविरिषटस्य भरकारतास्थछे 
रजतस्वादेः संयोगादिना प्रकारत्वे अमसवापस्या प्रकारतयोरेकसंबन्धावच्छित्त्वनिवेदासंभवेन निरोषणतावच्छेद्कख 
स्वाश्रयप्रतियोगिकेने विशे षणसंबन्धेनं भ्रकारताया विरिष्टवैरिष्यबुद्धिस्वश्षरीरे निवेदयस्वात् । वस्तुतस्तु नोक्तरूपं 
विरिष्टवेरिष्युद्धिखम्, विङेष्ये विशेषणमिति स्ानपेक्षया विषयङ्कतविरोषसखय वाच्यप्वात्, किंतु बिशिष्टसय 
केवराद्न्यस्वेन तश्यकारकत्मेव; सिद्धान्ते तथैव खीकारात्, तस्माद्विषयतानिषठं यद्धिषयताचच्छेदकस्वं तष्विरोष्य- 
तास्वम् , तद् वष्छेदकचिषयतात्वं विशेष्यताचच्छेदकतास्वम् , बिषयतानिष्टस्यावच्छेदकसत्वस्य निरूपकस्वनिरोषौ सास- 
िकविषयतास्वप्रकारतात्वे, तवचच्छेदकविषयतात्वे सांसर्भिकविषयताभ्रकारताचच्छेदकते । नञु--तादशविरोष्यता- 
स्वादीनामखण्ड व्िरोष्यतात्वादिभ्यः को बिरेषो येन ताद्रष्येव पक्षपात--इति चेत्, अवश्यं सवैः कल्पनीयत्वमेव 
विदोषः । अन्योऽप्ययं त्रिरोेषः, मराद तस्संबन्ये च यदवच्छेदकस्वे यच्च त्निरूपकत्वं संयोगादौ तस्छंवन्धे च 
तज्ात्रीययोरेवावच्छेदकखतन्निरूपकव्वयोर्विषयतासु कटपनात् विष्रयवि पयतयो्ैयोरेव ते वर्तेते, नेकनरैव; तथाच 
विषयविषयतयोरेकमपि नापरपिततुं शक्यते, तस्तातीयावच्छेदकतातक्निरूपकखयोः संबन्धसंबन्ध्युभय सापेश्चस्वात् , 
अखण्ड विश्यतास्वादेर्विषयतायं स्वीकारे तु तख ज्ञानचेरश्चण्यानुभ वान्यथानुपपत्तिरेव कदिपका, सा च ज्ञानगतमेव 
वैलक्षण्यं कल्पयेन्न विषयतानिष्ठम् ; तथाच घटस्वादिकमपि ज्ञानस्यैव ध्मः, घटपटादिक्तानानं मिथो वेरक्षण्यानु. 
भवस्यन्यथानुपपत्तेः । तथाच क्ञानस् घटादिविषयेरसयन्ताजेदापत्या तार्किकाणां बोद्धखीङ्ृतसाकारवादापत्तिः । 
अथ-- वेदान्तिनां मतमारम्ब्य ताकरिंकैरेवं चाच्यम् , घटादीनाञुत्पत्तिविनाशवत्वाजुभवात्. ज्ञान च विषयाधिरो, 
षितरूपेण तथानचु भयेन राधवेन चेकव्यक्तिरूपत्वाश्न नस क्तातघटादिभिरभेदः; नचेवं--तेषां व्यवहारो 

रषुचन्द्रिकाया विटुकेरोपाध्यायी । 

मायांदीलादिपाटः कचित् । अव्यापकत्वेन न्यूनदत्तित्वेन ! अन्यूनश्तेरेवावच्छेदकतवादिति भावः ।-- नहीति । स॒ख्य 
धर्मिणि रजतेत्वबाधग्रहकाटीनरजतत्वविशिषटप्रकारवुदधौ सुख्यधर्मिणि रजतभानासंभवात्र्, तावतापि वक्ष्यमाणरीदयां 
विदिषरदि्यावगारहित्वोपपत्तरिति गूढभावः {सेति । तथाच रजतत्वविशचि्रैिष्टयावगाहिरमीयमकारतायां संसग 
तात्वाप्तदुवीरवेति भावः !-्रकारतयोरिति । बिरिष्ै रि्यवुद्धिररीर इलयादिः --विशेषणतावच्छैदकस्येति । 
विनेषरणतावच्छेदकध्मनिष्टखाश्रयरियोगिकत्ववि शि्टविरोषणतावच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नधकारताया इव्यथः । नोत्तरं 
नैकरसं बन्धावच्छिक्नअकारताग्भम् , उ्ताविरिष्टसंबन्धावच्छिन्नभकारतागर्म वा !--विषयङ्ृतस्येति । प्रकारङृतदेखथैः । 
तेन दितीयरीतौ शखावच्छिक्नत्वनिशिष्ट्रतियोगिताकत्वविदिष्ट्य विश्षेपणसंबन्धस्य भानोपगमेन संसगैकृतवेलक्षण्यस 
संभवेऽपि न क्षतिः । विशेष्यतावच्छेदकतात्वादिक निषे विशेष्यतात्वादिकं निगमयति-- तस्मादिति । भ्रकारता- 
वच्छेदकते इति । इदं च प्रकारतावच्छेदकतातं दिषिधं तत्क्षणतिगरि्टधरवान् इति ज्ञानीयतःतक्षणनिष्टविषयतासाधारणः 
सिति भतेनोक्तन्ञानयेतैरक्षण्यनिरवह इदयतो विषरयक्ृतवैरक्षण्यसेष वाच्यमिति विरिषटसय केवरभि््वं खीकार्यमिति भावः । 

अयं च तथाचेद्यनेन वक्ष्यमाणविषयायपलापाप्रसल्ञकत्वरूपः । विघयविषयतयोः संबन्धिसंबन्धरूपयोः ! तथाच । 
ह्प्तजातीयाश्च्छेदकत्वादिकल्पने च ¦ विषयविषयतयोरिति निधोौरणविभक्तिः -सापिश्चत्वादिति । असंबद्धख वस्तुनः 
संबन्धिनं चिना संबन्धमान्रस्य चावच्छेदकत्वायसंभवात् अवच्छेदयाधिकरणसेबद्धस्धैवाचच्छेदकत्वनियमादिति भावः । अखण्ड- 

विनेष्यतरादिखीकारे तु बिषयापलापग्रसङ्गमाह--अखण्डेति । तथाचेति । ज्ञानवैरक्षण्याचुभवान्यथाचुपपततौनगतवै- 
लक्षण्यमाचकट्पकत्वे चेदयर्थः । अन्यथा घटत्वादीनां ज्ञानधरमत्वं विना विषयतारूपवैलक्षण्यान्तरकल्यनयेक्षया छ्ृेषधरला- 
दीनामेव तद्धमेत्वकल्पने लघवादिति भावः । तथा सति किमनिष्टं तव्राद- तथाचेति । असेदापच्येति । घटत्वादीनां 
घरायमेदग्याप्यत्वादिति भावः। तथा उत्पत्तिनादावत्तवेन ! छाधयेने चेति। घरटायभिन्नरूपत्वेन नानात्वकल्पनापेक्षयेखादिः। 

तेषां घटादीनाम् ! व्यवहारः अयं घटः इदयादिबोधकदान्दभरयोगः, उपादानं वा । नु व्यवहारे तादात्म्येन ज्ञानखेव 

तदीयनिषयतारूपसेबन्धस्ाप्याश्रयतासंबन्धेन अमोजकतोपेयते, तथाच धघटादेञीनतादात्म्यामावेऽपि क्ञानविषयत्वारयुः 



६४ अद्वैतसिद्धिः सन्यास्या । [ परिच्छेदः १] 
~, म थ 

न~~ ^^ ^~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 

गोडन्रह्यानन्दी ( छघुचन्द्रिका ) । 

न स्याद्यवहारबिषयतायां तादास्स्येन ज्ञानभ्यक्तेः भ्रयोजकतया इ्खपत्वेऽपि क्तान एव त॑त्ताद्पर्म्यसस्वात् कानभिन्ञेऽपि 

बिषये ज्ञानसंबन्धं सीकर तस्य तन्न भ्यवहारविषयताप्रयोजकःवकट्पने गोरवादिति--वाच्यम् । ऋानतादात्म्या- 

पश्नतया विषयाणां कल्पितस्वेन स्न इव विषयेष्वपि केदिपतस्य ज्ञानताद्(त्म्यस्य खस्वातर् । तथाच न त्ानस्य 

धरत्वादिकं धर्मैः, नहि नेल्यादिकं गगनाद्वारोपितमपि तख धमः; धर्भसमसत्ताकचयेव धर्मपदसुख्याथेतवात् । 

नच ज्ञानानां मिथो वैरक्षण्यानुमवालुपपत्तिरिति-- वाच्यम्; ज्ञानानां पथो विरश्चणविषयतादए्म्यमजुभूयते नव 

मिथो वैरक्षण्यम् ; तथाच स्ानगतस्य वैरक्षण्यस्य सादारवादिबौद्धस्वीङृतख कः भसङ्ग इति चेत् ; तरि वेदान्ति- 

भिरेव जितम् । तािकखीङृतस्य संबन्धरूपविषयतागतस्यापि वैलक्षण्यस्य निरोष्यतास्वादेः कः प्रसङ्गः । अथेवं- 
इदमादितद्विष्ययोस्तावच्छेदकत्वमपि न स्यादिति चेन्न; नहि तत् ्ानानां मिथो वैरक्षण्यानुभवान्यथाचुपपत्या 

कदप्यते, येनोक्षरीलया न खात्, किंठु मूरादितस्संबन्धयोः संयोगावच्छेदकलवत् सार्वरोकिङकेन पूर्वोक्ताुभवेनेत्यरं 

विस्तरेण ॥ तस्माद्विषयतैरक्षण्येनैव ज्ञानानां वैरक्षण्यस्य वाच्यस्वात् चिरिष्ेशिष्य्ताने विशिष्ट विषयत्वात्, 
नविरोष्ये विरोषणं तन्नापि च विरोषणान्तर' मिति ज्ञने च तस्याचिषयत्वादुक्त्नयोस्तसक्षणविशिष्टवटवानिल्याकारसा- 

स्येऽपि पिथो विशेषः । एवमेकन्र द्वयमिति सीया ताद्शाकारक्ञाने तर्क्षणधटत्वाभ्यां विरिष्टो विशेषणम् , तदतिरिक्त 
तशक्षणविश्षिषटो घटः, घरस्वविरिष्टालुयो गिकसय तरक्षणवेरिश्यस्य तश्र धरकत्वात्; ताद्शघटस्य तरक्षणविशिष्टघरस्येन 

विरिष्टसख वा विश्ि्वैशिश्यक्षाने विषयस्वात् । विरोष्ये चिरोषणं वत्र च विरोषणान्तरमिति हाने च भूतरदौ 
ेवरुधरसैव चिरोषणप्वात्तेषां मिथो विरोषः । नच--तन्तरक्षणविशिष्टवटस्य तद्यक्तिष्वरूपेण यत् क्षानं तख ताद्श- 
घटस्वरूपेण स्तानापेक्षया वेरुक्चण्यं ने स्यादिति-- वाच्यम्; तद्यक्तितवविशिष्टविषयकत्वसेवोक्तवैरक्चण्य रूपवत् । 
अथ-तश्षणविरिष्टस्य यत्र विषयस्वादिकं व्यघदह्धियते तन्न तश्षणोपहितसख ततक्षणोपरुक्षितख वा तद्वार 
स्यादिति--चेन्न । उपहितोपरक्षितशब्दयो्हिं न विशिष्टमथैः, किंतु येन धर्मैणोपहितयुच्यते विद्यमानेन तेन 
तच्छन्याब्याचर्तितसुपहितशष्दाथः । तथाच तक्षणोपहितवटो विषय इत्यत्र विषयताकाडे घटे विधानेन तशश्षणेन 
तश्षणानवच्छिन्नवरादिभ्यो' व्यावर्तितो घटो विषय इयेव बुष्यते, नतु भिरि धटो विषय इति ! तस्षणोपव्शक्षितो 
भटोविषय देयादावष्येवम् । विद्यमानपदस्थाने अबिचयमानपदमिति त विशेषः 1 तथाच तदुभयस्थङे विक्षिष्टस्य विषय- 

सश्ुचन्द्रिकाया विद्रङेशोपाध्यायी । 

तया व्यवहारोपपत्तिरियत आद-तादास्म्येनेति । इत्त्वे ऽपीति । अतएव ज्ञानरूपात्मकनिषयकन्यवद्यारोपपनिरिति 
भावः ! हृप्त्वेऽपीलस्य कल्पनेऽन्वयः । सत्त्वादियन्तं खीहयेदयत्र हेतुः । तथाच ज्ञानतादात्म्यापन्नतया घटादेः कत्पि- 
तत्वे च । ( तथाच घटा्यमेदरूपधटत्वादिन्यापकथरमैविरहे च ) न्यु घटामेदो घर्त्वं वा ज्ञानरूपे ब्रह्मणि आगरोपितम- 
स्येवेदयत आह--नदीति । नचेति 1 एवमिति शेषः । ज्नानवैलक्षण्याजुभवमप्यपरप्य समाधत्ते ज्ञानानामिति । 
विरोष्यतात्वादेः कः प्रसङ्ग इति । ज्ञानवैलक्षण्यमिव तत्सवन्धरूपविषयतावैटक्षण्यमपि नानुभूयते, किठु विपरय- 
वैरक्षण्यमेवाजुभूयते, तच्च विषयतागतविशेषं विनैव मवतिद्धमिति भावः ¦ एतेन वििशेपरक्षितानयोंरक्षण्यसिष्ययै 
निदिष्टस्य केवलमतिरिक्तवं विशेष्यतात्वादिकमखण्डं वा खीकायैभिति विनिगमनाविरह इत्यपास्तम् । विरेप्यतात्वदेर- 
तिरेके विषयापछापेन तदवैलक्षण्यासाधकत्वात् विषयवैरक्षण्ययैवालुभवव्िललुसन्धेयम् । तस्पात् अखण्डस्य विरोप्य- 
त्वादेरसिद्धेः, सखण्डस्य चोक्तरीद्योक्तज्ञानवैलक्षण्यासाधकत्वात् । घटादे “एकत्र द्वयमिति"रीलया ततक्षगवयत्वो मयावगाि- 
धर्मितावच्छेदकविशेषणाभावेन तदुभयावगादिविशिषटवरभ्रकारकन्ञानयोर्विंशेषं अ्रददय॑विरोष्ये विरोपणमितिरीत्या जने 
ताभ्यां विशेषं सारयति-एवमित्यादिना । ततक्षणविदिो घटश्च तदतिरिक्त इयन्वयः । अ हेतुमाद--घरत्वेति ] 
ताददराधरस्येति । बिषि्ठरिष््ञाने विषयत्वादिलत्रान्वयः । वैरिष्टवस्पे संस्मतालुपगमे त्वाद-- तत्क्षण चि किध 
लत्वेनेति । सामानाधिकरण्यसंबन्धेनेदादि । तस्षणेन चेति दोषः । केवरुघरस्येवेति ! उकूविरिषटवटद्यातिरिक्तः- 
सेति रोषः । एवकारेण विरिष्टद्यन्यवच्छेदः । पिशषणत्वादिति । तत्र च ततक्षणस्य विशेषणत्वादिति शेयः ¦ भताग्व 
धटवानिति ज्ञानात् तख ॒विरोषः, च्रयाणामाकारसाम्येन विशेषोपपादनावसरश्च । अघ्रायस्य तुल्यतया ततश्षणषटत्वो- 
भयग्रकारकं ज्ञानं कारणम् , द्वितीयस्य घत्वं धमितावच्छेदकीङृय ततक्षणवैकिष्यन्ञानम् , तृतीय तु ततक्षणो पटथेति 
विशवङ्गलमेव ज्ञानमिति बोभ्यम्-तादृदोति ! ततक्षणविरिष्टेय्थः । उपहितोपलक्षितशब्दयोर्दिरिष्टा्थकत्वध्रमेण शड्ते- 
अथेति । यते क्ञाने निरूपितत्वं सहम्यरथे विषयत्वान्वयी व्यवहारश्च, “ततक्षणविरिषटो घटः एतच्ज्ञाननिषय इत्याकारकः । 
उकम्रमं निराकरोति-उपङक्षितोपदहितशन्दयोरिति । विद्यमनेनेति ! व्यावदयख समभिन्याइतपदा्थन्व- 



वि्लेशोपाध्याय्युपल्रहितगोडबरह्यानन्दीयुता । ६५. 

गोडब्रह्मानन्दी ( रघुचन्दिका ) ! 

सवाप्रययात् विशिष्टस्य षिषयष्वेप्रययस्थले विरोषणसयापि विषयताप्रययादुक्तश्यवहाराणां मिथो विरोषः । अथ-- 
तश्क्षणविरिष्टं यत्र न विषयस्तत्र केवर्घटाद्वसंबद्तरश्चणस्य तदनवच्छिन्नधरादिभ्यो भ्यावसेकत्वानुपपत्तिः, धादौ 
हि रष््षणाचियुक्ते तस्क्षणा्युक्ताद्याङ्ृततिधीने सु केवटे--इति चेन्न; त्श्षणादियुत्तकेवरुघरयोसतस््षणादियुक्त्नघट- 
रवरूपाम्यामसेदसेव भेदस्यापि स्वीकारात्, घरस्तसक्षणयुक्त इयनुभवत् । अतएव घयो न ततक्षणविशिष्ट इति धीन 

` अमा, सभेदविरोधिभेदसख नणादिनोधेखात् । तद्विरोधिस्वं चैकाचच्छेदेनेकाधिकरणष्वस्यामावः, तेन कृष्णतंयोगिन्यपि 
दृकषे मूले न शृष्णसंयोगीति धीः अमैव ! ननु--कथं भेदामेदयोरेकधर्भिभरतियो गिगतस्वमवच्छेदकमेदमखीरृलयो- 
च्यते, नच--मवष्करेदकमेवं स्वीत्येव तौ वाच्याविति--वाच्यम्; मणिकाराधुक्तिविरोधात् । मणिकारेण हि व्क 
कपिसंयोगतद्दौ स्वीकृत्य ननचेवं भेदाभेद" इलनेन सेदसेदमतमापाधावच्छेद्कभेद्मभ्युपगमादिलनेनोक्तमता- 
पत्तिः परिहृता; तथाच मैदुमेदमतमवच्छेवकमेदनिरपेक्षमिति वदभिप्रेतम् । नच--(कायौतमना तु नानास्वमसेः 
कारणात्मना । हेमास्मना यथाऽमेदः कुण्डङाद्यात्मना भिदे*्ति वाचस्पस्युक्तया भेदासेदुवादिकारिकया अवच्छेदकसे- 
देतैव मेद्रामेदमोश्छतवान्मणिकारोक्तवाक्यस्थस्य मेदासेदं इति पदस्य दोष इति शेषतया पूरणीयम्, तथाचावच्छेद्- 
कसेदरख्धौकारे मेदाभेदस्वीकारे न दोप इति मणिकारवाक्याथे इति--वाष्यम् ; अवच्छरेदकभेदेन गुणगुण्यादिषु 
मेद्रमिदानुमाने वार्किकादीन्परति क्रियमाणे सिद्धसाघनतापत्तेः, नहि तारकिंकादिभिः ङण्डखादौ हेमत्वायवच्छिन्ना- 
भेर न स्वीक्रियते । किंच हेमरवादिना ऊुण्डरादावभेदस्ीकारे सेदोऽपि तेनैव रूपेण स्वीकार्यः, अन्यथा हेमकु- 
ण्डकमिति सामामाथिकरण्मप्रस्ययः नुपपत्तेः, नहि दष्यस्वघरस्वाभ्यां मेदस्च्येऽपि घटः कटश इति समानाधिकर- 
ण्यभीरवति । तसात् कायौत्मना का्यमाचरयतकटकखङ्ण्डरुत्वादिरूपैः कटकङुण्डङादीनां मिथो मेद् एव, कारणा- 

रघु चन्दिकाया बिडुङेशोपाध्यायीं । 

यकाटे शत्यादिः \ तच्छरन्यात् व्यावतिंतः प्रकारीभूततच्छन्याविषयकबुद्धिविषयीहृतः टिश्रीभूततच्छरन्यभिन्नस्येन 

ङापितो ग ¦ विधयः न॑ज्ञानविषयः ¦ विद्ेपणस्यापीति । येन धर्मेण चिरिषटसुच्यते बिरेप्यान्वयि समभिन्याह- 
तपदाथीन्धयिनापिधमानेन तेन तच्छरन्यात् स्यावर्तितं बिष्िटदाव्दार्थः । तथाच तत्क्षणनिरिष्टो घर इदयत्र विषयताकाटे 
घटेः विधमानेन विपयताध्रयेण तन्क्षणेन तकक्षणावच्छिक्षघरादिभ्यो व्यावर्तितो धटो विषय इति दुष्यत इति भावः । 

एतेनोपद्ितोपलक्षिनपदश्थटे उपाध्युपलक्षणयोर्विषयताप्रययो नास्तीति सूचितम् । विशिष्टकेवख्योरमेदमनचुसंद्- 
धानन्तश्रणोपलक्षितघयो पट इति क्ञानव्यक्तिविषय इति व्यवदहारानुपपक्तिं शङृते--अथेति । यञ्च तश्षणोपरक्षि- 
तपटविपयककने । तश्र तादृशाज्ञानविषये श्यः !-केवख्घयाघावसंवद्धतःश्चणस्येति । तक्षणविशिष्ट एव 
घटे तक्षणसेबन्धः, नतु केदलपटे;, अखण्डधटरूपधर्मिमात्रसयैव केवरघरपदार्थत्वात्, विरिष्टे च केवलात् भिन्न; 
तथाच तकक्षणख केषलपटस्पपक्षासंबद्धतया ग्यावर्तकत्वाजुपपत्िरियर्थः । तथाचोपलक्षितपदार्थघटकव्यावर्तितल्वा- 

भात् नक्षणोपलक्षितषटः तजङ्ञानविषय इति म्यवहारालुपपर्तिरित्यर्थः । युक्ते संबद्धे । विरिष्ठकेवल्योरमेदमनुसन्धाय 
समाध्ते--नेस्यादि ! अमेदस्यष मेदस्यापीति । मेदसेवामेदस्यापीलयर्थः ! यथाश्रुते मेदग्यवस्थापनस्योकदाङ्- 
परिहारानौपयिकतयाऽर्थान्तरापत्तेः, “अत एवेश्युपष्ट॑मासद्गतेश्च । तथाच तत्षणस्य केवलधटरूपपक्षसंबद्धतया व्याव- 
सकत्वोपपस्योक्म्यबहायोपपत्तिरिति भावः ।! सत्व केवरविशिष्टयोरमेददेव । ननु अभेदे सलययपि नसर्थमेदोऽबा- 
भित एवेन आह--अमेदकिरोधीति । अत्र "अथेरिकश्कतत्समाधानस्याजेन विरिषटकेवख्योरमेदे युक्यन्तरं 
स्यञितभिति गध्यम् । तद्मिपरेवमिति । अवच्छेदकमेदाभ्युपगमान्न मेदामेदमतग्रवेशापत्तिरिति तद्वाक्यार्थदिति 
भावः । मणिकारेण हीति । स्यारिपू्वपक्षप्रये इति शेषः । मेदामेदयोरिति ! परस्परामावरूपयोरिति 
शेषः ¦ उकतत्कादिलि । पूरणीयमियत्र देवैः वाक्यार्थं इति 1 तथाच मेदामेदमतस्यावच्छेदकमेदनिरपेक्षता 
न सद्वाक्याथं इति भावः । कुण्डटखादौ ङण्डलतवावच्छिे ¦ हेमत्वाचवच्छिक्नामेद् इति । कटकत्वायवच्छि- 
अभेदेति शेपः । समानाधिकृतत्वरूपरेतो रपपत्तये गुणादौ गुण्यादिमेदामेदौ खीकार्यो, तत्रावच्छेदकमेदेन तत्खीकारे 
तदचुपपसतिरदवस्थैतेयाह--किंखेति । हेमत्वादिनेति ।--कुण्डलत्वावच्छिे कटक हेमत्वेनाभेदखीकारे 
कटकल्य भेदोऽपि हेमत्वेनैब खीकायं शयर्थः । तेनैव रूपेणेति । तदुपावच्िनने तद्रुपाषच्छिन्नस्य सामानाधिकरण्य- 
भियं अवि तेद्ूपाषच्छिने सद्ुप्ावच््ठभषप्रवियोगिताकमेदामेदयोः प्रयोजश्ृत्वोपयमादिति भावः । नहीति । तादश 
भियेति किविग्रूपाबच्छिन्नि तन्न किंचिदरूपावच्छिन्नप्रतियोगिताकमेदामेदयोः भयोजकत्वोपगमे षट: कर्य इति बुब्धाप- 
तिरिति मनः ५तस्माच् सिद्भखाभनादिवारणयुरोषात् । एकेनैव सपेणेखननात्वयः । नु तहिं . कात्मनाक्वि्यादि-' 

भद. सि. ९ 



&& अद्वैतसिद्धिः सन्याख्या । [ परिच्छेदः १ ] 

गोडत्रह्मानन्दी ( रघुचन्द्रिका ) । 

रमनेद्यत्र का्यास्मनेयलुषन्यते; तथाच कारणगतेन रूपेण कार्थ॑मात्रगततेन रूपेण च ॒हेमष्वकुण्डलतवादिभ्याम सेदः, 
नानात्वपिलयनुषण्यते, अभेदः अमेदोऽपि भिदा भिदैवेवयुक्तकारिकाव्याख्यानख वाच्यस्वेनेकरूपेणेव भेदाभेदौ 
वाच्यौ । अतणुव भामलासुक्म्--ादशप्वेनैव रूपेण कटकादैः छण्डरुत्वाविमल्यमेदो नतु कटकस्वादिङूपेण> तेन 
रूपेण तु स्र तख सेद् एव । एवं भेदोऽपि हाटकस्वादिना करकादः ऊण्डरुत्वादिमलयस्ि, हाटकस्वादिषूपेण इातेऽपि 

कुण्डङत्वादिरूपेण भिक्ञासोदया"दिति । नयु--दाटकत्वङ्ण्डर्त्वाभ्यामपि कटककुण्डर्योः कथमभेद उक्तः ? भिच्च- 
हशस्थत्वेन युगपदयुभूयमानयोरमेदप्र्ययात्-इति चेन्न; यद्धि पूरव कटकादिरूपेण स्थितं पश्चात् ङुण्डरूभावमा- 

पन्न तसखेव कटादेस्तत्र ऊण्डकादौ हायकत्वङुण्डर्त्वादिरूपाभ्यामभेदः; तद्धाटकमिदं ऊुण्डरुपरिलयादिप्रलयः यात् , 
नतु कटकत्वकुण्डकत्वादिरूपाभ्याम् ; इदं ङुण्डकं तत् क्रटकमिलयभ्रययात्;, तथाच युगपत् कमेण चा यानि कायौ. 

प्ेकोपादानभ्यक्लया जनितानि तेषायुपादेयमत्रगतस्पैर्मिथो भेद एव तद्रपोपादानगवरूपाभ्यां मिथो मेदासेदौ । 

भतण्यैकधटोपादानकानां रूपरसादीनामपि तथा व्यवस्था । नु--इ्द कण्डु कटकं सितमिति प्रययारकछथसुत्तनि- 
यम--इति चेत्र; उक्तभरलययेन कटकत्वोपरक्ितखासेदावगाहनात्तदुपहितख ऊुण्डरत्वाद्यपहिवमेद एवेति नियम- 
स्यानपायाद् । अतषएवोक्तकारिकायां हेमा्मनेलयादेः हेमघ्वङ्ुण्डरस्वादिरूपाम्यां मिथोऽसेषिऽपि ङण्डरकटकतवादिरू- 

पाभ्यां मिदैषेत्ति व्यार्या । तस्माडुक्तकारिकायामेकोपादानकनानाकार्थदशान्तेन कारणकार्यं र्पाम्यामेव मेदासेदावि- 

लस्यासरदुक्तसेवोक्तसवान्न कोऽपि दोषः । तथाच भताभावयोरवच्छेदकभेद् विना विरोधादसंगतिः--इति ्देन्न; 
अवच्छेदकामेदेन संयोगतदभावयोः विरोधः, घरस्वतदु भावयोस्स्ववच्छेद्कनिरपेक्ष एव विरोध इत्ष्यनुमवबरछादेव 
सनीक्रियते; तथाचावच्छेदकभेदं विनापि गुणगुण्यादिस्थके मेदामेदावपि सामानाधिकरण्यग्रल्ययादेव सख्ीष्छ्यिते, 
अन्तादे अलन्तभेदे वोक्तपययासंभवात् । तदुक्तं वाचस्पव्ये--“चिरुढमिति नः क प्रलयो यत्तन्न प्रमाणगोचरः, 
अङ्ृते च भ्रमाणसस्वान्न निरोधप्रययः, सामानाधिकरण्यप्रयये हि भेदाभेदौ भासेतेः इति । नयु--क्थसुक्त- 
भरयये मेदामेदयोभीनम् १ वयोरेकवत्ताज्ञानस्यापरवत्ताधीविरोधिव्वेनेकनिश्वय त्रिषयत्वाभावाव्, नच--युण्यादिस्थसे 
नोक्तविरोधित्वं कत्प्यते, सामानाधिकरण्यप्रययस्यान्यथानुपपत्तेरिति--वाच्यम्; “धटो न नीरः इति चाक्यजन्य- 
धीच्मारे “घटो नील" इति ज्ानापत्तेः । नच--तयोरेकश्रकारकन्ञानसैव सामग्या उक्तविरोधित्वम्, नत्वेकसंस्गकल्ता- 
नसामभ्याः, उक्छप्रलये च तयोः संखगतयैव भानान्नोक्तदोष इति--वाच्यम् ; एकसंस्मकधीसामम्या अप्युक्तविरो धि- 
त्वस्याजुभवसिद्धत्वात्, नहि धयरोऽमेदसंबन्धेन नीरुविरिष्ट इति धीक्छाछे घटो सेदसंबन्धेन नीरुबिरिष्ट इति धीशैदो 
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कारिकाविरोध इलाशङ्क तां व्याष्े-कायोत्मनेति । मेद एवेयेवकारेणामेदव्यवच्छेदः । अतएव करकं कुण्डल्छमिति 
भरलययो नेति भावः । अयुषञ्यत इति । तथाच कारणात्मनेलस्य हेमत्वकुण्ड्त्वाभ्यां करकङ्कण्डलयोभदामेदावित्यर्थः । 
कुण्डले कुण्डलत्वावच्छेदेन हेमत्वावच्छिक्षकटकस्य भेदाभेदाविति यावत् । एवंच हेमङुण्डलमिति भ्रखययोपपत्तिरिति भावः । 
हेमात्मना यथाऽमेद् इयमेदपदं व्याच्छै--अभेद् इति । अभेदोऽपीदयपिशब्देन मेदः । हेमात्मनेलयस्य कुण्डले कटकस 
कटके वा कुण्डलसेयादिः । ण्डलायात्मनेदया्दिपदेन कटकात्मना कुण्डे करकलावच्छिन्नसय, कटके वा कण्टरुत्वावच्िछि- 
्येलर्थः 1 सिदेयतरप्यन्तमोवभमे निरखति--भिदैषेति । उक्तरीस्या कारिकाव्याख्याने अध्याहारे इत्यारङ्योक्त- 
म्या्याने वाचस्सतिसंमविमाह--अतएवेति । अभेदः कथमुक्त इति योजना । उक्तरीतिमन्यन् संचास्यति-तथाचेति । 
तथान्यवस्थेति । रूपत्वरसत्वाम्यां रूपरसयोभद् एव, घटत्वरूपत्वाभ्यां चु भेदामेदाविख्थः । पूर्वपक्षसुपघंद्सुचूमयु- 

बदति--अतपवेत्यादि । दोषः विरोधः । पूर्वपक्षयुपसंहरति-- तथाचेति । अघच्छेदकामेदेन एकदेशकालवच्छे- 
देन । विरोधः एकधमम्यहृत्तितवम् । अवच्छेदकनिरपेश्चः एकदेशकावयवेच््छिञत्वाघटितः । यत् न भ्रमाणगोचर 
इति । तत्रेति शेषः । प्रृते गुणादिष । अवच्छेदकमेदनिरपेक्षयुण्यादिभेदामेदयोः किं तसमा तत्राह-सामःना- 
धिकरण्य्रत्यये दीति । एकवत्ताक्ञानस्येति । ताद्रनिश्वययेलयर्थः । का्यसहभावेनेति शेषः । एकवता्ञानसगमभ्या 
इति पठेऽपि ज्ञानपदं निश्वयपरम् । पएकनिश्चयेति तयोरनुज्ः \ क्षानापत्तरिति । गुण्यादिस्यरेऽपयुक्तनिरोधित्वक- 
त्पनाया आवर्यकलवादिति शेषः । एकसंसमैकेति । तयोरियादिः 1 उक्तषिरोधित्वस्य अपरसंसरौकधीविसेधित्वस्य । 
धटो न नील इति । एवंचभेदसंसेकषिथो भेदमकालबुद्धादपि वितेध्िलमिति सावः । तादयालुमके विभिष 
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न नीर इनि भीवीऽनुमूयते । किंच सामानाधिकरण्यश्रयये संस्ेत्येनाभेदखय भसेऽपि भेदस्य भाने मानाभावः, 
तथाच द्वयोम्तत्र भानं वाचस्पस्युक्तमसङ्गतं--इति चेन्न; एकथमौवच्छिन्ने घिणि भेदासेदविषयकस निश्वयस्यासं- 
भवेऽपि ताष्दाप्रस्यये मेदुस्ामानाधिकरण्यविषिष्टामेदविपयतायां बाधकाभावात् , नदि. 'नीरभेदविधिष्टं दभ्यं नीरो 
घट ' इस्याकारकधीरननेस्पधते ! नष--घटो नीर शृ्यादिद्छाने तादशाविषयतापि न संभवति, घरस्वविशिषटे हि तादश्चा- 
सेदस्य विषयत्दे भेवृस्यापि घटत्वविरिषटे विषयताया भावरयकस्वेन पूर्य घटत्वविरिष्टे मेद निश्चयस्यावश्यकस्वे घटे नीरसे. 
दस्य मंशमोत्तरं घरे नीरस्थ मेदुसमानाधिकरण्णभेद् सं समैकनिश्वयस्यानुस्पत्तः, तत्र नीखसेद्निश्वयस्य दित्वात्, तदुक्तम- 
जुमानदीधितौ--'साप्यसामानाभिकरण्यविरिष्टहेतोः पसे निश्चयस्तु पक्षे साध्यनिश्चयं विनाऽनुपपन्न' इति । एतावांस्तु 
भेदः यद्ह्धिमरामानाधिकरण्यन्िशिषटभूमवान् पवेत इति पर्वतांशे विरिष्टभूमस्य अकारस्वात् वद्धिरपि तच प्रकारः घये 
नी इश्यादो हु घ्रे बिरिषमेद्स्य संसर्भतवाज्दस्यापि संसता; अतएव धरे मेदसंसर्क्ाने मेदसंसरगेण नीरय- 
कारककानमेव हेतुः; चित्यात् , नेतु मेवग्रकारकमिति--वास्यम् ; सेदसामानाधिकरण्योपरुक्षितामेदविषयतायामु- 
कोपामावात् । अथ--मेदस्य समाभानेऽपि छि मान--इति व्बेत्, अधर बूमः--वद्वरे तद्धरस्य संयोगादिसंब- 
गयेन चीव प्रमा, कितु ददसि इति स्यवस्थासिदधये विशिष्टभीमान्ने विशेष्ये विष्ोषणस्य मेदसमानाभिकरणः संबन्धो 

खघुचन्द्रिकाया चिट्ङेशोपाध्यायी 1 

प्रव्याद--कि्चेति । यद्वा--तयोरेत्र भाने जाधकमुक्तवा साप्रकाभावमाद--किंखेति । अभेदस्य भानेऽपीति । 
अनएव पदो षट दति पीन प्रमेति भावः ! मानाभाव इति । नच~--घटो घट इति अमानुतपादान्यथाहुपपत्तिेव तत्र 
मानमिति--बाय्यम् । अनेदसंसर्मावच्छिधरःतावच््छिननप्रकारतानिरुपितविशेष्यतावच्छेदकतासंबन्येन प्रमां अति धरत्व- 
भेदस्य हितुबकस्यनेनापि ताश्प्रमानुत्पादोपपत्तरिति भावः ¦ केचिश्ु--घटोघट इति श्ानस्योतपत्तावपि न तत्ममा, 
परा्वावरिछश्नानुयो गिनाक्रतियोगिताकनादात्म्यस्य धटलहूपतवेमत दव तदतिरिक्तस्वमतेऽपि घटत्वसमश्रीलसख घरता- 
दिश्ननेन नुस्यदितिवयेदयस्योपगमेनाङ्ञानविपयकन्वधरिनम्रमासस्य तश्र दुरुपपादत्वात्, भरमाश्रमानात्मकं तु तादृक्ष 
निर्विकस्पकयदिष्यत एवेति--धदग्ति  षिथयकस्येति संसगंप्रकारकसाधारण्यमाह । तादश्चंप्रतयये घयोनीक इतिपर- 
त्यमे । बा्यकाभावादहिलि । मामानापिकरण्यपरकाधिकरणोदो भेदस्य निधमिताक्च्छेदकभानादिति भावः । समान- 
विहष्यकत्वमावरस्य विरोभितानियामकस्े निधर्मिलाकच्छेदकस्यापि मेदभानस्यासंमवत् तत्र॒ याधक्माह- नहीति । 
मेकममानाधिकरणामेद धिषयतेत्यस्य मेदश्वामानाभिकरण्ययिरिश्ममेदविषयतेवय्थ इदयाश्येनाश्ङते--नखसेति । तादश्च- 
विधयता मेदमामानापिकरश्यविरिष्टायेदविषयता । सादशषामेदस्य नेदद्धामानायिकरण्यतिशिष्टामेदस्य । आवेद्य. 
कस्वनेति । वि िषटावतोवणकमोभे चिकोषणतावष्डेदेकस्यं धर्मिपारतश्येण धर्मण्युपलक्षितविज्ेषणकज्ञानवैलक्षण्यानुरोधेन 
विदोषणन्यमिष गिषिषटसेसर्मकवोषेऽपि लस्य तथा "तत्र सगेताया उपरलष्वितसंसगेकशनवेलक्षण्यानुरोधेनावरयकत्वादिति 
भावः । आाहयकन्वमिति । मथाय पूं घटत्वावरिषके मेदनिश्चये सन्यु्रकारे तव्रामेदनिश्चयो दषे शति भावः 
जनु-फलीभूलकषानस्य षटन्थावरि्ने मेदामेदोभयावगाहिस्वे तयोरेकङ्ञानसामभ्या अपरज्ञानविरोधितयैव तादृशज्ञानस्य 
दुषरस्बनिर्वाहि कं पूरवकराकिको्ग्रतियन्धकत्वातुधावनेनेति श्चेत्, सखम्; तयोः खातद्येण परज्ञानं भ्रलेव 
पहिवन्धकन्बमिव्यभ्युपगमेऽपि पारतश्येष भेदं खातक्येण चामेद्मवगादमानसयोकषहञानस्य दुधटत्वाथं उकषप्रतिबन्धका- 
दभाषनात् । हेतुरादिति । मस्सेकषमम्बतिरेकनि श्यौ मतर प्रतिबन्धको तभिश्वयन्तदधेठुरिति म्यातिरिति मावः । उक्त 
म्यतिरपरयोजकत्वमाकक्षाह--सदुरमिति ! तथावोक्न्मपतिरनमभ्युषगमेऽपि तद्धिणि तत्॑शये तत्सामानाधिकरण्य- 
विदि सि्नमन्वेह भौजित्यागरजित इति स्मावर्तकपमेदशनमिधया तक्षिथयससत्पेश्शयनिरासायापेक्षणीय इति वीभिति- 
कारादधमतं भ्यखमिति मावः । नजु--उक्षमेदोऽस्तु, कि ताभतेयत भाह--अतपवेति । तावद्धेदसत्वावेनेलर्थः । 

भेदससगपरकारकन्ञानयो स्वुल्येखत आई भधित्याविति । साजास्यादिति मावः । 
मपि भेदसामानानिकरम्यनििद्टभेदविषयतायामपि न बाधकम्, विशिष्टस्योपरदितादन्यत्वेनेव विचिष्टविषयक- 
ज्ञानस्योपककितविषमकडानाच् वनसप्यनिांहे वि्तेषणतावच्छेदकस्य पारतश्यैेण र्मणि भवमा 

धटत्वायच्डछिन्ेऽमानात्; तषापि मेदसामानारि तङितामेदविषयताखीकारेण उच्छबिषि- 
स अमोजमामाव शतयाश्चयेन समाधत्ते--मदेति । किचेसादिनोदं परिददेमदवदति-अयेवि । 
शंकया इति । जथ=--तेनोम् इदेव भाच्मपिति वाच्य्; जसति माणे. ममाशानां समान प्रदात ५. परः 

। ध ॥ व क . व 
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गोडन्रह्मानन्दी ( रघुचन्द्रिका ) 

विषय इति कर्ष्यते; तथा सति हि तद्धटे तस्य संयोगादिसत्वेऽपि तद्नेदसमानाधिकरणसंयोगादिसंबन्धखा- 
सच्वान्नोक्तथीः प्रमा । नच--उक्तसामानाधिकर्ण्यं तद्धटसंयोगेऽप्यस्येव, तसय तद्रट इव तद्न्यसिन् पटादावपि 
संस्वात्, तथाच तदुपरुक्षितसंयोगख तद्रटेऽपि सवाद् कथं न प्रमेति-- वाच्यम्; उक्तोपरुक्षि्स्वं हि प्रकृते 
तद्धेदोपलक्षिताधिकरणड्त्तिव्वविरिष्टत्वम्; तथाच अधिकरणे मेदस्य चिदोषणस्वेन न भानम्, किंतु उपटक्षण- 
तया; तदुपरुश्चिताधिकरणड़त्तित्वस्य तु संयोगादिसबन्धांरो विरोषणतयेव सर्वत्र मानम्, तादशाधिकरणवृत्तित्व- 
विशिष्टसंयोगादेश्च न तद्धयादौ सच्वमितिं नोक्तधीः प्रमा । ननु--'तद्वटस्तष्कबुभीवादिमान्" इव्यादौ घटत्वक्बु- 
ओवादिमच्वरूपाभ्यां मेदसंभवात्तादस्म्येन भ्रमा खीन्छियतते, तथा तद्धरस्तत्कग्खुभ्रीवादिमद्रानिति संयोगेनापि भमा 

स्यात्- दति चेश्न; व्याप्यव्यापकमावापन्नधर्मदवयं यत्र विशेषणतया विदोष्यतायां चा अवच्छेदकं, तन्न व्याप्यधर्मं 
पवर भेदे प्रतियोगितावच्छेदकतयाऽचुयो गितावच्छेदकतया वा भासते, ग्यापकधर्मस्तु प्रतियोग्य॑शे विरोषणमान्रत- 
या भासते; नतु उक्तावच्छेदकथरविष्टतया 1 दरव्यं घटो नास्तील्यादिग्रतीतेः इव्यवय्युत्पत्तेः, व्यापकविशिष्टव्याप्यसख तु 
गोरवेणानवच्छेदकलत्वाच् । अतएव प्रसैयघटो नासीयादौ प्रमेयष्वादेरवच्छेदकष्वासंभवात् प्रमेयस्वोपरक्षितघट- 
व्वादेरवच्छेदकस्वयुक्त पश्चधरमिश्रादिभिः । तत्र घ॒टस्वमेवाचच्छेदकं ग्रमेयस्वं तु प्रतियोगिनि विशेषणमिलथैः । 
तथाच तद्र इलयादुक्तस्यछे व्याण्यी भूतत्यक्तिरवावच्छिन्नपरतियो गिताचुयोगिताकमेदस्यैव भानं य्युर्पत्तितिद्धं वाच्यम् , 
सच बाधित इति न प्रमा । अतएव तादास्म्येनोक्तधीरपि न भरमा, तव्यक्तिस्तच्यक्तिमतीति धीवत् । नच--तथापि 

क्बुभीवादिमान् समवायेन घटवानिलयपि प्रमा खात्, घटीयसमवायस्य घटे सत्वादिति--वाच्यम्; धरो भूतर- 
संयोभीति प्रमावत् घटः कपारसमवायीति उद्भवेन घर खसमवायायुयो गिष्वाभावात् । ननु--यस्ाद्धिरोषणा- 
द्रस्तगलया भिन्न विशेषणसंबस्थि च यत् विरोष्यं तस्य तत्र बविरिष्टधीरवं भरमात्वं वाच्यस्, न संसर्भघरकतया भासमान 
विशेषणमेदघरितम्; तथाच विरोषणमेद्सय विशिष्टधीविषयत्वानियमेऽप्युक्तधियः अप्रमात्वोपपत्तिः--इति चेन्न; प्रमा- 
त्वस्य तादृशत्वे पारिभाषरिकत्वापत्तः । भ्रकृषट्तानं हि प्रमापदसख्यार्थैः, भकर्षश्चाक्ञाताबाधितधिषयकत्वम्, तच्चोक्- 
तानेऽप्यस्तीति तसखोक्तसुख्या्थैष्वं दु वारम् । अतष्व तस्य अमपदसुख्याथैत्वमपि न स्यात्, प्रमापदचिपरीताथेकत्वेन 

ठघुचन्दिकाया चिटुलेरोपाभ्यायी । 

भरेद्यापि मेदसमानाधिकरणसेव भागेन घटो षट इति प्रमारुत्पादनिवीदे तद्वारकोक्तकार्यकारणभावाकल्पनेन सखध- 
वमिति भावः ! नुः ग्यापकधमै अतियोगितावच्छेदकताभानं कतो नेद्याशङ्का्ा, किं तावन्मात्रे तत्पयांसिमानं, 
किंवा व्याप्यन्यापकीभूतधरमद्यये इति विकल्प्य आये दूषणमाह- द्रव्यमिति । दितीये--व्यापकेति । अत्र 
पक्षधरसंमतिमाद--अतपपतेति । प्रमेयत्वादेरित्यादिना । प्रमेयत्वविरिष्टषटत्वपरियहः । नयु भमेयत्वोपलश्चित- 
घटत्वखावच्छेदकस्वे प्रमेयल्वखाप्युपलक्षणतयाऽवच्छेदकत्वमागतमियत आह--तश्रेति । तद्धर इत्यादीति । तद्धरः 
संयोगेन तत्कम्बुभीवादिमद्रानियादिवुद्धाविलर्थः । न प्रमति । ताद्शी बुद्धिरिद्यादिः । नन्वेवं तादात्म्यसंसर्ग- 
कतादरक्ञानमपि न भ्रमा खादिदयाशङ्कां इष्टापत्या परिदरवि--अतपवेति । घटलकग्बुप्रीवयोरवच्छेदककोच्प्रवे- 
श्रदिवेयर्थः । धटीयस्मवायस्य घरत्वविशिष्टमेदसामानाधिकरणयेति शेषः । घटेः तरिं खभेदसामानाधिकरण्योप- 
लक्षितसमवायसत्तवैऽपि विरिष्टसमवायाभावान्न प्रमात्वापत्तिरिलत आह-कं्बुश्रीवेति । कम्बुप्ीवादिविषिषे ¦! स्वा- 

दिति । संबन्धसोभयाभ्ितलादिति भावः नच--घटीयसमवायानुयोगिता तादरभरमाप्रयोजिका, सा च घटभिन्न एव 
सखीक्रियत इति--वाच्यम्; तथासति तद्बदीयसंयोगाजुयोगितायाः संयोगेन तद्भट परमाप्रयोजकत्मुपगम्य तखाः तद्धटे असत्त्वेन 
तद्वटे तादृशभ्रमावारणेऽपि. विशेषणभेदसामानाधिकरण्यख संसगैतावच्छेदकतया भाने सानामावग्रसङ्गादिति शङ्काभावः । 
ग्रमावदिति । तथाचैतसमाबुरोधाव् घटे धरीयसंयोगाञुयोगितायो आवरयकत्वेन तद्धटेः संयोगेन तद्धटम्रमापतते- 
ईवौरतया निरकसामानाधिकरण्यसंसर्गतावच्छेदकताया आवदयकलाव् । नच--घटो भूतल्संयोगीति अमायां संयोगा- 
धिकरणतेव . विषयो . नाचुयोणितेति-- वाच्यम्; तदधिकरणतानिरुक्ततदलुयोगिताया अप्रामाणिकत्वादिति भावः 1 
अञयोगित्वभावादिति । अधिकरणरूपतरयाप्युयोगित्वयाभावादिलर्थः । तथाच तादशातुयोगितायाः समवायेन 
कम्बुभ्ीवावच्छिन्े घटलावच्छिनञप्मप्रयोजकत्वाुपगमात् न तादृदाप्रमापत्तिरिति 'भावः ! बस्तुगलये ति भेदविशेषणं 
मरतीयमानलन्यावर्वकम् ।--उक्तधियः; सेयोगेन तद्धयवानिति धियः । तादशास्वे वासवभेदधरितनिर्तकपत्वे 
उक्तक्षाने तद्धटः. घेयोगेन तद्धटत्रानिति ज्ञाने । अमात्वखः भासभानभेदषयितनिरुक्तरूपत्वे तु तादकभेदस्म बाधितत्वेन 
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गोडन्रह्मानन्दी ( छषुचन्द्िका )। 

श्रमपवस्य बाधितविषयकन्ञाना्थकःवेन विषयाबाधेन च तस्योक्तसुस्याथत्वाभावात् । न॒नु--विरिष्टधीमात्रे नोक्तमेदो 
विषयः, श्वटाभावो घयाभाववाःनिलयादौ विशेष्यविरेषणयोरेक्येन भद भाने भ्रमत्वापत्तेः, तद्धटस्तद्वरवानिल्यादिक्धासस्यापि 
न भमास्वपत्तिः, तस्य हि प्रमात्वम् › संयोगादि संबन्धीया तद्धटनिष्ठा या प्रतियोगिता तभ्भिरूपितानुयो गि्तावति संयोगा- 
दिसंबन्धेन तद्धयप्रकाररूधीस्वं, तादशी चायुयोगिता तद्धटभिन्न एव स्वीक्रियते; तद्धरे त्ख संयोग इति प्रल्ययाभावात्, 

घटाभावे तु विशेषणतासंबन्धीयगप्रतियोगितया घराभावनिष्टया निरूपितानुयोगिता स्रीक्रियते, घटाभावे तख संबन्ध 
इत्यञुभवात्--इति चेन्न; घटभतियो गिकाभाचत्व मात्रेण तिशोष्यत्वे तेनेव रूपेण न विरोषणत्वम्, किसु घटविरेध्यभाव- 
स्वादिरूपेण । यथाहि मामहं जानामीदयादौ रूपमेदेनेव कर्म॑कर्वृता; अन्यथा जलयन्तासेदेः परसमवेतक्रियाजन्यफरवस्व- 

रूप कमैत्वस्यात्मन्यसंभवात् , तथा रूपसेदेनैव विरेषणस्वसुक्तक्ाने स्वीक्रियते, उक्तकर्पनायुरोधात् । घदाभावस्तद्वा- 
निसयादचेकरूपविशिष्टयैव घटामाचपदतत्यद्भ्यासुद्येखेऽपि सुबरथेकत्वादिविरोषितस्पेगेव शाब्दधीविरोष्यता ! तथाच 
भिश्ररूपाभ्यां घटाभावादौ तद्धेदसंभवेन मेदविश्िष्टविरोषणतासंबन्धस्य भानाद्धिशिष्टधीमतरे सेद विशिष्टसंबन्धस 

माननियमो च ग्याहतः । यत्त--अनुयोगिताविकशेषघरितं अमाव्वमतस्तद्वरसतद्वानित्यादिधीरप्रमा--इत्युक्तम् । तन्न. 
प्रमात्व प्रारिभाषरिकलतवापत्तेरिलयादुक्तदोषात्, नहि उक्तरूपविरिश्ट योगिता नियमेन विशिष्टधीविषय इदयत्र माम- 

मस्ति; येन विषयनाघेन प्रमात्वाभाव उक्घक्ञाने वाच्यः, नवा तादशानुयोगिता भरामाणिकी । नच--छर्बुभ्रीवादि- 

छघ्ुचन्द्रिकाया बिद्लेशोपाध्यायी । 
बाधितमेद्पिषयतया न प्रमापदयुख्यार्थत्वापत्तिः, न वा अमपदयुख्यार्थत्वातुपपत्तिरिति भावः -बिशिष्टधीमात्र 
इति । किं संयोगसंसर्मकवि रिष्टबुद्धावेवेवि शेषः । एवंच नीलो घट इति सामानाधिकरण्यप्रयये भेदभाने मानाभाव 
इति भावः । नन्वसति बाधके “प्रमाणानां सामान्ये पक्षपातः इति न्यायविरोध इयाशश्याह--घराभाव इवि ।-- 
आमत्वापक्तरित्ति । तथाच ईटशबाधकसत्वात् न तन्यायावतार इति भावः । एवंचेषठरूप्यार्थ सयोगसंसर्गकबुद्धावपि 
नोक्तमेदो विषय हति पयैवसितम् ) यद्वा--विशिष्टबुद्धिमात इति । विरिष्बुदधौ चिदपि नेदर्थः ।-ञ्रमत्वाप- 
तेरिति । कचिदुक्तमेदस्य विषयत्वे देकरूप्या्थ अमाणानां सामाम्यपक्षपाता् चाभेदसंसमक्ुद्धानिव सर्वत्रैव तत्ली- 
कारस्यावङ्यकत्वादिति भावः । नन्वेवं तद्वरसतद्धटवानिति ज्ञानसखय प्रमात्वापत्तिरियत आद--तद्धट इति । नतु 

अचुयोगिता अथिकरणतारूपा तद्धटेऽप्यस्येवेदयत आद-तादशी चेति । अनुयोगितेति ! अधिकरणत्वान्यः 
खूपसंबन्धविरोषः पदाथौन्तर वेति शेषः ! सखीक्ियत इति । उक्तज्ञानख प्रमात्वारणाचुरोधेनवेति भावः । 
प्रत्ययाभावादिति । धयो भूतकसंयोगीयनन त्वधिकरणतामात्रं विप्रयः 1 नत्वजुयोगितेति भावः । नु तत्परतियोगिक- 
संबन्धाञुयोगिता तद्धिते एवैति यदि नियमः, तर्हि घटाभावो घटाभाववानिति ज्ञानस्य प्रमात्वानुपपत्तिरियाशङ्य, नार्य 
नियमः सर्मैसंनन्धविषयः, किंतु अतीयनुरोधात् तत्तत्संबन्धेषु भिन्नेव व्यवस्थेदखयमिप्रायेण परिदरति-घराभावेसिति । 
एवं अमेदसंबन्धस्याञुयोगिता नान्तं अतियोगिना भिन्नेऽभिन्ने वा खीक्रियते, किंतु भिचाभिष्न इति तत्नैव तत्संसर्म- 
कक्चानस्य प्रमात्वमिति बोध्यम् ! विभिन्नरूपाभ्यामेव विरष्यविशेषणभाव इति नियममम्युपगम्य समाघत्त-न ध्टेति । 
उक्तकरपना मेदख विविटवुद्धिविष्रयत्वकतपना । एकरूपवि शि ्स्यैवेति । तदा प्रकरान्तार्थत्वादिति भावः । प्रकान्ततवं 
च सममिम्याहृतपदोपस्थाप्यत्वम् । तेन वाक्योपस्धाप्यैकत्ववििष्टवराभावसख तदा परामश इवि वोध्यम् । तद्धदसंभ- 
वेनति । तथाच तादशक्ञानख मेदावगारिनोऽपि न भ्रमत्वापत्तिरिति भावः । नु इद् सवं उक्तकत्पनानुरोधादिल्युक्तम् , 
परेतूक्कल्पनायामेव न मानम्; तद्धटे संयोगेन तद्धयवत्ताज्ञानग्रमात्वसयाञयोगिताविशेपाविधयकत्वेनैव वारितत्वादिति 

शद परिदरति-यच्िति । ननु तादशायुयोगिताव्ति तादशादुयोगि ताविषयधीत्वं प्रमात्वम्; तथाच न पारिभाषिकत्वे; 
श्रमापदसो्ङ्नसय तादरालुयोगितारूपावाधितविषयकत्वात्, संबन्धप्रतियोगितानुयोगितयोर्विदिष्टधीविषयत्वादिलयाश्कां 

परिदरति--नही ति । संबन्धप्रतियोगित्वानुयोगित्वयोर्विरिष्टबुद्धिविषयत्वे सानं ययपि पूरवसुक्तम्, तथापि तत्तद्धिक्ेष- 
णनिष्ठरतियोगितानिरूपितत्वनिदिष्टानुयोगितभाननियमे मानाभाव इयथः । नलु--उक्तकूपविरिष्टलुयोगितता मा भास- 
तापर, तथापि ताद्शरूपोपलक्षितादुयोगिताया अपि तद्धटे बाधेन तन्माचभानेनाप्युक्तज्ञानख प्रमात्वनिवादादिति--चेश्न, 
गदाधसोक्तायाः तद्धटसयुक्ततत्परस्य परिषेय स्थापनस्थले तद्धटनिष्ठपरतियोगितानिरूपितत्वोपलक्षितसंयोगाचुयोभितायाः 
तद्धरेऽबाधेन तद्धटः संयोगेन तद्धटवानिति ज्ञानसख प्रमात्वापत्तिरिति तद्धीवारणाञुरोधेन निरुकरूपविशिष्टाुयोगित्ववि- 
षयताया एवं प्रमात्वधरक्त्वावदयकतयोकरूपविशिनुयोगिताभानस्याकदयकत्वादिति -भावः । कचिद्धानेऽयुभ्यवसायस्यैव 
मानत्वाद् नियसेगेल्युकम्--नकेति । नचोक्तमरमात्वग्यवस्थान्यथाुपपत्तिरेव मान; - उक्तसूपवरिरिष्टानुयोमितारूपपदा्थौ- 



७० अद्वैतसिद्धिः स्यास्थां । [ परिच्छेदः १ 

गोडबद्यानन्दी ( छघुचण्द्रिका ) । 

भान् घटः, कग्बुभीवादिमान् तद्धयवान् , तद्यो घटवानिल्यादीनां भ्रमा्वं॑तव मते दुधौरम् , विरेष्यविशेषणयोभिन्न- 
रूपावच्छिन्नतया भेदसत्वात् तत्संबन्धीयधटा दिनिष्ठप्रतियो गितानिरूपितानुयोगितानिवेश्े सु तस्याः कम्बुम्रीवादिम- 
्वावच्छिन्नादावस्ीकारात् नोक्छधियां भ्रमात्वापत्तिरिति-- वाच्यम् ; उक्तथियां भ्रमा्वखेष्त्वात् । आज्ुद्धौ विशेष्य- 
विरोषणताद्स्म्यखाह्वातस्वसंमवेनाक्षतविषयकस्वसं भवात्, तय्यक्तिसब्यक्तिरिलादौ तु तख तदसंभवेन न तथा । 
द्वितीयवृतीययोरपि तथा, एकघटे घटान्तरसंयोगमादाय त्वयापि वयेष्टस्वात् । नच--खमवायेन तथोः भ्रमात्वाप- 
चिस्तव मते इति-- वाच्यम् ; तव मतेऽपि तादरापत्तेः । अथ-तद्धटीयसमवायानुयोगिष्वस्य तद्धे खीकारे तद्धटः 

सखाश्नयकपारुसमवायीति अरलययापत्तश्तस्सं बन्धेन प्रमात्वस्य तत्संबन्धाञुयो गिविद्नोभ्यकसधघटितत्वाच्च नोक्तापत्तिः-- 
इति धरषे, तदा अहमपि तथा त्रवीमीति न कोऽपि दोषः । यथाहि विषयतया विषयमात्रे जानसय भ्रमा, नतु क्ञाने 

विषयस्य; तखाः ज्ञानायुयोगिकस्वाभावात्, तथा समवायेन कपार् एव घरश्य प्रमा, नतु घरे कपारुख पीति दिष् ॥ 
अथ-घरस्तद्वटवानिति उुद्धेः भरमाव्वे तिग्रतिपयसे, तदा तादारम्य संबन्धेन प्रमात्वस्य रक्षणे सेदमाच्रख निचेश्चेऽपि 
तादा्म्यान्य संबन्धेन प्रमात्वस्य रक्षणे ओपाधिकमेदाम्यभेे निवेद्यताम् । धरस्वतद्धटस्वविशिष्टयोभदस्योपाथिक- 
स्वान्नोक्तक्ु्धैः भ्रमास्वापत्तिः । स्वेषां प्रमास्वानां क्षणेषु इउषब्देक्यं नोपयुभ्यते । नच--मौपाधिकत्वं दुर्वचमिति-- 

रधघुचन्द्िकाया विदुङेदरेपाभ्याथी । 

ल्तरतद्वाननियमयोः कपनयेक्षयां छप्तमेदभाननियमकल्पनेन तर्दुपपादने खघवादिति भावः । खमते तास्यबुद्धीनां प्रमात्वं 
वार्यत्ति-तत्संबन्धीयेति । नलु आयबुद्धौ कम्बुभीवावच्छिनि तद्धटे घरत्वावच्छि्तद्धरस्य तादात्म्यं संसर्गतया 
भासते, तच्च तद्धटे न तुल्यवित्तितेद्यमिति विेभ्यविरोषणयोरिव तत्तादासम्यस्यापि पूर्वं ज्ञातत्वादज्ञातविषयकत्वघटितं प्रमात्वं 
कथं तस्याः, अतणएव तद्चक्तिरिति श्ञानस्य न प्रमात्वमियत आह--आयेति । बिरेोष्येति । कम्बुभरीवावच्छिचायु- 
योगिकघटत्वावच्छिन्नप्रतियोगिकतादात्म्यत्वावच्च्छिन्नयेयथः । एकधममावच्छिन्नायुयोगिकम्रतियो गिकतादात्म्यसैव पूर्वं निय 
मेन ज्ञातत्वमिति भावः । तस्य विेष्यविशेषणतादातम्यखय 1 तदसंभवेन अज्ञातत्वासंभवेन । इदसुपलक्षणम्, खमते 
तत्र संस्गघटकतया भास्मानमेदस्याबाधितत्वासंमवेनेदयपि बोध्यम् । न तथा न प्रमात्वम् । तथा अमात्वमिषटम् - नच 
समवायेनेति 1 घटे घटान्तरसमवायाभावेन अमात्वस्यानिषटत्वादिति भावः । तवमतेऽपीति । समवायसैकत्वेन तद्दे 
चटान्तरसमवायसत्वात्, तज्नानात्वे तद्धटे घटान्तरसमवायाभावेऽपि तद्धदीयसमवायस्येव द्िष्ठत्वेन सत्त्वादिति भावः । 

अथेति । समवायमेदमुपगम्येति शेषः । तद्धरीयेखसं तद्धटग्रतियोगिकत्वविशिषेति वार्थः । तेन समवायेक्यपश्चसस्वेऽपि न 
क्षतिः । तथेति । तद्धरीयसमवायेयादि नोक्तापत्तिरिखन्तमिदयर्थः । भेदस्य विरिष्बुद्धिविषयतावादिनाप्येकसैव संबन्ध 
क्चिदेवाजुयोगिता, सा च विदिष्टप्रमानियामिकेयकवदयं खीकार्यमिदयाद--यथाहीति । ज्ञानविषययोः परस्परं मेदेऽपीति 
रोषः -कपारस्थेति । समवाय पटाञुयोगित्वाभावादिति सेषः । इदं च पररीत्या । खमते विषयतासमवाययोः स्थाने 
तादात्म्यस्य, तेन च नीलघरयोरिव अक्ृतेऽपि पर्यरं विशिष्टबुदधेः सखीकारादिति बोध्यम् । नञ्जु-तदा अहमपि तथा 
त्रवीमीति न खसङ्गतम्; मेदस्य निरि्टबुद्धिविषयतावादिनापि समवायसंसर्गकोक्तद्धितीयतृ तीयज्ञानयोः अमात्ववारणायोक्त- 

रूपविशिष्रब्ुयो गितायाः, अ्रमात्वपारिभाषिकत्ववारणानुरोधेन तयोबौधितविषयकत्वनिवीहाय च तस्या विशिष्टबुद्धिषिषय- 
तायाश्वावद्यं खीकारे मेदस विशिष्टवुद्धिविषयताविलोपभङ्गात्, तादशायुयोगितयैव संयोगसंस्मैकल्य तद्वयवानिति ज्ञान- 
स्यापि अमातवापत्तवारणसंभवाव--इ ति. चेत्, सत्यम्; एतस्य वितण्डामाचतवार् । वस्तुतस्तु तादाम्यान्यसंबन्ध- 
संसगकम्रमात्वरक्षणेऽनापाधिकमेदनिवेशस वक्ष्यमाणतया समवायसंसर्मकप्मात्वे तस्यैव निवेशनीयतया द्ितीयतृतीयज्ञा- 
नीयप्रकारताविरेष्यतावच्छेदकविशिष्टयोभैदस्यौपाधिकतया अमात्वापत्तिवारणसंभवेन समवायसंसगंकोक्तरूपविरिधलुयो- 
गितायाः ्रमात्वनियामकताया भेदस्य विदिष्ुद्धिविषयतावादिनाऽनभ्युपगमादुक्तयुक्सया मेदस विदि्टघुद्धिषिषयत्वपिदि- 
रिति बोध्यम् । पूर्व द्वितीयतरृतीययोरपि तथा, एकघटे घटान्तरसंयोगमादाय त्वयापि तखेष्टत्वात्" इत्युक्तम् ; तत्र शङ्कते-- ` 
अथेति । वद्धटवानिति यद्धटस्य कवचिदपि धटे न सेयोगः तद्धटवानिदयर्थः । एवंच तादृशज्ञानस्य प्रमात्वस्य परेण 
कथमप्यनङ्गीकारात. त्र परस विश्रतिपत्तिरसंमतिः संभवति । एवं चैतन्मते इपत्तरखकरतयोक्ताचुयोगिताया एव अमा- 
त्डनियामकतवेन भेदस्य विदिष्टघी विषयव्वमते तदसंभवेनेदर्थः । तन्नियामकतयभ्युपेतस् मिरशेष्ये विशेषणभेदखय वेदौपाधि- 
कख सत्वादुक्तबुदधेः अमातवापत्तवौरेति शङ्काभावः । समाधत्त तदेति । मेदमात्रेति । ओपाधिकानौपाधिकताधारण- 
रूपावच्छिननमेदेख्थः ।-तद्भटितमिति । तदधमाचुयोगिकतद्धमेपरतियोगिकमेदभिनो यः तद्मोपहितालुयोगिकतद्धमो- 



विदट्केश्ोपाध्याय्युप्हितगोडन्रह्मानन्दीयुता । ५७१ 
~ ^~. 

गोडबह्मानन्दी ( खघुचन्दिका ) । 

वाच्यम्; तद्धमेयोर्यो भेदेखलदन्यः यसद्धमोपहितयोभदसद्ररितं वद्धमौवच्छि्रयोरेकस्मिश्रपरस्य अमास्वमियस्य सुव- 
त्वात् । नच--घटादौ कष्यस्वघरसरूपाभ्यां सेदो न मानसिद्धः + उक्तव्यवस्थान्यथानुपपस्या कल्पन तु तादायु- 
यो गिव्वस्य(पि संभवतीति--चाच्यम् ; तादृशमेदो' हि न तया कटप्यते कित्वसुमवसिद्धः । य एव हि दभ्यत्वघटत्व- 

योर्भदः स एव तदुपहितयोरपि । अतएव द्रव्यत्वस्य तत्रेव तदुपहितेऽपि मेदासत्वान्न विरिष्टधीः । नचैर्व--द्भ्यत्वस 
स्रोपहिते अयावरतैकस्वानुपपत्तिः, इव्यत्वमेदाभावे स्वोपरिते सखस षिरि्बुष्यसंभवादित्ति--वाच्यम्; उग्यत्वर्व- 
विरिषटयेव छद्द्वम्यत्वोपदिते तत्संभवात् । भत्व गुणानां शुणस्वाभिसंबन्धः इलयादिकं गुणभाष्याद्दुक्तम् । 
अथवा दभ्यं घट हदयत्र द्रव्ये यस्य षिरोषणख सेदो भाति, तस्य द्रव्यविरोषणे शुद्धदभ्यत्वेऽपि $ विरोष्यविरोषणयो- 
देकमेदभाननियमात्. । तथाच दर्ये छद्धद्ृभ्यत्वख न ̀ बिशिष्टधीः; मेदुभ्रतिोगिताऽपि द्व्यत्वतटुपहितयोरेकैवः 

रघुचन्द्रिकाया विदटङेशोपाध्यायी । 

प्रहितप्रतियोगिकमेदः तदुपलक्षितधर्मशृत्तिलविचिष्टसंयोगादिषंसगैण तद्धर्मावच्छिजनविरेष्यकतद्धर्मावच्छिनप्रकारकन्ञानत्य+ 
मिथः 1 अपरस्येति । संयोगादिषंबन्धेनेति रोषः । न मानसिद्ध इति । तथाचौपाधिकमेदयेवासिष्या तद्धरित- 
तादात्म्यसंवन्धेन प्रमात्वं दुर्वैचमिति भावः । उक्तव्यवस्था घटो घर इति ज्ञानं न पमा, द्रव्यं घट इति ठ प्रमेति व्यव- 
स्थेखर्धः -तादरायुयो गिस्वस्येति । धटत्वान्यधर्मावच्छ्निलुयो गिकघरस्वावच््छिन्नप्रतियोगिकाभेदादिंवन्धाचयो- 
गिलसेलर्थः । तया उक्तन्यवस्थान्यथादुपपत््या । नघ दरव्यं न घट इति प्रत्ययामावात् कथमनुभवतिद्धतेलत आद-- 
यपवदीति । सेद् इति । द्रव्यत्वं न घटत्वमियुमवसिद्धः ! सएबेति । उपाध्युपहितयोरभेदोपगमात् । एवंचोपहितयो- 
रपि मेदोऽुभवसिद्ध इति भावः । कम्बुग्रीवादिमान्धरवानिदयादितादात्म्यशसग॑कङ्ञाने ग्रमात्वोपपत्तावपि संयोगादिसंस- 
गैकन्ञानमरमात्वापत्तिवारणाय तद्धर्मोपदहितासुयोगिकतद्वर्मोपहितग्रतियोिताकमेदपर्यन्ताजुधावनम् । अतपवेति उपाध्युप- 
हितयोः उपाधिभेदोपदितमेदयोश्वामेददेवेदर्थः । तत्रेव द्र्यत्वे इव । तदुपहिते दव्यत्वोपदिते । दन्यत्वस्य भेदासत्वादि- 
न्वयः ! न विशिएटधीरिति । तत्रैव तदुपहितेऽपि द्रन्यत्वसैदयजुवर्वेते । दभ्यं दभ्यमि्याकारे इवि रषः । उपाभ्युपहि- 
तयोभदरे वु द्रन्यलरोपदहिते दन्यत्वस्य भेदसत्वात् विशिष्टवुद्धिप्रसङ्गः ¦ एवसुपाधिभेदादुपहितभेदस्यानतिरेके । द्रव्यत्वोपहिते 

छ्डदरन्यत्वभे दासत्वेऽपि दरव्यत्वत्वविशिषटद्न्यत्वभेदसंभवात् तच तद्िशिष्बद्धिपसङ्ग इत्युपष्टम्भसङ्गतिः । तस्संभवात्् 
भेद्विरिष्टवुद्धिव्यावतैकत्वानां संभवात् । तथाच छद्न्यत्वस्य भेद विरिषटबुद्धिव्यावर्तकत्वासंमवेऽपि न कापि हानिरिति 
भावः । ननु छद्धद्रन्यत्वोपहिते द्रग्यत्वत्वविदिषटदरम्यत्वस्ापि न तत्संमवः, विश्रिषटछ्द्वयोरभेदात् इयाश्य तन ॒गुणभा- 
ष्यसंमतिमाद--अत एवेति । विरिष्टञ्चद्योः भेदाभेद उपगन्तव्य इति भावः । गुणानां खकूपतो गुणत्योपहितानाम् । 
शुणत्वाभिसंबन्धः गुणत्वत्वविरिष्टामिखंबन्धः बिदिष्टबद्धिविषयस्वयोग्यता । ननूपाध्युपहितयोरयन्ताभेदो वा भेदा- 
भेदौ वा। आये उपाध्युपहितभावो न खात्, तस्य भेदनियतत्वात् । अन्त्ये उपाधिभेदाुपदितभेदोऽनतिरक्तो न खात् ; 
तभोर्यन्ताभेदसेव तत्र बीजत्वसंभवात् 1 किंचैवं द्न्यत्वोपहिते द्रव्यत्व भेदस्यापि सत्वात् बिदिष्टुद्धिभसङषो दुरः; 
अभेदपक्षे दूषणान्तरम् ; एवसुपाध्युपरितभेदयोरनतिरेके घटत्वं न घट इति भ्रखययो न स्यात्; धरत्वभदानतिरिकघटभेदसख 
चटत्वेऽघमवात्, नच धवटनिषप्रतियोगिताकभेदस्त्वेन तस्य तत्र संभवः, एवंसति सवेषामभावानाभेकयप्रसङ्गात् , 
हयारश्चाद--मथतरेति । इत्यत्र इदयायाकारके धटलत्वादिपरकारकन्चने -न विरि ष्रधीरिति ! द्धच््यत्वरूपधर्ि- 
तवच्छेदके छुदधदन्यत्वभेदस्य बाधादिति मावः । विशेष्यविश्नेषणयोः विरेष्यविरेष्यतावच्छेदकयोः । नन्वेवमप्यौपा- 
यिकभेदो न सिद्ध इयत आद--मेदप्रतियोगितापीति द्रव्यत्वस्येखतुषज्यते । नु अचर कल्पे उपहितमा्रप्रतियोमिको 
मेद उपाध्युपदितोभयष्त्येकम्रतियोगिताक्दस्मादुपाधिभेदादतिरिक्त उपेयते, न वा । अन्त्ये पूर्वकलपोक्षरीयैव दरव्यललो- 
पिते ददन्यत्वविशिष्बुद्धिवारणे पर्मितावच्छेदके तिशेषणभेदभानकल्परूपदैतत्कस्यस्यारकिचित्करत्वापत्तिः; आये ` 
ल्यधवादिखस्यासङ्विः; भेदद्वयसख प्रतियोगिताद्रयख वा आवदेयकत्वे लाघवासंभवात्-दृति चेन्न; जौ पाधिक्भदसि्यनु- 
रोधेनोपाधिमेदस्योपहितमात्रप्रतियोभिकभेदातिरिक्तस्योपदिते प्रतियोगितया आवर्यकतवे तत्र अतियो गितान्तरकल्पनापे- 
क्षया उपाधिढृत्ति्रतियोगिताया एव कल्पने लाघवसंभवेनाे खघवादिद्सख सङ्गतेरा्स्योपगमाद् । अतएषोपाध्युपहितो- 
भयषत्येकप्रतियोगिताकभेदात् उपदितमाच्रभरतियोगिकमभेदसख पथक्त्वसीकारादेव दग्यत्वं न द्रग्यमित्यादिभर्ययोपपत्तिः; 
उपहितमान्नभरवियोगिकमेदस्य तत्र भानसंभवात् । नचैवं--्रव्यत्वोपहिते द्रन्यत्वोपरितमात्रप्रतियोगिकमेदवत् द्रन्यत्वतदु- 
पदितोभयभतियोमिकेदोऽपि -न संभवति; भेदख अतियोगयदततित्वात्, नमय -न्यासण्यततिधमांवभ्िक्नव्रतियोपताकरःः 



७२ अदैतसिद्धिः सम्याल्या । [ परिच्छेदः १ ] 

1 

गोडनब्ह्यानन्दी ( ठुचन्द्रिका ) । 
(1 4 

ङाघवात् एवं सेदाजुयो गिताऽपि । तथाच प्म्यल्वघरत्वयोः शद्योभेदालुभवे मासते मेदः ताव स घट 

इजुभवे दभ्यत्वतहुपहितालुयो गिकतथा चटस्वतदटुपहिवप्रतियोगिकतया भानम् ; धिकमभेद स्थ अववा 

वात्, इभ्यत्वोपहितालुयो गिकतया तग्धाने धटत्वोपहितस्यासेदो नोक्ताजुयोगिकलतया भातुमहंतीति सामा च 

ग्यघटकतयेव द्रव्याय मेदभानभिति पूर्वोक्तम् । नच--उक्तानुभवे दव्यतवयोभदातुयोगिभरतियोगिताभाने तद्वच्छे- 

देकतया न्यत्व्वत्देरपि भानाप्तिः, मेदप्रलक्षे मतिना नव 

इतरविोषणीभूते प्रतियोग्यादौ तद्गानस्यानवकाशात् । नच--उक्ताजुभवे दम्यस्वघटस्वयोरेव भेदो भाति, नतु तदु- 

परितयोः; तथाच घिरिष्टधीमात्रे बिशेषणताबिशेष्यतावच्छेदकयोरेव मेदमनेनेकधमेविशिष्टयोर्विरिषटक्तानभमास्ववा- 

रभसंभवाद्िशञेष्यविहेषणयोरपि मेदो मातीलत्र न मानमिति--वष्चयम्; विनिगमकाभावादुक्तानुभवस्योपाध्योरि- 

योपहितयोरपि मेदे मानघ्वात्, भनुभवान्तरस्य शुदधदरव्यस्वयोभदावगाहिनोऽभावात् , के धटे नीरत्वा- 

दितिरिष्टादिव इव्यस्वा दििशिष्टाद्पि मेदस पूर्वोक्तयुक्तिभिर्यैवस्थापितत्वात्, (तद्वद: तद्धटवा"निलयाकारकसय तद्ध 

लघ्ुचन्दरिकाया विद्रे्ोपाध्यायीं । 

तथासति इव्यत्वेऽप्यस्यागाधेन द्रन्यत्वोपदिते द्रभ्यत्वविशिष्टुद्धिसङ्गतादवस्थ्यापततेः, तथाच पूर्वोक्तरीलेव द्रव्यत्वोपरिते 
द्रम्यत्वविशिषटुद्धिवारणे “अथवेति"कत्पतैय््यमिति-- वाच्यम्; मेद प्रतियोगितावच्छेदकविरि्टरतियोगिव्याृततया 
दरन्यत्वतदुपरितोभयग्रतियोगिकमेदस्यापि द्रव्यत्व एव अतियोगितावच्छेदकतारयाङपगमेन दरन्यत्वरूपप्रतियोगितावच्छेदक- 

शल्ये द्रव्यत्लोपहिते दव्यत्वभेदस्य सत्त्वेन पूर्वरीा द्रव्यखविरिष्टवुदधेदवारतया “अथवे"तिकल्पसार्थक्यात् 1 अतएव 
अतियोगितावच्छेदकदरम्यत्वख द्रन्यत्वोपहिते मानदेव द्रव्यत्वं न द्रव्यं इत्यादि ्रययोपपत्तिरिति दिक् ! भेदाघ्नुयोगि- 
तापि घरलादिभेदालयोगितापि । द्व्यव्वेयादिखाघवादियन्तस्यावुषङ्गः । यद्रा--सेदालरुयोभितापीति । इव्यत्वयेति 
वरवैते । धरल्वतदुपहितयोरिति शेषः । एकैव खधवादिल्यपि वर्तेते । तथाच.-उपाभिभेदस्योपहितमियोगिकलवै उपा- 
श्युपहिताचुयोगिकवे च । अजभत द्रव्यत्वं न घटत्वं इयायाकारकावुभवे । तस्यैवेति । यथा अ्यानुभवसिद्धतवं तथा 
द्रन्यत्वोपदहितावुयोगिकधटत्वोपहितभ्तियोगिक ओपाधिकभेदोऽप्युमवसिद्ध एवेति भावः । धटत्वतदुपहितध्रतियो- 
गिताकतयेति । तदुपदितेति धरलत्वोपहितप्रतियोगिकतयेलर्थः । नु घटरत्वोपहितमाच्रपरतियोगिकमेदभानेमैव चरो 
घट इति प्रमावारणे किं द्रव्यं घट इति बुद्धो उभय्रतियोिकेकमेदात्मकौपाधिकमेदभानेनेति-चेत्, शरु । ताद्य 
बुद्धौ हि द्रम्यल्लोपहिते धर्मिणि घटत्वोपहितख सातन्रयेण, घटत्वस्य च पारतच्येण भानम् । तथाच तयोभैदभान- 
मावदयकम् । तच चैकेकमान्रप्रतियोगिकमेदद्यमाने गोरवाडुभयप्रतियोगिकतया एक एव मेदो भासते । अतएव द्रव्यं 
घटो घटत्वक्वेति खातक्रयेण घरल्वावगादि्ञानादुक्तज्ञानख विषयवैलक्षण्यं निर्वहति । उक्तमेदद्यसख तच भानोपगमात् ! 
एवं तादरोभयप्रतियोगिकैकभेदस्य दरव्यत्वोपदिते भासमानस्य द्रव्यत्वेऽपि भानावदयकत्वेनोभयव््येकाुयोगिकल्सैव 
भानमिति ॥ ग्रन्थकारेण तूपहितमात्रपरतियोगिको मेद् उपाधिभेदातिरि्तो न कण्ठोक्तः; अतस्तसोपाथिभेदसैव उपरित- 
अतियोभिकतया मानं घटो षट इलस्य प्रमात्ववारणाय द्रव्यं घट; इयद्य प्रमात्ाय चावरयकम् । परंतु उ्रव्यत्वं नेति प्रय 

योपपत्तशचिन्यति प्येयम् \- नयु इदमेव भदस्यौपाधिकत्वम् यदुपाध्युपहितोमयनिष्ठोपाधिदत्तिधरमावच्छि्ञमतियोगिता- 
कत्वम् , तच्च न युक्तम्; न्यूनकृत्तरपाधिमातरशत्तिधरमेखो मयदृत्तिपरतियोगितावच्छेदकत्वाघेमवाव्, इयत आह-ओपा- 

चिकेति । नयु यदि द्यं षटः इसभदसंसगैकलुदधौ घटावमेद एव भासते, ति तख घटाभेदाविरोधितया दन्यत्वोपरित 
एव भानसंभवे किमिति सामानाधिक्ररण्यघटकतया मेदभानं पूर्वयुक्तमिलयत आद--द्रन्यत्वोपहिताछ्योभिकतयेति । 
तद्भाने घटत्वभदभाने । वि रिष्टेति । अभेदसंबन्धनेवयादिः-- विष्य विशेषणेति । अभेदसंपर्मके विशिष्टज्ञाने न 

. विरोष्यविरेषणयोरपि भेदो भासते, तेन धटसतद्धटवानिति संयोगसंसगैकबुद्धौ भ्रमाल्वारणाुरोधेन विशेष्यविज्ेषणयोभद- 
भानस्याकर्यकत्वेऽपि न क्षतिः -विनिगमकाभावादि ति । उपहितमेदभानोपगमेनापि एकधमेविरिषटयोखादास्येन बि 
शिष्टान अमात्ववारणसंभवादिति भावः । उक्ताुभवस्य व्यं घट इयसख 1 उपाध्यो; दन्यत्वघरत्वयोः । ननूपाषयोरति 
दान्तासङगतिः, तद्दे द्रव्यलं घटल नेलदुभवयेव मानलादिखयत आद--अनुभवान्तरस्मेति। श्यद्धेति । उक्तायुमवान्त- 
रतु रन्यलोपहिते षटत्वतवोपहितमे दमेवावगाहत इति भावः । नयु तदि केवठे घटे षटतवनिषिष्टमेदे किं मानम् , नदि तत्र 
दर्यलविरिष्टप्रकारः तादातम्यसंसगकोऽलुभवोऽसलीयतमाद-केवङेति । पूर्वोक्तयुक्तिभिः षटलोपरणितं '्रम्यलमि- 
शिषटमिदुभवाजुमानजञानैलकषणयाबुन्यथासुपपत्यादिभषिः । नु द्वयं चट हलादौ. भासमान उषटितभद उपापिभेदरप एव. 



बिद्ङेशोपाध्याय्युपव्ंहितगौडन्रह्यानन्दीयुता । ४७३ 

~~~ 

गोडजह्यानन्दी ( रुचन्दरिका ) । 
टविरोष्यकस्य विशोष्यविरोषणयोर्भँद्ाभाने प्रमात्वापर्ेश्च । तस्माद्रभ्यस्वघरतवोपहितयोभेदस्योक्ताजुभव सिद्धत्वात् पूर्वो 
त्ययो गिताविरोषस्याप्रामाणिकत्वात् तिशिष्टक्ानमाभ्रख विशेष्य विरोषणमेदविषथकत्मव्याहतम् । नचैवं--“घये 

द्यं ने"त्यादिधीरपि भरमा स्यादिति--वाच्यम्; नव्रूमेदादिपदाभिरप्य्ञाने तादास्म्यविरोधित्वविशिषटेदस्य विषय- 
त्वात् । अतएव बृषे छ्णसंयोगो नेलयादिक्लानेऽपि छृष्णसंयोगविरोध्यलन्ताभावसेव तिषयत्वम् । नजनादिपदस्य विरो- 
भ्यभावबोधकस्वेन तेनैव तादशाभावन्तानखेवाभिरापात्, निरोधस्य पदालुपस्थाप्यत्वेऽपि संसर्मतिधयाः भानसंम- 
वात् । अतएुव विरोधित्वमेकायच्छेदेनैकाधिकरणाइृततिस्वरूपम् । भतएव उक्तजानोत्तरं धरो इध्यमिल्यादिन्लानख 
नोत्पत्तिः, मतियोगिसामानाधिकरण्यरूपाष्याप्यदृत्तित्वविशिष्टसंयोगा्यभावक्ञानख त॒ मैन्पदानभिरुष्यतया न 

| खघुचन्द्रिकाया बिटलेशोपाध्यायी । 
तथाच कथं विनिगमकाभावः १ द्यो सः इति चेत्, न; भासमानमेदस्योपाधिपरतियोणिकलवं उपटितप्रतियोगिकल्वं 
वेति संभवात् । विकेष्यविशेषणयोभेदभाने युक्तयन्तरमाद--तद्धटबानिति । तद्धटविरेष्यकस्येति । तादात्म्यसंससै- 
कन्ञानदति शेषः, दाक्कायास्तन्मात्रविषयत्वात् । संयोगादिसंसर्मकन्ञानसामिमतत्वे घटसतद्धटवानिति स धर्भितावच्छेदकन्ञा- 
न पिक्चाया निर्बीजत्वापाताच् ¦ तादार्म्यसंसर्मकं तु धटस्तद्धट इति सधर्भितावच्छेदकमिष्यत एव, निर्भ्भितावच्छेदककं परं 

तद्धटवानिति नेष्यत इति बोध्यम् ) नुदं ज्ञानं केव तद्धटे तद्यक्तित्वविशिष्टतद्धरभकारकम्, तथाच केवखे विविष्ट- 
मेदश्य व्यवस्थापनात् विशेष्ये विशेषणमेदभानोपरगमेनापि नैतस्य अमात्वापत्तिवारणं--इति चेन्न; विशेष्ये विरो- 
पणमिति री्या तद्छक्तित्वोपलक्षितघटस्यैवान्र प्रकारात् । उपसंदरति-- तस्मादिति । सयोगादिसेपस्य घरसद्धयवा- 
निति ज्ञानस्य प्रमात्वापत्तिवारणाजुरो धादि्यथैः । अन्यथासिद्धिनिरासं स्ारयति-- पूर्वोक्तेति । वाधक्नियासं सारयति-- 
दरव्यत्वेति । पच घटलोपदिते ओपाधिके द्रव्यल्लोपहिनमेदोपगमे । तादातम्यविसोधित्वविशिणएमेदस्येति । 
तादराश्वानौपाभरिक एव मेद इति न तादृश्ञानख श्रमत्वसिति भावः । नयु मेदे अयन्ताभावे चामवत्वेन नजः शक्ति- 
रेव; ाधवात्, तथाचायन्ताभावेऽपि प्रतियोगिविरोधभानं वाच्यम् , तच न संभवति; अग्याप्यदृत्ययन्ताभावे मति- 
योभितिरोधस्य बाधेन भानाममत्, इस्यादाङ्कयावच्छेदधरितेविसेधं निरवैकष्य् तत्रापि प्रतियोगिविरोधभानं व्यवस्था- 
पररति-अतपवेति । अतएव परतियोगिविरोधित्वविशिष्भावसेव नभ्पदाभिरप्यङ्गानविषयत्वादेव ।--कृष्णेति 
““सङ्केयं॑पारिद्ायं वा" इति स्मातैन्यायमतुसन्धाय ! नु नजः प्रतियोगिविरोध्यभावज्ञानसयैवाभिलपकतवं कथे, 
चिरोधस्य नसर्थलानवच्छेदकत्वात् इयत आह--नञादी.ति । वोधकत्वेन शाब्दबोधौपयिकाकाह्षाशारि्वेन । 
तेन नमा । नु पदासुपसप्राप्यस्य विरोधस्याका्वामात्रात् कर्थ शाब्दविपयत्वम्, अत आद--विरोघस्येति । 
संसर्गविधयेति । प्रतियोगिविरोधिखषूपस्वेन खर्पसंवन्धस्यामाववुद्धौ संसमैतेति भावः । यद्वा-्व्यं न इव्यादौ 
नथर्थं प्रतियोग्यनुमोभिभायेन संबन्धेन अतियोमिनो भानं सर्यैमतसिद्धम्; स च संबन्धः केषांचिन्मते वियोधरूपः, 

खशूपविेए एवेति मतेऽपि विरोधविशिष्टखरूपविरोषसैवाभावे अतियोगिषंसगैत्लसंमवः; एवंच अकरारकोटावपि विरोध 
सुसर्मत्वं संभवतीति बोध्यम् । ननु तर्हि क्षे न हृष्णसंयोग इति धियः भमात्वं न स्यात् , छृष्णसंयोगवति तद्धिरोधि- 
तदभावस्य बाधात् इव्याक्षष्कं निरखति--अतप्वेति । उक्तधियः अमालादेवेलर्थः । नु वस्ठुगला यो द्रग्यतादा- 
तम्यविसेधवान् द्रभ्यभेदः तद्विषयता घटो न द्रव्यमिति प्रलययस्योपगन्तव्या, तावतापि तस्य प्रमात्ववारणादिति किमु- 

क्रयिरोधस्य तद्धिषरयत्वोपगमेनेखयत आह--अतयपदेति । घटो न द्रव्यमिति ज्ञानख द्रव्यतादात्म्यविरोधित्वविधिष्ट- 
दम्यमदविषयकःवदिबेत्य्थः । विसेधख तद्धिषयतानुपगमे द्रन्यमेदवत्वेन घटत्वायवगादिनो ज्ञानस्य घो द्रव्यमिति 

हानभरतिबन्धकत्वादुपपत्तिः, रूपान्तरेणानौपाधिकढरग्यमेदावगाहिनो ज्ञानस्योक्तप्रतिबन्धक्रत्रापत्तिशवेखतो द्रन्यमेदत्वावि- 
च्छि्षविषयकनिश्चयत्वेन तत्मरतिमन्धकूता वाच्या, सा च न युक्ता; द्रन्यमेदत्वस्यौपाधिकदन्यभेदसाधारणतया न्यता- 

दादम्यविसोधितानवच्छेदकल्वात् , विरोधितावच्छेदकरूपावच्छि्विषयकत्वस्यैव ्रन्धकतायां तश्रत्वात् विरोधस्य 

तद्विषयतोपगमेदु ग्रम्यतादात्म्यविरोधिखविशि्टरम्यमेद्वस्य दवयतादातम्यविरोभितावच्छेद्कतया तदवच्छि्नविषयकत्वेन 

तस्तिबन्भकता युज्यत पत्युपषम्भसङ्तिः। नव~ व्रम्यमेदत्वविषयतायाः प्रति बन्धकतावच्छेदककोरिनिवेर व्यर्थं इति -- 

वाच्यम्; निश्वयत्वादिनिर्यैचनायासभयेन तदधरितसूपेणापि खतशप्रतिबन्धकत्स्योपगन्तग्यत्वात् । पतेन ॥ शतेन 

छमावच्छिकनमतिनन्धकरतया गता्ैत्वमप्यपास्तम् । वस्तुतस्तु-्रव्यतादात्म्यविरो धविशि्लसूपलावच्छिनसंतयताक- 

्रव्यभेदत्वावच्छिक्षमकारकनिश्चयतवेनैव अतिबन्धकवेति न किंचिच्छङ्कावसर इति--ष्येयम् । नन्वेवं रष्णसंयोगसमाना- 
विकरणङ्कष्णसंयोगाभाववान् शृष्षः इति ज्ञानखय, इष्टः कष्णसंयोगीति ज्ञानप्रतिबन्धकत्वं न स्यात्, इष्णसंयोगविरोधभानसख 
न "^ ¬ - ~~~ 

`, १ नमादिपदेत्वदैतमशरीमाच्मस्पः पाठः! 
अद. सि, १० 

ममक कक क क् 



७४ अद्वैतसिद्धिः सन्याख्या ।, [ परिच्छेदः १ ] 

गोडत्रह्यानन्दी ( षुचन्द्िका ) । 

संयोगादिविरिष्टधीविरोधित्वम् । अतएव च मूञे दृशे न छष्णस्ंयोग इत्यादिधीरपि मूख चरक इर्णसंयोगा इति 

ज्ञाने नियमेन विरोधिनी; भ्रतियोगिविसेधवििष्टाभावनिश्चयत्वेनेव बिरोधित्वस्वीकारात्, तादशस्येव तथात्वेन 

सवौजुभाविकस्वात् । अतएव च भूतले घटोऽस्ति न वेति संशयनिचृत्तये भूतरे घटाभवोऽस्तीति न भ्रयुञ्यते, किंत 

भूतङे वटो नासीति । पतेन--विशिष्टकैवरयोभेदे विशिष्टसत्ता सत्ता नेति भमा स्थात्-दति हिरोमण्युक्तापत्तिः- 

अपास्ता । तखाएद् “खामानाधिकरण्यप्रल्ये मेदभेदौ भासेते" इति वाचस्पदयुक्तियुंक्तेव ॥ तच्च भेदो भेदस्वरूपाखण्ड- 

धमविरिष्टो मावोऽभानो वा यथासंभवं बोध्यः । अर्यं घटान्य इत्यादौ धटान्यख मेदौ घरान्यत्वसेद् एव उपहित- 
सेवस्योपाधिभेदास्मकत्वमिष्युक्तसवाव् । तथाच तस्याभावम्रतियोगिकाभावस्वेनाधिकरणाटमकस्वादिदन्त्वनिषत्वेनेद्- 

न्सवरूपश्वात् भावशूप एव सः । अयं घटः इल्यादौ धघटादिभेदोऽभावरूपः । भभेदरतु तादास्म्यम् । तादात्म्यं 

चाखण्डधमेनिरेष एव । नु-तथापि तादास्भ्यं न विरोषणस्वरूपं, दरव्यं घर इदयादौ द्रष्यस्वोपहितस्य विदष्यस्यापि 
विनिगमकाभावेन तादास्म्यत्वापत्तेः, अथ--तस्य पटादिदरन्येऽपि सत्वेन तत्रापि घट्वोपदिततप्रकारकन्ञानस मत्वा 

नापत्या न तादार्म्यस्वापत्तिरिति--चेत्, सलयम् ; तथापि विशोषणस्वरूपघटायसंबद्धपटादेरपि तत्तादात्म्यता खात्; 

विरोषणस्वरूपस्यापि तदसंबदधस्वेन विनिगमकाभावात्, नद्यलन्ताभेदे संबद्धता संभवति; घटो बट इलयादिग्र्या- 

भावात् । पिच स्वं न सलीयमिलयनुभवेन सखप्रतियोगिकत्वस्य स्वसिन्नसं भवेन विरोषणस न स््रेप्रतियोगिकत्ाव्र्म्यस्व- 

संभवः । अथ- आस्तां विशेषणतावच्छेदकघर्वादेधैटादिताद्स्म्यता-दइति चेन्न; छद्धवरस्वादिविरोषणस्थछे तदसंभ- 

वात्, धटत्वत्वादिकमविषयीङ्कयेवायं घट इयादिडद्लुदयात् ›, त्यक्तिस्वस्य विरोषणतावच्छेद्कत्वस्थले ङूपरसादनेरू- 

ठषुचन्द्रिकाया विद्ेशोपाध्यायी । 

तद्वीजस्य तत्रासंभवादिदाशङ्क शापत््या परिदरति-्रतियोगीति नञपदानभिरप्यतयेति । नसूपदख अतियोगि- 
' विरोध्यभावबोधकत्वेनेदयादिः । तदभिलप्यज्ञानसयैव अतियोगिज्ञानविरोधिलादिति भावः । ( यद्वा-नञ्पदश्य प्रतियोगिविरो- 
ध्यभावबोधकतवे युक्यन्तरमाद-- प्रतियोगीति । तख तदबोधकत्वै म्रतियोगिस्तामानाधिकरण्यविशिध्यभावज्ञानस्यापि 
नसूपदामिरप्यतापत्त्या तस्य परतियोगिविगिष्वुद्धिविरोधित्वं दुरं स्यात्, नसूपदाभिरप्यज्ञानस्य अतियोगिज्ञानविरोधिताया 
आजुभाविकल्वादिति भावः । कैचिक्तु-अतपवचेति । नयूपदाभिलप्यज्ञानख प्रतियोगिज्ञानविरोधित्वादेव चैदयर्थः । 
नन्पदानमभिलप्यतदभिरुप्यत्वयोः को विशेषः १ यत् तसैव अवियोगिज्ञानविरोधितम् अत आह--प्रतियोभिविरोधवि- 
श्िष्टेति विरोधपदधितः पाठः । ताटरानिश्वयत्वं नज्पदानमिर्प्ये कतो नेयत आद-तादश्श्यैवे ति । नञ्पदाभिलप्य- 
सखवेर्थः । तथात्मेन तादरानिश्चयत्वेन । अथवा- विरोधविषयस्यापि कतो न विरोधितेयत आद-तादरदास्येवेति। 
प्रवियोगिविरोधविदिष्टाभावषिषयकसैवेदर्थः । तथात्वेन प्रतियोगिन्ञानविरोधिसवेन । अचर भरतिनध्यप्रतिबन्धकग्रहयो.सूङे" 
इयेकावच्छेदकोषठेखः प्रतियोग्यभावयोः विरोधरभाय । अन्न नज्ञोघरनम् ?। नञ्ु-षः प्रवियोगिसमानाधिकरणङ्ृष्ण- 
संयोगाभाववानिति ज्ञानमपि अभावपदधटितं नजूपदाभिरुप्यमेवेति कुतो न तख विरोधिता-इति चेश्न; असमस्तनञ्य- 
दाभिरुप्यस्ैव विरोधित्वमिखभिभरायात् --अतएवचेति । असम सनञपदाभिरुप्यश्येव प्रतियोगिवि रोध्यभावनिश्वयत्वेन 
भ्रतियोगिज्ञानविरोधिव्वदेव चेखर्थः ।-- नास्तीति । अयुज्ञत इव्ययुषङ्गः । पतेन नञः अतियो गितादात्म्यविरोध- 
बिशिष्टमेदबोधकःवनियमेन । उपसंहरति- तस्मादिति । भेदमिदपदाथौ विवेचयवि--ततरेति । अधिकरणात्म- 
कत्वादिति । अधिकरणस्य आत्मा खरूपम्, अधिकरणतावच्छेदकीभूतो धर्मैः, तदूपत्वादिदय्थः । तदादइ-- 
इदेनिष्ठत्वेनेति । वाकारामावेन यथा्चुतासङ्गतेः । एतेन--अभेद आधाराधेयभावः कथमिति शङ्का-परास्ता । 
अभेदो यद्यपि भदाभावः, भाक्राभावथोरवच्छेदकमेदं विना विरोधादिति पूर्वसुक्तेः; तथापि भेदाभावरूपोऽपि स न 
भावभमिन्नसप्मपदार्थरपः, कंतु भावरूप इव्याद-असेदस्तु तादात्म्यमिति । भेदामावख प्रतियोगितादात्म्यरूपता 
ताकरंकाणामप्यनुमतेव । हयास्ु विरेषः-- यत्तेषां भवियोगितादात्म्थं केषांचित् प्रतियोगिशूपं, केषांचित्. भवियोगितावच्छे- 
दकरूपम्, एतेषां तु तदतिरिक्तमियाद--तादात्म्यंचेति । तस्य द्रन्यलोपरितरूपविशेषख \ तपि घटादिद्रव्येऽपि । 
नेति । तयेयादिः । नन्वयन्तामेदेऽपि संबद्धता उपेयते, घटो षट इति भ्रलयस्तु न, धरमितावच्छेदकतासंबन्धेन 
षटलोपदितपरकारकदधौ घटलमेदस्य हेतुलोपगमादिव्यत जह-- चेति । नु बिरोषणतावच्छेदकनिधया घरलख 
अयं धट इति डद्धाबनिषयत्वेऽपि संसरीषिधया तद्विषयत्वं॑तस्थास्तामिदाशङ्का धटल्वनिरेषणतास्थल एव परत्वस्य 
तादातम्यरूपां दुषैटमिदयाह-तद्यक्तित्वस्मेति । अय तद्वकिरियादािलयादिः ! रूपरसेति विनिगमनाबिरहेणेदादिः । 



विद्रङेशोपाध्याय्युपद्रंहितगौडब्रह्यानन्दीयुता । ७५ 

गोडग्रह्मानन्दी ( रुघुचन्दिका ) । 

भमैरूपख तद्यक्तित्वस्य तद्क्तिताद्परम्यस्वकटपने गौरवात्तच्क्सयुखत्तिकारावच्छेदेन रूपादेसच्यक्तावभावाच, तदन्य 
स्येव तस्कारवस्थायिनसस्कद्पनाया आावदयकत्वेन, घटत्वादेर्विरोषणतावच्छेदकस्वस्थकलेऽपि ताश्शतादास्म्यभानस्ंभवेन 
घटत्वादैसतादएम्यत्वाश्रयस्वकरयने गौरवान्मानाभावाच । अथ--घटादेसतादास्म्यं तस्खरूपमेव, अभावादेः सखरूप- 
स्ैवाधिकरणे संबन्धत्वद्श्चनात्, सखरूपस्यापि संबन्धत्वोपपत्तः, उन्तच बौदाधिकारे क्लिसोमणिना--श्ञानख 
स्मरूपमपि विषयतानामकस्तसंबन्धः, अभावाधिकरणयोः स्वरूपवत्-इति चेन्न; खं न स्वीयमिलयाधुक्तालुपपत्तेः, 
अमावाधिकरणयोरपि स्वरूपान्यसेच संबन्धत्वात् ! अतणएव विषयतापि न ज्ञानसखरूपेति तन्नैव तेनैव पश्चादुक्तम् । 
अथ--घरादिविशेषणल्लरूपस्यापि तादास्म्यस्वरूपेण घटादितो सेदसंभवेन घटादिप्रतियोगिकस्वसंभवात्तदीयतादारम्य - 
त्वसुपपद्त--दति चेशः घटादौ तादुपम्यत्वकट्पनाया; पूर्वं तस तत्संबद्धत्वासिष्या तस्या असिद्धेः 1 नहि धटस्व- 

बिशिष्टमतियोगिकताद्पसम्यस्वसिद्धेः पूर्वं तादाप्म्येन तत्संबद्धं किचित् सिद्धमसि, येन तस्संबद्धघ्य तादुरख्यस्वमात्रे 
कश्प्येत्त । तथाच सेदे सिद्धे तादारम्यत्वं कर्प्यं तादासम्यतवे क्से तदुपदहितरूपेण मेदसिद्धिरिलन्योन्याश्रयः । तस्या- 

त्तादुररम्यस्वमिव तदुश्रयसतत्र घटादिसेबन्ध हति त्रयमपि छ्रुपतघटादिभ्योऽतिरिक्तं कटप्यते । तत्र तादारम्ये तद्न्यख 
घटादिसंबन्भस्य कठ्पने अनवषस्थानाद्वरं तत्स्वरूपसंबन्धेन धटादिसंबद्धस्वं तस स्वीक्रियते; अनवस्थापेश्चया मात्मा 
रयस्य युक्र्वात् । सनवस्थायां हि तादास्म्ये घरसेकः संबन्धो वाच्यः; असंबद्धस तादास्म्यसख संबन्धत्वासंभवात्, 
एवं त्रापि घटस्य संबरधान्तरमेवं तन्रापीव्यादि महागौरवम् । यदि तु तादृ्स्यद्वय घटख खीक्रियते तयोः परस्पर- 
संवद्धता ख स्रीक्ियते, वदुरन्योन्याश्रयः; चन्रापि गौरवं च । यदि तु तादास्म्यत्रयं खील प्रथमस्य द्विरीयं संब- 

न्धस्य तु हतीयं तस्य तु प्रथममिस्युच्यते, तथापि चक्कं गरतं च । जथ तादाासम्यभेकं स्लसंबन्धिभ्यामतिरिक्तं तथेव 
प्रतीयमामस्वास्कक्प्यते, तदुाऽनवस्थादपेश्षया राघवम् । भतः सखेव खं प्रति संबन्धत्वादप्माश्चरयोऽपि स्वीक्रियते । 

छधुचन्द्िकाया बिटृङेदणेपाध्यायी । 

गौरवात् अभावाशरेपि दयमप्यावर्यकत्वेनेखनान्वेति । प्रामाणिकं गौरवं न दोषयेयत आह--तच्यकत्युत्पत्तिका- 
खाषचर्किक्चिति । अभावाश्चति एतत्काले इदानीमियं तच्छक्तिरिति प्रययादुपपत्तरिति शेषः । अन्यस्य असदमिम- 
ततादार्यख । तत्कर्पनायाः तादाम्यकस्पनायाः ! नु मानसिद्धं गौरं न दोषायेखत आद--मानाभावाच्ेति । 
अन्ययोपपत्तेरिति भावः । नु खं न लीयमिलनुभवेन खस्य खभतियोगिकसंबन्धता कथमिखत आह--अभाषादे- 
रिति । तथाच सोऽचुभवोऽखीकषएवेखभिमानः ! तादृशाजुभवापलपपेक्षया अभावस्थङेऽपि खरूपान्यस्यैव संबन्धत्वकल्पना 

युक्तेति मनति समाधत्त--न खं नेति । तर श्नानस्य खरूपं तत्वबन्ध इति कथं रिरोमणिनोक्तम्, अतआद-- 
अतपबेति । खरूपस्य सबन्धत्वासरभवदेवेखर्थः ।--पश्चादुकतमिति । पूव तदुतिस्तु शङ्कारूपा मतान्तरोषन्यापरूपा 
वेति न पूवोकतमिरोध इति भावः -घटादिपतियोगिकत्वेति ! भेदनिवन्धनेखादिः ! तत्संबन्धे लु न तत्कस्पनेति 
भावः । तस्याः तादातम्यत्वकल्पनायाः । ननु--घटादौ तादात्म्यत्वकल्पनायाः पूर्वं तत्सेबन्धत्वं कृतो न सिद्धमियाश् 

धटथ्रतियोगिकतादातम्यासिदधेरि्याशयेन समापत्ते-नहीति । किंचित् घटादिकम् । नञु--तादात्म्यलक्रना 
सोत्तरभाविसिदिकमेदकषिग्यु्तरभाविपिद्धिके तादात्म्येन धटसंबद्धे घटेऽस्ठु, को दोष इयत आह-तथाचेति । 

अन्योन्याध्रय ति ! दोष इति शेषः ! उपरसंदरवि--तस्मादिति । तादाप्म्यलसख सरवैमतेऽविरिकतया दृष्टान्ता ॥ 

तश्र तादात्म्ये --घरादिरसंबन्ध इति । तदनङ्गीकारे षटादिद्ुस्यतापत्या घटीयसेबन्धतासुपपत्तेः । नञ तादात्म्ये 

चटसंगन्धः तत्तादासमयान्यश्चत् तधराप्यन्य इदि रील्याऽनवस्था, तत्तादासम्यमेव चेत् आमाशयः, तत्र किं खीक्रियते, 

ततराह--वत्रेहि !--घटादिरसंबद्धत्वमिति । अतिरिकतवेनाभ्युपगम्यत इयथः 1 नु तादामयद्वयसुपगम्यताम्, 
अनवस्थात्मश्रययोरभावात्, श्यत आइ--यदिप्विति ! परस्परसंबन्धताचेति । एकं तादात्म्यमिदमादो घटस्य 

संबन्ध उपेथः । तत्त्वस्य तत्र सिद्धये तत्र घटीय्सबन्धः तादात्म्यान्तरम्; तत्र षरीयसंबन्धत्वसिदधिस्वु प्रथमतादात्म्येन 

वटसंबद्धत्वोपगमादिति भावः । तहि तत्रायमस्तु, उक्तदोषाणामभावादिखत भाद--यदित्विति । उपरंहरति-- 

तादात्म्यमेकमिति । तस्मादिव्यादिः । नन्वेव विशषेषणखरूपमेव तादात्म्यसस्वु, नचासंबद्धतया परादिवुस्यत; 

तवाहिरिकतादार्ययेव विशेषणस्यापि खात्मकबन्येन विशेषणेबद्धतोपगमसंभवादिलयाशब्धां परिदरति- तथैवेति । 

खष्ेव खं अति संबरधतवादात्माभयोऽपि सीक्षियत इति हटसानां विरोषणासैनां सेबन्धतादपपस्माऽ्तिरिकतादार्म्यडम- 



७६ अदरैतसिद्धिः संभ्याख्या । [ परिच्छेद, १ 1 
कक क 1 मी [कक मी ~ 

गौोडन्रह्यानन्दी ( छधुचन्दिका ) । 

अतएव बौद्धाधिकरश्रिरोमणौ घटा भावस्य खवृत्तिष्वसखौकारे अत्माश्रयेऽपि खाघवश्युक्तम् । तच तादा घटादौ रूष- 

रसादेजौयते । रूपादीनां निलस्वादुत्पत्तिनान्चप्रययस्य ताद््मयोव्पत्तिनाश निषयकस्वात् ॥ पाकादिना धटादेर्नागोत्पत्तिःॐ 

रूपादीनां तादार्म्यस्य वेखत्र॒विनिगमकाभावादिति भट्ाविमतस्, मन्मते त्वतरिच्यदेः शुतियुक्तिसिद्धानादिताकाव 

भिन्नं दरयमात्रसुष्पततिनाशवदिति सखीक्रियते । नयावद्धिकारेतु विभागो खोकवःदिति स्यायत् । विभागः 
तादशातिचयादिमेदः। यावद्धिकारम्, उरपत्तिमनतिकरम्य वतैते, उत्पत्तिभ्याप्य `इति यएवत्। “यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्तः इति थुताविमानि भूतानीति पदाभ्यामास्माचियादिभिन्नस्योप्पञ्नमान्रस्योक्ते् । भूतानीष्युत् 

उत्पन्नत्वसामानाधिकरण्यमात्रेण ब्रह्मजन्यस्वं रुभ्यते इलयतस्तव्बच्छेदेन जन्यतााभाय इमानीत्युक्तम्। सर्वाणीति 
तदथः । अथवा भूतानि सत्तादारम्यवन्ति, बह्ममिन्नानीति यावत् | अविद्याद्यनादिषारणायेमानीति । अविधान 

दिभिन्नानीलर्थः। विरोष्यतावच्छेदकी भूतताद्यविरिष्टध मो वच्छिन्नस्वस्योत्पत्तिमस्वे काभस््वोस्स्भिकब्युर्पर्या भवेव । 

तथाच कपाराच्यवच्छेदेन घटादेः घटाद्यवच्छेदेन कपारूदेस्तादात्म्यं जायते । परस्पराध्यासोक्तरीया जन्यमात्रस्य 
तादात्म्यं जायते । यच्चु--कपारुषटाभ्या्रुपहिता सत्तैव तयोसतादास्म्यमिति-मतम्, तनत्राध्यासिकतादास्म्येनैव 

चिद्रूपघत्ताया घटाघयुपहितव्वं वाच्यम्; तथाच कपार्षययोरयत्तादास्म्यं सत्तायां संबन्धस्तदेव तयोरन्योन्यस्िन्नपि 
संबन्धोऽस्तु; कपारादितादास्म्यापन्न्त्तासुयो गिकस्य घटादितादास्म्यस्य कपाराच्नुयो गिकस्वसं मवात् सत्तायामे- 

लघुचन्द्रिकाया विडलेश्योपाध्यायी । 

गम्यते । तच असंबद्धसयय संबन्धा्यपपत्या संबन्धाम्तरोपगमेऽन्योन्याश्नरयादिभयात् गौरवाच्च खत एव धटादिसंबद्धमुप- 
गम्यते; खतोव्यादृ्तविज्ञेषवत् । तच्र चात्माश्रयो दोषो गखन्तराभावात्त् खघवात् सह्यत इति भाषः । घटादौ पाकातपूर्व 

र्यामताप्रययो न तूत्तरमिति नियमः, स क्रं इयामरूपख नारात्, उत तत्स॑बन्धभूततादासम्यखेति संराये भध्- 
दिसिद्धान्तमाद-- तच्चेति । रूपरसादैरिति । एवंच सर्बसिद्धोवत्तिनारानां घटादीनां कपालदौ निलरसंबद्धघट- 
त्वादीनां घटादौ च तादात्म्यं निल्यमेवेति मावः ! नञ पाकादिना घरखेव नाशः, न रूपसख वा रूपतादाभ्यस वेद्यत 
आह--पाकादिनेति । खषिद्धान्तमाद-मन्मतेत्विति । श्ुविः “अजामेकां लोदितच्वकृष्णा" इयादिः । युक्तिः 
सर्वैभूतोपादानभूतमायाया जन्यत्वे तदुपादानमन्यद्राच्यम् । तथाचान्योन्याश्रयादिदोषत्रयप्रसङ्ग इति ।-ददयमात्र- 
मिति! मान्न काल्यै । तथाच रूपादि घटधरलादि तत्तादा्म्यं चानिदयमेवेति भावः । नन्ववियादिमिन्नदक्यलसामा- 
नाधिकरण्येनोप्पत्तिनासावभ्युपगम्यताम्; तावता घटादावु्पत्तिनार्रखययोपपत्तेः, तथाच तदवच्छेदेन तदभ्युपगमे किं 

मानम्, अत आह--यावद्धिकारमिति । सूं व्याच्छे-बिभाग इति । उत्पत्तिमिति । नाशसोपलक्षणमिदम् 1 
अनतिक्रम्य वतैते अविक्तमात् तदधिना न वर्तेते । उतपत्यभाववदष्त्तिरिति यावत् । तदाह--उत्पत्तिन्याप्य इति । 
--यावदिति 1 अबियादिमेदः इयादिपदेन ब्रह्ममेदोऽपि आद्यः । तेन ब्रह्मणि न व्यभिचारः । व्यापिप्राहकसहवार- 
स्थलं दरैयति- लोकवदिति । ऊोकदरैने चाष्चषप्रयक्षसिद्धघरादिषदिलर्थः । नजु-बिभागपदसानि्यादिमेदाथेकत्वे 
किं मानमिति शङ्कां परिदरन्नविदयादिभिच्रसामान्यस्थोत्पच्यादिमत्ते मानान्तरमाद-यतो वेति । उत्पच्नमा्रस्येति 1 
भ्रुतानीति । भवतिरः्पत्तिकमौ । एवं चाबिद्यदेरनुखत्या तद्धिक्षयेदयथंलभ्यमिति मावः । माचरार्थलाभकं विभज्य 
दशेयति--भूतानीत्युक्ते इति । भूतानि सत्तादासम्यवन्तीति । सू सत्तायां, सत्ता च सद्रपन्रहमतादारम्थमिवि 
मावः । नन्विमानीति पदस्य सर्वार्थकलाचुपगमे बिधेयोसत्तिमत््वे उदश्यतावच्छेदकवच्छिन्नलघ कथं लाभ इदयत 
आह-विशेष्यतावच्छेदकेति । एवंच पूर्वकल्पे इमानीतिपदवेयथ्यराङ्केवाखरसबीजमिति भावः ।-मतम् । 
अन्येषां मततं; यथा्ुते खमतबिसु्द, खमताविरोधाय परिष्कर्वुयुपन्यखति-यस्िति } सक्तेव ब्रह्मसत्तैव । एवकारेण 
अतिरिक्ततादातम्यन्यवच्छेदः । तच्रादौ यथाश्चुते तन्मतापेक्षया। खमतसख लाघपैन युक्तमाह--तन्नेव्यादिना 
लाघवादिव्यन्तेन । तदनुरोधेन कपालोपरितसत्तेयत्रो(प)दितपदस्य विशिष्टपरलमिति भावः । कपाट विशेषणमेव । 
अतएव “यद्विरिष्ट” इति वक्ष्यति । नव ॒तख्याध्यासाधिष्ठानलापत्तिः; तदवच्छेदकल्वमानेणापिः तिरोष्यान्वस्यधिष्टा- 
परलान्वयोपपत्तरिति । अध्यासिकतादात्म्यसंभवार्थ चिद्रूपेति ।-यत्तादारस्यमिति । अतिरिकतमिति रेष: । ननु 
षटकपाादिपरतियोगिकसत्तालुयोथिकतादए्म्यस्य कथं कपाल्वटाय्नुयोगिकत्वम् , अत आद--कपारादीति । न 
विरोषण एव विरेष्यान्वयित्वं, न तूपाषौ; अन्यथा तयोरविशेषापत्तेः । नच कपाादिविशेषण; सत्ताया इव तस्या 
अपि षटाध्यासाधिष्ठानतापत्तेः, जडस तदुपगमेने्टपत्तस्यो गदित आद-+सत्तायामिति ॥ ङाघवादिति । 



विद्रङेदोपाध्याय्युपडदितगोडत्रह्चानन्दीयुता । ७७ 

गोडनद्यानन्दी ( रघुचन्दरिका ) । 
काुयोगिकसापरश्रतियोगिकत्वयोस्तादारभ्यस्वस्य च कटपनापेक्षयः एकम्रतियोगिकतया इखि तादाख्ये अपरानुयोगि- 
कत्वेमात्रख कल्पने लाघवात् । तस्मादयमाशयस्तत्रोन्नीयते, उक्तरीटया कपारुवरयो तादातम्यसंबन्धसीकारे एकघर 
निष्ठानां रूपरसादीनामपि पिथस्तादाव्म्यापत्तिः; तेषामपि परस्परोपहिताया एकसत्तायाः सखीकारात्, अतो यद्िद्िष्टे 
सत्तारूपाधिष्ठानचैतन्ये आधारीभूते यस्यारोप्यसख तादारम्यमारोप्यते, तत्रैव तस्यारोप्यस्य तत्तादास्स्यं स्वीश्ियते; 
विशिष्टखय तदनुयोगिसयेन विरोषणस्यापि तदनुयोगित्वात्, रूपादिविशिष्टे त चैतन्ये रसादीनां न ताद््म्यमारोष्यते; 
घरादिविदिष्टचेतन्ये रूपरसादीनां युगपदारोपात् । एवंच कपारोपहितसन्तायां वस्तुगलया विद्यमानं घर यत्ता- 
दस्म्यं तख ॒तादृाप्म्यष्वरूपेणवोक्तषत्तायामिव कपछेऽपि संबद्धत्वेऽप्युक्तसत्त्नोपहिततादार्म्यसख सखरूपपरिचयार्थसु- 
भयोपहितसन्तासंबर्ध इत्युच्यते । उक्तसत्ताया अपि ताद्शतादर्म्यरूपसंबन्धपरिचायकत्वात्। यथाश्रुतं स्वस- 
ङ्गतम्; उक्तयुक्तेः, “सन् घट" इति प्रष्ययखेव “कुपारुं घट इति प्र्ययस्यापि तादास्यत्वव्रिचिष्टसंसगैविषयकस्वस्य 
सर्वाचुभाविकत्वात्, उक्तसंसर्गेणेव धराधुप्पत्तो कपारादेखधवेनो पादानकारणत्वादिकस्पनात्, तावासयोपहितसत्ता- 
स्रादिदिष्टसंसर्भेण तदुष्पक्त त्कस्पने गौरवान्मानाभावाच्वेयास्तां विस्तरः । तस्मादुक्तरीया भेदाभेदयोरविरोधादि- 
कम्ुपपादनीयम् । बेदान्तदक्षने तु एकाधिकरणकस्वासभावाभावद्ष्टान्तेन भले वक्ष्यमाणः स्यावहारिकयोः प्रपञ्चतद्- 
भावयोरविरोध दव भेदाभेदयोरविरोधः । अथवा भ्यवहारदशायामेवाऽवयवावय विगुणयुण्यादिमेदस्य विचारेण 

मिध्य्वनिश्चयात्तादशभेदुः प्रातीतिकः, अभेदस्तु व्यावहारिकः, अतो भिक्नसत्ताकत्वेन तयोरविरोध इत्यादियुक्तिरपि 

टश्ुचन्द्िकाया विदङेरो पाध्यायी । 

एव॑चातिरिकमेव कपालादौ धटदेसलादात्म्य पर्यवघितम्, नतूक्तसत्ताहपं गौरवादिति न यथश्चुतं तन्मतं युक्तमिति 
भावः । कथं॑तदिं भवतां तन्मतावितेध इयार्् तत्. परिष्कुरते- तस्मादित्यादिना ! यथाश्वुतार्थस दानाय 
तवातिप्रसङ्गमाद-उक्तरीयेति । उक्मतायुसारेणेदयर्थः ! तथाच कपार्वयोभयोपरितैकसत्तारूपतादात्म्यसंबन्धसखी- 
कारे इति सप्तम्यन्तार्थः पयेवसन्नः । पकघर निष्ठानां बरात्मकैकोपाध्युपहितचि द्रपसत्तानिष्ठानाम् ! पतेन तादात्म्येन 

रूपरसोपरितसत्ताया एकत्वं लभ्यते । तादात्म्यापत्तिरिति । तथाच रूपं रस इति प्रतीदयापत्तिरिति भावः । तजचैव 
तद्वििशलुयोगिकमेव, तद्धिशेषणायोगिकमेवेलर्थो वा } नयु कपासादिविशि्टे चैतन्ये घटदेस्तादात्म्यस्यारोपात्. चैत- 
न्यख घरदितादात्म्या्योगित्वमस्तु, कपालदेसत. कृतः इति शङ्कं निरस्यति--रूपादी ति । आरोप्यत इति । 
अतो रूपादौ न रसादितादात्म्यमिति शेषः । घटादौ हादितादात्म्ये युक्तिमाह--धरादीति । नत्वेवं कपालोपा- 
धिकसत्तानिषठं घटीयतादात्म्यमेव कपाङे घटस्य संवन्ध इति पर्यवसितम्; तथाच कपाख्ययाभ्याुपहिता सत्तैवं तयो- 
सादातम्यमिदयुक्तिरसङ्गतैवेदयाशश्च कथ॑चित्तां सङ्गमयति-पवेखेत्यादि । बस्तुगत्यति । कपारोपहितसत्तानिष्ठ- 
त्व संबन्धतावच्छेदककोव्यप्रवेशलाभाय तदाद--ताद्ार्म्यत्वरूपेणेति । एवकारेणोभयोपदितसनत्तास्वन्यवच्छेदः 1 
उक्तसन्तायां कपालोपदित्सत्तायाम् ।--उक्तखत्तोपरहिततादात्म्येति 1 क्पाोपदितसत्तानिष्त्वोपहिततादा- 
त्म्येदयर्थः ¦ नल्वनयोक्तया कथं तादरातादात््यखरूपपरिचयः, उक्तसत्तालरूपपरिचायकस्य तादशतादास्म्ये सत्त्वादत 
आह-उक्तसत्ताया अपीति । घटीयतादाल्यरूपसंबन्धस्याप्याध्यासिक्पदार्थभूतस्य वस्व॒गदया कपालघटोमयोपदित- 

सत्तारूपाधिष्ठानचैतन्ये तादात्म्येनाध्यस्ततया क्पाक्वटोभयोपदितसत्ताया घरीयतादाट्म्यरूपसंबन्धेन मभेदात् 
तादशसंबन्धस्योक्सत्तात्वरूपपरिचायकरूपाश्रयत्यमिति भावः \ एवंच तन्मतेऽपि कप्राङे घदीयमतिरिक्तमेव तादात्म्य- 
मिति पर्यवसितमिति न तद्धिरोषोऽस्माकमिति मावः । तथापि यथाश्रुतविरोधो इुवौर एवेखत आह-यथाश्चुतं 
त्विति । उन्तयुक्तेः रूपरसयोसतादासम्योपपत्तेः । नु कपालदयुपटितसत्तातवविशिष्टसत्तासंबन्धेन घटं अरति कपारुख 
हेठुतैव सलाधवादुवितेति वाच्यम् । कपालं घट इति अखयस्य कपारोपहितसत्तालविषिष्टसंसगंकत्वोपगमेन कपाङे 
पटीयतादत्म्यस्यआमाणिकत्वादिति शङ्कं परिदरति-सन् धटः इतीति । सन्. घट इति प्रलये यथा तादात्म्यत्व- 
विग्रिष्टसंस्मकलवं सर्वैरेबोपगम्यते, तथा तद विरेषात् कपाटं घट इद्य्रापीति भावः \ उक्तसंसरगेण तादात्म्यत्वविधिषट- 
संसर्गेण । प्रकृतमयुसन्धत्त- तस्मादिति । खसिद्धान्ते मेदाभेदयोरविरोधं प्रकाान्तरेणप्युपपादयति-वेदान्त- 

दश्ैनेत्विति । यदि भपन्रतदभावयोः भिन्नसत्ताकत्वादविरोधस्तदा प्रङृतेऽपि तथेवेदयाद--अथवेति । विचारेण 
घटादिकं केपाखदिभ्यो न भिद्यते, तेभ्यः प्रथक्त्नेन असुपठम्भात्; अन्वयेन कपालादिवत्, व्यतिरेकेण घटादिवत्. 
इयदुममेन -भ्राती तिक इति । भतीतिच कपालं धट इति सामानाधिकरण्यमतीपिरूयैव । तत्र मेदभानस्योपपादि- 
तत्ात-द्र्यादीति ॥ जादिपदेन भेदलभेदाभावत्वाभ्यामेत्र तयोरविरोषेन् मेदलतादात्मयत्वाभ्याकिति उुकतेयपसंःः) 



७८ दैतसिद्धिः सव्यांख्या । [ परिच्छेद; ९ | 

दिति मेदामेदवादिघ्रयोगे ताकिंकाचङ्गीकतस्य भिन्नत्वस्य सिद्धावपि उदेदयभ्रतीव्यसिद्धेयेथा न 

सिद्धसाधनं, तथा प्रकृतेऽपि मिकितप्रतीतेरुदेद्यत्वान्न सिद्धसाधनम् । यथा तच्वाभेदे घटः कुम्भ 

इति सामानाधिकरण्यधरतीतेरदरशछनेन मिकितसिद्धिख्देदया, तथा प्रकृतेऽपि सच्वरदिते तच्छे 
हदयत्वादसनेन मिलितस्य तस्रयोजकतया मिलितसिद्धिरुदेश्येति समानम् 

[वकवत 0090 

सिद्धिन्याख्या । 

भिन्नमिति । साध्ये भिन्नत्वस्य विरोषणस्य ताकिकाङ्गीकृतत्वेन सिद्धत्वेऽपि । उदेदयप्रतीत्य सिद्धेरिति । 
यथा न सिद्धसाधनमियर्थः । दाष्ठीन्तिकेऽप्याह--तथा प्रकृते सति “सद्विक्षणत्वे सलसद्धिरुक्चणत्वः- 

मितिपरतीतेरदैइयत्वानन सिद्धसाधनमिलरथः । अन्यथा भेदाभेदवादिना तारकं प्रति प्रयुक्ते भिन्नाभिन्न- 
मिति साध्ये भिन्नतस् तार्गिकैरङ्गीकृततवेन तवापि सिद्धसाधनमस्तं स्यादिति ध्येयम् ॥ नु--मेदभे- 

दानुमानेऽरयोजकलत्वनिरासाय भिन्नत्वविरेषणस्मोदेश्यता, तथाहि--शुणादिकं गुण्यादिनाऽमिन्नं समा- 

नाधिङ्ृतत्वात्) दयेव तेऽभेदक्षपमसाध्यवलयपि घटकरक्ञादावविद्यमानख समानाधिछृतत्वादियस्याभेद- 

हपसाध्यल्यभिचरिततवेनाप्रयोकता स्यादियेतदथं मिठितसिद्धिरुदेरयेयाशङ्खय भक्ते स्स्वाभावमाच्रस्य 

साध्यत्वे स्वाभावनति तुच्छेऽचिद्यमानसख दरयतस्यप्रयोजकत्वं स्यादियतस्तन्माभूदियसक्वाभावोऽपि 

गोडन्रह्मानन्दी ( टघुचन्द्रिका ) । 

बध्या। मेदासेदवादीति 1 भटसांख्यपातञ्जलादिभिः ताक्तिकादीन् प्रति क्रियमणे न्यायप्रयोने । भिन्नत्वस्य गुणगु 
ण्याचोर्भिननस्वख ! सिद्धो निश्चितत्वे । उदेदयप्रतीतेः उक्तप्रयोगतास्प्य विषयी भूतायाः गुणादौ गुण्यादेर्भेदासेदोभय 
वत्तप्रतीतैरियथैः। प्रङते उक्तमिथ्यास्वसाधकन्यायभ्रयोगे । मिलितप्रतीते; सदसद्धेदादिरूपोभयवत्ताभरतीतेः । तथा 
चोभयस्वशूपेणानुमितो प्रयेकरूपेण सिद्धेरभतिबन्धकस्वात् नोक्तदोष इति भावः । नयु--द्यव्वसख सदन्यसकरनिष्ठ- 
स्वेन सदन्यत्वमान्नस दद्यस्वोपपादकत्वेन तदेव साध्यताय्--इयत आह-यथाचेद्यादि । असेदै भलयन्ताभेदे । 
साभानाधिकरण्येति । भेदसमानाधिकरणामेदसंस्मविषयकेलयथैः । मिलितस्य तस्पयोजकतयेति । उभवत्व- 
विरिष्टस्य इदयस््ोपपादकतयेल्य्थः । यथा सामानाधिकरण्यप्रतीतिविशेष्यस्वं "यद्युभयं विनाऽपि स्यात्, तदा घट- 

रुघुचन्द्िकाया बिद्खेणोपाध्यायी । 

भदाभेदवादिनः के इद्यत आद-भेदेति । गुणशुष्योरिति । रणायद॒योगिकगुण्यादिम्रतियो गिकसेलर्थः । भूतायां 
इखन्तसुदे्यपदार्थः । अवीतेविषयं पूरयति-गुणादाविति । प्रयोग इति । सप्तम्यथो मिरितप्रतीखन्वयितात्पयै- 
विषयत्वम् । ननु सद्धैदत्वादिग्रयेकरूपेणोभयवताऽलुमितावपि भ्रलेक्रूपेण सिद्धेः प्रतिबन्धकत्वात् सिद्धसाधनं दुवार- 
मित आह-तथा्ेति ।-सदन्यसकरनिष्ठत्वेनेति । सदन्यमात्रनिष्ठतवेनेखथः । सद्रूपशद्रह्यण्यसच्वेनेति 
यावत् । एवंच इदयत्वे सदन्यत्वेव्याप्यतालाभात् सदन्यत्वख ददयत्वोपपादकत्वोक्तिः सङ्गच्छते, व्यापकस्य व्याप्योपपाद्- 
कत्वात् । यथाश्चुते हर्यतस्य सदन्यसकरन्तःपातिदुच्छेऽसतत्वेन बाधात्, तावता सदन्यत्वे ददयत्वन्याप्यताया लाभेऽपि 
व्याप्यस्य व्यापकोपपादकताया असत्वा्नासङ्कतेः ! यद्धा-निष्ठत्वेनेदयस्य स दत्तित्वेनेतिः शेषः । तेन सदन्यत्वददय- 
त्वयोः समनैयल्यलभः । तुच्छे वु दर्यत्वमस्तीयभिमानेन चेमामवतारिकामवतार्यं भूरे सन्तवरहिते तुच्छे ददयत्वादशनेने- 
त्युक्या च तज्निरासः । सदन्यत्वख दरयतोपपादकःवं तत्मयोजकलत्वैन वाच्यम् । तच्च न सदन्यत्वमान्नरस्य संभवति ! 
तथासति सदन्ये तुच्छे इदयत्वापत्तरिति तद्धावः । मूरे-घटः कुम्भ इत्र चटोधर इति वक्तव्ये कुम्भपदं सर्वं शब्दायुविरद 
भासत इ्युपगम्य घटङुम्भादिपर्यायपदानामपि खात्मकविमिन्नप्रकारकबोधजनकत्वमिति शाल्दिकमतानादरसुचनाय \ घटो 

नीक इत्यादिग्रतीतेः कथं सामानाधिकरण्यविषयकत्म्, अतो व्याच्े--मेदखमानाधिकरणेति ¦ उभयत्वेति 1 
सद्धेदासद्धेदोभयव्ेयथः । नजु-द्दयत्वख सद्धेदासद्धेदोभयत्वावच्छिन्याप्यत्वै सदेव व्यापकीभूतोभयत्वावच्छि्ख 
इद्यत्वोपपादकता तत्मयोजकतारूपा संभवति, परु ॒तार्शव्याप्यत्वभेव दुद, व्यभिचारचद्काया दुरुच्छेदला- 
दिसत जाह--यथेति । सामानाशिकरण्येति \: -चटभकारकमेदसमानाधिकरणाभेदसेसमैकेखर्थः ॥ उभयं 



विदेशोपभ्याय्युप्रहितगोडबरह्मानन्दीयुता । ७९ 

अतपच खत्वास्यन्ताभाववस्वै सव्यसस्वात्यन्ताभावरूपं विरिष्टं साध्यमितयपि साघु । नच-मि- 
खितस्य विषिष्ठस्य वा खाध्यत्वे तस्य ङुतराप्यप्रसिच्छया अप्रसिद्धविरोषणत्वं, भर्येकं सिद्धा भिकितस्य 
00 

नन 

सिद्धिव्याख्या 1 

निवेरानीय इति मिटितसिद्धिरुदेद्येति समानमिलाह--यथाचेति । अतएवेति । उक्तदूषणं निरस्तमिति 
भावः । नचेति । अस्य वाच्यमिलयनेनान्वयः । पिलितयेति । अबुमितिविषरयस्योभयामावरूपस्य 

साध्यस्य विदिष्टस्य वा सयसति वैकस्मन्नधिकरणेऽप्रसिच्ाऽ्रसिद्धविरेषणतमियर्थः । ननु- 
एकस्मिन्नधिकरणे धरसि भावेऽपि पूथिवीतरभिन्ना प्रथिवीत्वात् शयत्र त्रयोदशान्योन्याभावानामिवाघ्नापि 

गौडन्रह्मानन्दी ( टघुचन्दिका ) । 

कम्भयोरपि घटपरयोरपि वा सखा"दिति तर्केण व्यातिग्रहादुभयं हेत्पपादकम् , तथा इस्यत्वं “वदयुभयं विनाऽपि खात्, 
तदा तुच्छेऽपि ब्रह्मण्यपि वा स्या"दिति तकण व्यप्िग्रहादु भयं तथेति भावः । ननु--उभयस्योपपादकस्वेऽपि प्रयेक- 
रखूपेभैव साभ्यतास्तु, “यदि भिन्नं न ख्यात् तदा समानाधिक्रतं न स्था'दियादेर््ान्ते, भ्यदि सस्ट्यात् तदा द्दयं न 
स्या"दिव्यादेः दाष्टौन्तिके च प्रसेकरूपेण व्यासिग्राहकस्य तर्कस्य संभवात् । नच-उभयत्वेन सूपेणेकस्यामनुमितौ 
राघचाङ्यायश्रयोगोऽप्युभयव्वेनेवेति--वाच्यम्; न्यायप्रयोगो त्तरं प्रलेकांशप्रयोजकस्वे चादिना शद्किते परसेकां- 
छ्यतर्कोपन्यासक्रमेण भयेकायुमिदयोरूपादेन राघवानवकाशत्--हति चेन्न; भ्रयेकानुमिलयोर्पादेऽपि तयोः 
न्यायवाक्यतास्पयौविषयस्वेनोभयस्वावच्छिज्ननिधेयकानुमितेरेवोक्तवाक्यतस्पयैविषयत्वरूपोदेदयस्वेन रखाघवानपायात् । 
नच--"भेदमेदवत्ः *सदसद्धिक्न*मियेव प्रयोगोऽस्तु, भेदाभेदोभयवव्ः 'सद्धेदसदधेदोभयव'दिति प्रयोगे 
गोरवादित्ति-- वाच्यम्; सिद्धसाघनदोषसयोक्तत्वेनोक्तराघवस्यासंमवात् । अतएव वाख्नसे अनिद इति 
समूहारस्बनालुमितिवद्धाते सिद्धिसत्वेऽपि न जायत पवेति न्यताररिकाः । अप्रसिद्धविरेषणत्वं विदिषटस 
साध्यत्वे साद्यतरिरोषणप्रघिद्धिः । उभयस्य साध्यत्वे तु साध्यरूपविरोषणसख क्राप्यप्रमितत्वमन्वयदष्टान्ता- 

खध्ुचन्द्रिकाया विदटलेद्षोपाध्यायी । 

विनापि स्यात् षरीयभेदामेदोभयामाववदृत्ति सात् \ घरकुस्भयोरपि स्यात्-ङम्भढत्ति सात् । घरपरघृत्ति 
स्यात्. परद्त्ति स्यात् । ऊम्भघटघरितसाष्यदेतुकस्थङे धटढृत्तित्स्याप्यापायतासाभाय धटपदं । वेति । एवं चापायमेदेन 
तकंद्ययमिति भावः। एवमग्रेऽपि ! उभयं सदसद्धदोभयम् ।--तुच्छे इति । ठच्छड़त्तिः खात् , बरहमडत्तिवां खात् इयर्थः। 
तथा दर्यत्वरूपहेतूपपादकं । भिन्नं न स्यादिति घटावीद्यादिः । नीलादिकं पक्षः । अभिन्नं न सादिलयायमेदाभावा- 

पादकतकौन्तरलमायादिपदम् ।-सत्स्यादिति । असत् स्थादियादैः असदापादकतर्कलभायादिपदम्। इदमुपलक्षणम् । 
घटादिसामानाथिक्ररण्यप्रतीतिविशेष्यत्वं यदि घटादिमेदं विन।पि' स्यात्, तदा ऊुंभघ्रत्ति यात्, यदिवा तदमेदंविनाऽ्पि 
स्यात् तदापररत्तिः खादिति तकौ दान्ते; दृदयत्वं यदि सद्धेदं॑ विनापि स्यात्, तदात्रहृत्ति सख्यात्, यदि वाऽसद्धेदं 
विनापि स्यात् तदा तुच्छछेत्ति खात् इति च तकौ दा्यन्तिके बोध्यौ । एवं चैकेनानुमानेन सदभेदासद्धेदयोः सिद्धिरिति, 
व्यर्थसुभयत्वावच्छिन्नसाष्यकाञुमानमिति राङ्काभिप्रायः । तत्र शङते-नन्वेति । न्यायप्रयोगोत्तरमिति । उमयत्वेन 
न्याययोगोत्तरमपीय्थः -कमेणेति । एवं चातुमितिद्ये दुरवारमेवेति भावः!--न्यायवाक््येति । उमयत्वावच्छि्नसाध्य- 
केद्यादिः ! उत्पदेऽपी यपिनोभयत्वावच्छि्नसाध्यकन्यायम्रयोगे अत्येकांशाभ्रयोजकलादिाङ्कदिरसांप्रदायिकतयः प्रत्येकाजुमि- 

ल्योसत्पादो नासीति सूनितम् --उद्ेश्यत्वेनेति । अयंदेदयानुमिदया जथसिद्धिस्तु न वादिविजयायेवि भावः --खाधवा- 
नेपायादिति । प्रयेकरूपेण न्यायद्वयप्रयोगं विना अदेकादुमिदयोर्दे्यलासंभवादिति भावः ।-- नच सेदाभेद्वदिति । 
तथा चात्र अलेकरूपेणोभयविधेयकैकसमूहारम्बनाजुमितेरुदेदयस्वेन रसिषाधयिषितार्थविषयकत्वेन च तथैव बादिविजयसिद्धौ 
उभयत्वावच्छिलसाध्यकन्यायम्रयोरे पदगौरवमिति भावः । एकैकपिद्धिन्युनविषयिणी कथं समूहारम्ननालुमितिं विदन्ध्या- 
दियत आद--अतप्वेति । अदधतद्धरमावच्छिषोदेदयकश्यद्तद्धमावच्छिननवियेयकड्युद्धसंसर्गकालमितित्वल्पय तद्धमौ- 
वच्छिकनिसेष्यकतद्धमौवच्छिनपरकारकतत्संस्गकसिद्धितिबष्यतावच्छेदकस्य समूहालम्ननाचुमितिसाधारण्यादिति भावः । 
अप्रसिद्धिविरोषणत्वं विशि्टसाध्यकोभयसाध्यकस्थल्दयसाधारण्येन व्याच्छे--षिश्चिष्टस्य साध्यत्वे इति ! नलु कोऽयं 
दोष इयत आद--अभ्ययेति । -आयक्गसाभनभिवि .मूलं देषा व्यास्यातुं ्ह्ृते-न्विति 1 कलु. निकल ज्र 

॥ } 



८० अद्वैतसिद्धिः सन्याख्या । [ परिच्छेदः १1 

विशिष्टस्य वा साधने, शाराश्छ्गयोः; घत्येकं प्रसिद्धया शारीयग्शङ्गसाधनमपि स्यादिति- वाच्यम्; 
तथाविधध्रसिद्धेः शुक्तिरप्य पवोक्तत्वात् । नच-निधेर्मकत्वात् ब्रह्मणः सच्वासस्वरूपधर्मदयदा- 
न ^~ ^^~-~~~ सनन 

सिद्धिन्यास्या । 

सत्त्वायन्तामावासन्त्वायन्ताभावयोः प्रयेकं प्रसिद्धत्वेन नाप्रसिद्धविरोषणतेलाशङ्ञयाद--प्रयेक 
म्रसिद्धयेति । नच--यदि सक््वाभावविरोपितासत्त्वाभावरूपिरिष्टलाध्येऽप्रसिद्धविशेषणत्वे, तदा 
जटठादिद्धादशान्योन्याभावविेषितसमवायान्योन्याभावरूपविरिष्टसाध्यस्याप्रसिद्धत्वेन भ्रयेकान्योन्या- 
भावानां भसिद्धया साभ्यमसिद्धुपवणनं विरध्येतेति-- वाच्यं; निं प्रथिवी इतरभिन्नेयत्र जखादि- 

द्वादरभेदविरेषितसमवबायमभेदरूपं विरिष्टं साध्यं, न वा त्योदश्ान्योन्यमेदानामेक्ाधिकरण्यं 
साध्यतावच्छेदकं, येनाप्रसिद्धविरोषणं स्यात्, किंतु खाधिकरणे विधमानानां त्रयोदश्चान्योन्याभावानाम- 

पेक्षाबुद्धिविषयत्वसमूहारम्बनैकज्ञानोपारूढत्वादिरूपव्यासभ्यव्रत्तिधमीवच्छिन्नसाभ्यताकानां साध्यत्वं, 
तथाच नाभ्रसिद्धिरिति भावः । इदमप्रसिद्धविदोषणत्वुद्धरति--तथाविधेति । क्तिरूप्य एवोभया- 

भावमसिद्धेरुक्तत्वादियर्थः । नच-- सत्त्वेन प्रतीयमानस्वानधिकरणत्वरूपासच्छस्याभवि विद्यमानेऽपि 
वाध्यत्वरूपस्यासच्वस्य व्यतिरेको नास्तीति प्रागुक्तमिति-- वाच्यं; कचिद्प्युपाधौ सन्त्वेनाप्रतीय- 

मानत्वरूपासत्तवन्यतिरेकस्तत्राप्यस्तीति प्रागेवो्तत्वादिति मावः ॥ केचित्तु-- सत्त्वासत्त्वे समाना- 
धिकरणायन्ताभावग्रतियोगिनी, धर्मत्वादरुपरसवदियनेन सामान्यतस्तत्मसिद्धनोप्रसिद्धविशेषणत्वम् , 
नच-तच्र परस्परविरहानात्मकत्वरूपाविरुद्धत्वयुपाधिरिति-- वाच्यम्; पक्षे साधनग्यापक्- 

त्वात् । नच---पक्षत्वाभिमतसन््वासतत्वयोः प्रामाणिकल्वाप्रामाणिकत्वादिरूपत्वे, एतदवुमानसाध्यभूत- 

समानाधिकरणालयन्ताभावप्रतियोगिलक्षरीरप्रविष्टाधिकरणश्चब्दार्थस्याप्येतदुमानभमाणविषयतया प्रा- 

गोडब्रह्मानन्दी ( रशुचन्द्रिका ) । 

मावेन व्याश्यग्रहपयैवसितदोषः । दारीयश्ङ्गेति । नयु-बिशिष्टस्य साधने दृषणमिदम्, मिङितस्य साधने तु 
दूषणं नोक्तमिति न्थूनतेति-चेष्न; शशीयशचङ्गसाधनमिलस्येव हि द्वावर्थौ; शोयत्वविशिष्टङ्गख संयोगादि. 
संबन्धेन साधनमियेकः, श्ाश्रीयं शङ्क चेति हयोस्तादात्म्यसंबन्धेन साधनमिल्यन्यः । तथाच तादात्म्यसंबन्धेन 
तदडुभयस्य क्ाप्यज्ञातस्वेन साध्याभ्रसिद्धा उभयसाधनेऽपि दूषणमे तदेवेति भावः । निधरसकत्वादिद्यादि । स्वादि 
धमौणां तडुपहिते एव अह्मणि संबन्धः, नतु शद्धे; ध्मधर्मिणोस्तादात्म्यस्ीकारेण तत्वत्ञानेन ध्ममणां नारो धर्मिणोऽपि 
नाशापत्तेः । अथ-धर्मिसमानसत्ताकधमैनाशे सलेव धर्मिणो नाशः, आरोपित वास्तवधर्मस्वाभावेन तन्नारोऽपिं 
न धर्मिनाशः, तर्हिं छुदधसख सच्वेऽपि कव्ये तत्र धमौप्रलयनच्छुद्धे धमो न स्वीक्रियते । तदुक्तमाचार्थेः- 
"रागेच्छा सुखहुःखादिबुद्धौ सयां भरवतेते । सुषुपौ नासि तन्नाशे वस्र्ुदधस्तु नारमनः ॥° इति । तस्ाद्यथा शुद्धस्य 
स्वभरकाङप्वेन न दृत्तिह्ताननिषयस्वादिकं, किंतु तदुपहित एव ब्रह्यणीति बाचस्पतिसंमतं, तथोक्तयुक्तेः सच्वादिधर्म- 

. खुचन्द्िकाया विडुलेशोपाध्यायी । 

ब्रह्मणः, सखयज्ञानमिति -धु्युक्तसत्छवादिधमौणां तत्र सत्वादियत आह-सस्वादिधमौणािति । तडपदिते सत््वायुप- 

दिते, अथ धर्मीयादि तादात्म्येन धर्मधर्मिभावे एवेदम् । यथा नीरुत्वावच्छिन्ननाशे घटत्वावच्छिज्ञनाशः 1 नच-- 
चटनशेऽपि खदोऽनाशात् व्यभिचार इति--बाच््यम् ; घटोपदिताया एष मृदः तद्धर्मित्वात् , तस्याश्च तदानाश्चादिति भावः , 
ुदसखेऽपी्यादि 1 कैवस्यदक्षायां शदधस्य ब्रह्मणः सत्वेऽपि तत्र शद्धे धमाभ्रययादि यर्थः । आचार्यः मूरकरैः 
श्रीमधुसूदनसरखतीभिः 1 दुःखाकीति करतपदं । सुषु तन्नारे बुदधरविल्ये, तद्रागादि नासि अत्र खणुस्ानिति दन्तः, 
कैवल्ये इति दा्टन्तिकं बोध्यम् ।-बुद्धेस्त्विति । उुडेडद्ुपदितस्य चेयथः । आत्मनः छदधस्ात्मनः। तदित्यनुषज्यते । 
नज्विदमनाकरम्, जत माह--तसमाच्रथेति ! उक्तयुक्तेः तत्र पमाभखयात् \- तडुपद्ित एवेति । एतावतैव सलं- 



विटेशोपाभ्याय्युपदरहितगौडनद्यानन्दीयुता । ८१ 

सिद्धिव्याख्या। 

माणिकत्वावर्यंभावेन वाधः स्यात्+ नहीद्मञुमानमथमाणं, तथासति साष्यश्रसिद्धर्थमस्मालुमानस्य परं 
मयलुपन्यासपरसङ्गादिति--वाच्यम् ; पक्षत्वाभिमतसनत्वासत्त्वयोलिकालावाभ्यत्वस्य कचिदप्युपाधौ 
स्तवेन प्रतीयमानत्वानधिकरणत्वादिरूपत्वेनावाधात् । नचैवमेव--ञेयत्वपदमरतिपायत्वे समानाधि- 
करणायन्ताभावप्रतियोगिनी धर्म॑स्वादिति साधनसौरुभ्येन सदसद्धिरक्षणखेव ज्ञेयपदार्थबिरु्षणस्यापि 
सिद्धिमसङ्ग इति--वाच्यम् ; अप्रयोजकत्वात् , प्रमाणविरुद्धत्वाच्च, न्यायमते बाधा । अतएव--जत्म- 
त्कानात्मत्वे समानाधिकरणायन्ताभावम्रतियोगिनी धर्मत्वादिति साधनसोरभ्येन, आत्मत्वमात्मान्य- 
निष्ठायन्ताभावग्रतियोगि धर्मत्वादिति अनात्मत्वं अनात्मान्यनिष्ठायन्ताभावप्रतिथोगि धर्म्यादिति 
साधनसलौभ्येन च सदसद्विरश्षणवदत्मानास्मविरक्षणस्यापि सिद्धिमसङ्ग इति--मिर्तमू ; अभरयोजक- 
स्वात् , ममाणविोधाञ्च । नच --इदसुभयत्रतुल्यमिति--वाच्यम् ; अस्मदुचुमाने अमाणविरोधाभावात् , 
अभ्रयोजकत्वाभावाच्च । अतएव--सत्वमसतत्वानधिकरणानात्मनिष्ठायन्ताभावम्रतियोगि, धर्मत्वात्, 
रूपवदियनुमानेन सामान्यतस्तत्मसिद्धेनौपसिद्धविरोषणत्वमियपि--साधु; साभ्यतावच्छेदकमकारेण 
साध्यमसिद्धेरलुमानाङ्गत्वेऽप्युक्तालुमानप्रदरत्यनन्तरं सत््वायन्तामाववच्े सलयसत्तवायन्ताभाववक्किचित् 
सिद्धमिति मानसन्ञानसंभवेन तथा तस्रसिद्धयुपपत्तेः । यद्रा--सत्तव एव तल्रसिद्धिरात्माभ्रयदोघेण, 
खस्मिन्. खस्यामावात् असत््वस्याभावाच्च । अथवा--निधैर्मकनह्यण्येव तत्प्रसिद्धिः, नचैव तद्देव 
सद्रपत्वेनाभिभ्यात्योपपत्त्याऽथान्तरं; सधर्मकत्वेन पश्चबिरोपणात् । एवंच सधर्मके अपन्न सत्त्वायन्ता- 
भावविशिष्टासत्त्वायन्ताभावः सिद्धयन् पश्षधर्मताबखन्मिध्यात्वमादायैव पथैवस्यति, नतु सद्रपत्वमा- 
दायः; ब्रह्मवत्सद्रपत्वे सधर्मकत्वव्याघातात्, न हि ब्रह्मण इव प्रपन्नस्य सदेव रूपं; सह्यापरिमाणादि- 
रूपान्तराङ्गीकारादिति । यन्तु- सन्त्वदाच्देन प्रामाणिकलत्वविवक्षायां ससे बरह्मणि च तस परेणाप्य- 

्गीङृततया साध्याप्रसिद्धिरिति- तन्न; बह्यणो वस्तुतो निधर्मकत्वात्साध्यप्रसिदधेस्त्रानिकटत्वात् । 
नच-- तथासति ब्रह्मणो चश्ङ्गादिवदरस्तुतोऽसक्वापात इति-- वाच्यम् ; तथात्वे जगदान्ध्यापत्तेः; । 

रिचिस्तु खतषएव विटक्षणमितिस्पायेन सद सदरपत्वोपपत्तेः । नच--नद्मणः सन््वायन्ताभाववत्वे 
सत्यसन्त्वात्यन्ताभावसीकारे निधर्मकत्वव्याघातः तस्याभाववत्वरूपत्वेऽपि धर्मवन्त्वाक्षतेरिति-- 

वाच्यम् ; निधर्मकलेनेवाभावरूपथर्मस्याप्यनधिकरणत्वात् । नच--तर्हि सच्वानधिकरणत्वापत्तिरिति- 

वाच्यम् ; इष्टापत्तेः, कर्पिततसत्त्वस्याङ्गीकारात् । नन्व--्रह्यणि प्रसिद्धसुक्तसाध्यं बह्यातिरिक्तं पारमा- 

्िकचेत्, अद्वैतश्तिचियोधः, अपसिद्धान्तन्च; अपारमार्थिचेत्, जगत्सयत्वदानिः; नदि वहाबो- 
ष्ण्याभाब भारोपितः स्वाभाविकोष्ण्यविरोधि तदुचितार्थक्रियाविरोधादिति--वाच्यम् ; सन्त्वाभाव- 
निशिष्टासनत्वाभावस्य साध्यत्वेनाभिमतस्य बद्यखरूपत्वाङ्गीकारेणाद्ेतश्चतिविरोधाभावात् । नच~द्मण 
उक्तबिरिष्टाभावसखरूपत्वे सविरेषत्वापत्तिरिति-राङ्कयम् ; सखरूपत्वोक्तयेव तन्निषेधात् । नच-सत्तववद्- 
शममोऽप्यमावरूपत्वेन भावरूपत्वामावम्रसङ्क इति-- वाच्यम्; घटस्य श्वायन्ताभावरूपत्वेऽपि भावत्वव- 
द्रस्मणोऽपि सत्त्वायन्ताभावरूपव्वेऽपि भावत्वाविरोधात्् । नचैवं--पटालन्ताभावस्येव सत्वस्यापि 

ब्रक्मायन्ताभावत्वापत््या भावत्वाचुपपत्तिरिति-- वाच्यम् ; परस्परविरहकैकस्लमावस्य घटायन्ताभावस्य 

तथात्वेऽपि ्नेवंचिधस्य सन्त्वस्य भावत्वोपपत्ते; । नच-उभयोरपि मावरूपववे ह्मणः सत्त्वायन्ताभाव- 
वत्त्वं पारिभाषिकमेषं स्यादिति--वाच्यम् ; इष्टापत्तेः, सत्त्वायन्ताभावखरूपत्वेन वस्तुतसद्त्वामावात् । 

पठ-मन््ेन पश्चविकेषणेऽपि त्रदवस्सब्रुसतवमादायाथौन्तरावारणमिति-तन्न;. सद्रूपतवेन सधर्म 
क, 8, ११ , 

नी 0 00 

० द. 4 ॥ 



८२ अद्वैतसिद्धिः सन्याख्या । [ परिच्छेदः १] 

सिद्धिभ्याख्या । 

कत्वन्याहते४ । नच~-सद्रपतेऽपि ब्रह्मण इव प्रपच्नस्य कद्पितधर्म॑मादाय सधर्मकल्वाविरोध इति-- 

वाच्यम्; ब्रह्मणि धमौभावस्य शरुयादिभ्रमितत्वेन वस्तुतो निधैर्मकतया तत्र धमीणां कल्पितत्वसंभवेऽपि 

गरपञ्चे तस्याप्रभितत्वेन तत्र कल्पितथरमैः सधर्मकत्वानिरोधस्य वक्कुमराक्यत्वात् । अतएव्--कस्पित- 
संख्यापरिमाणादिरूपान्तरसत्त्ेऽपि प्रपञ्चस्य बद्मण इव सदेव वा खमेव वा रूपं यच्येदयथाश्रयणेनाविरोध 
इलपि-निरस्तम् ; उक्तरीत्या भपञ्चस्य करिपतथमौशभ्रयणायोगात् । एतेन--त्रह्णः सदेव रूपमिति 
कोऽर्थः, किं प्रामाणिकमेव रूपं धर्म इति, फं घा सत्ताजातिमानेव ध्म इति, यद्राऽबाध्यमेव खरूप- 
मिति । नाद्यः; बरह्मणो वस्तुतः सविदोषत्वापत्तेः, करिपितधर्मस्य परेणापि प्रामाणिकत्वाखीकारात् । न 
द्वितीयः; घटादाविव ब्रह्मण्यपि सत्वजातिमत्संख्यापरिमाणादिरूपान्तरावारणात् । न तृतीयः; सति 
बरह्मण्यबाध्यत्वरूपधर्मसख भ्खयन्तरेणाङ्गीकारापत्त्या तस्य नि्ैर्मकत्वामावापत्तेः, नद्यवाधितत्वरूपधर्म 

बिना ब्रह्मखरूपमवाधितमिति खीकारो युज्येतेति-निर सतम् ; प्रथमदतीयपश्चयोदषामावात्। यदुक्त-- 
बरह्मणो वस्तुतः सपिरोषत्वापत्तिः; कलिपितधर्मस्य परेणापि भरामाणिकत्वाखीकारादिति--तदयुक्तम् ; 

इदं रजतमिदादिप्रमाणगम्यत्वरक्षणप्रामाणिकत्वस्य श्ुक्तिरजतेऽप्यस्मामिरप्यङ्गीकारात् । यदपि- 
तृतीयपक्षे सति बह्मणीलयादिनिरस्तमियन्तं तन्न; अवाधितत्वरूपधर्मस्याप्यबाधितत्वधर्मौन्तरसीकारेऽन- 

वखानात्तादश्धमीन्तररहितस्याबाधितत्वस्याङ्गीकारे प्रथममेवावाधितस्वरूपधर्मरहितमवाधितं जह्यस्वरूप- 

मङ्गीक्रियतां, किं तावदूरगमनेनेति १ नच-ब्रह्यसरूपगतावाध्यत्वरूपधर्मोऽवाभ्यत्वरूपधर्मान्तरविरहेऽपि 
प्रमेयत्वे भरमेयत्ववत् खरूपभूताबाध्यस्वसत्तवेन नानवसेति--वाच्यम् ; तद्यौत्माश्रयदोषापत्तेः । नच- 
तस्य सिद्धविषयत्वेनादोष इति-- वाच्यम् ; विवादास्पदत्वेन सिद्धविषयत्वाभावात् । नचेवं--प्रमेयत्वा- 
दावपि प्रमेयत्वायमावप्रसङ्ग इति--वाच्यम् ; इष्टापत्तेः; अन्यथा तच्राप्युक्तदोषतादवस्थ्यापातात् ! नापि 
दृष्टान्ते साध्यवेकस्यं; हुक्तिरूप्यादेः सच्वाभाववत्त्वे सव्यसत्त्वाभाववत्त्वस्मावरयमङ्गीकर्वव्यत्वात्, 
अन्यथा स्वे बाधो न स्यात् ब्रह्मवत् ; असन्तेऽपरोक्षस्वं न स्यात्; शशविषाणवत्; तस्मात्ख्यातिबाधा- 
न्यथानुपपत्या दृष्टान्तस्य शुक्तिरूप्यादे सनखाभाववत्त्वे सयसत्वाभाववत्तवं दुवरमिति न साध्यवेक- 

. ल्यम् । नच--तथापि सदसदात्मकत्वमादायाथौन्तरमिति-- वाच्यम्; सदसदात्मकस्य घटादेः सत्वा 
सच्त्वाधिकरणतवेनैव दृष्टतया तदमाववत्वाधिकरणत्वादशैनात्, नदि नीरूपीतात्मफचित्रकम्बरादेः 

नीङत्वपीतस्वाधिकरणत्वन्यतिरेकेण नीलाभाववत्त्वे सति पीताभाववत््वं दृष्टम्; न वा नियकाम्याभिहो- 
तरदिर्निलयस्वकास्यतग्यतिरेकेण निलयसाभाववच्वे सति काम्यत्वाभाववन्त्वम् । नचेवं सति-- सत्वाय 

न्ताभाववतोऽसन्तवनियमेन, असत्वायन्ताभाववतः सच्वनियमेनोक्तसाभ्यद्वयं सदसद्धिरक्षणवस्त्वादाय 
पयेवस्यतीति सुवचमिति- वाच्यम् ; अ्रोभयसंमतदष्टन्तासंमलया वैषम्यात् । अतएव-सत््वासत्तव- 

रूपधर्मरहितस्यापि बरह्मणः सब्रूपत्ववत्तद्रहितस्यापि प्रपञ्चस्य सद्रपत्वस्य सदसब्रूपतस्य वोपपरत्तिरिति- 

निरस्तम् ; भरपच्नस्य नह्यवत्सद्रपत्वे मानाभावात्, सच्वासत्त्वरूपधर्मरहितस्यापि तस्य सद्रपत्वमादाया्भी- 
न्तरत्वशङ्कानवकाञात््। नच-- ब्रह्मणोऽपि सद्रपत्वे मानाभाव इति सुवच मिति-वाच्यम् ; सयज्ञानादि- 
वाक्यस्यैव तत्र मानत्वात् । नच--तस्य सन्त्वविरिष्टनद्यण्येव मानत्वेन तत्खरूपपरत्वेऽमानतेति-- 
वाच्यम्; अस्मन्मते सत्त्वादैः कर्पितसवेन तदुखक्चय खहूपपरत्व एव मानत्वात्, -भवन्मतेऽपिं 
धर्मधर्भिणोरभेदेन बििष्टपरत्वे खरूपपरतवस्याप्यावह्यकस्वात्- । नच-- "सदेव सोम्येदमग्र आसीत्? 
दयादिनेदंशब्दपरामृष्स्य व्याश्ृतनामशूपात्मकभपन्नस्य तदयन्ताभेदावेदनेन तस्य सद्रपते मानाभावा- 



विटरेशोपाध्याय्युपषंहितगौडनरह्यानन्दीयुता । ८३ 
पि 

सिद्धिन्याख्या । 

सिद्धिरिति-- वाच्यं; तदलयन्ताभेदे प्रपञ्चस्य सत्कायैत्वाञुपपत्त्या तत्र शुतेखात्पयाभावेनामानव्वात् , 
सामानाधिकरण्यस्य च शुक्तिकायामिदंरजतमिदयादिवद्वाधायामप्युपपत्तेः । यत्त--“गत्तिकैयेव सलयम् 

इति सावधारणेन मृत्तिकाशब्ितप्रकृतेः सद्रपत्वावेदनेन तदुपादानकम्रपच्चस् सद्रपग्रकृयतिरिक्तरूपा- 
न्तरासंभवेन तद्रूपकत्वेन सद्रूपताया दुर्निवारत्वम्, (तम आसीत् इति शरुखन्तराच प्रकृतेः सद्रपत्बं 
दुवौरमिति--तुन्न; "वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृ्तिकेयेव सयम इति पूर्ववाक्येन विकारशब्दितस्य 

कायेजातस्य वागारुम्बनमात्रत्वाचेदनात् “्रक्तिकेवयेव सवयम्" इलयवधारणेन काथसन्तवग्यवच्छेदाच्च । 
“मृत्तिकेलेव सलयम्' इति वाक्यस्य प्रपञ्चसयतवेऽमानत्वात्, भव्युत तन्मिथ्यात्व एव मानत्वाचच; मृत्तिका 

शच्द्स्य प्रकृतिपरत्वे मानाभावाच्च । य॒दपि--^स भूमिं विश्वतो इृत्वाऽल्यतिष्ठदशाङ्कलम्' इयादौ भूमि- 
शब्दस्य आदिलयवण तमसः परस्तातः 'तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था विदयतेऽयनयेःद्युपसंहारे 
तमरश्च्दितग्रकृतिरूपत्वग्रतिपादनाु सारेण प्रकृतिपरस्वावसायात् सत्तिकाशब्द स्य परेणाप्युपादानपरताया 

अवदयाश्रयणीयत्वेन रक्षणावस्यकत्वात् जगदुपादानभूतमायापरनासकत्रिगुणास्मकम्रकृतिपरताया एव 
न्याय्यत्ाच मृत्तिकाष्चव्दः प्रकारवाची; तथाच मृत्तिकाप्रकार एव सयो न तु तस्रकाररहित आरीपित 

इयवधारणेनारोपितसयत्बव्यवच्छेदान्न तेन प्रपच्रसलयत्वव्यवच्छेद्ः कियते, प्रत्युत तद्धिषीयत इति 

परैवस्यति, मरत्तिकाकार एव क इद्यपेक्षायां वाचारम्भणं विकारः इति वाक्यं वृत्तम् । तस्यायमर्थः- 

वाचाया आरम्भणं आरुम्बनं प्रवरत्तिनिभित्तं यस्मि्निति तत्तथोक्तमिति षिकारविरेषणम् । लिङ्गव्यलयय- 
रछान्दसः । स विकारः नाप्रसिद्ध इव्याह- नामेति । पुनः कथंभूत इयत आद-धेयमिति । यतेन 
धारणयोग्य इयर्थः; । इत्येवेति शब्दो हेतो । वाचारम्भणं विकारो नामधेयं गृत्तिकाहेतोस्तज्नन्यत्वादेव 
सलयमबाध्यमियर्थः । कायस्य कारणानुरूपत्वनियमात् । परेणाप्युपादानसयत्व एव श्रुतिः प्रमाणीकरिवत 

दयविवादम् । उपादानं च न त्र्य भवितुमदहैति; जगतो जडत्वेन बह्मणस्तदनुरूपत्वाभावात्, प्रकृति 

स्तूपादानं भवितुमर्हति उपादानस्वेनोभयवादिनां भ्रतिपन्नत्वात्, भ्मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु 

महेश्वरम, "अजामेकां खोदहितदयुहकृष्णाम्' इयादिश्चतिसिद्धत्वात्, कायाँनुरूपत्वाश्च, मर्तिकेति स्रीरिङ्गेन 
निर्देदयाश्च, मूरुकारणत्वाचच, नद्यणोऽकरत्वेनादृ्टस्योपादानत्वस्य कर्प्यत्वाच्च, ^तदनन्यत्वमारम्भण- 
शब्दादिभ्यः (ज. सू. २-१-१४) इति सूत्रसयेश्वरातिरिक्तछ्वतन्नकारणत्वनिरकरणपरत्वेन तव्विरो- 
थोपपत्ेश्चेति-तदपि न् वाचारम्भणश्रुतेजेगन्मिथ्यात्वार्थकस्वात् । तथाहि--विकारो घटश्चरावादि- 
ल्पः, वाचाऽऽरम्भणं आरभ्यत इयारम्भणं, वाचा व्यवहारमात्रं, नामघेथं नाममात्रं शब्दव्यतिरेकेण 

वस्तुतो विकारः कोऽपि नात्ति मिथ्येति यावत्; किं तर्हिं सयम् । मृत्तिकेव उपादानभूते बदैवेति 
तदूर्थप्रतीतेः । नजु--वाचारम्मणमियेकं पदम्, अनेकं वा, नाद्यः चाचारम्भणशाब्द्स्य मिथ्यात्वे रूटे~ 
रभावात्। दितीयेऽप्यारम्भणपदं रूढं, यौगिकं चा । नाद्य तच्र प्रमाणाभावात् । न हितीयः; आरभ्यत 

इयारम्भणमिति योगेऽपि कृदयोगे "कटैकर्मणो, कृतिः (पा. सु . २-३-६५) इति षष्ट्या एवानुद्ासनेनं 
वरृतीयादुपपत्तिग्रसङ्गात् ; स्युडन्तस्यारम्भणशब्दस्य ल्युटः कर्मण्यननुरासनेन कमीर्थत्वासंभवाश्च, वाचा- 

रष्थकान्यवाक्यादेरिव मिथ्यात्वारभाच्, धरश्रावादिरूपसत्तिकाविकारस्य वागिन्द्रियानारन्धत्वाञ्च-- 

इति चेश; बाचारम्भणमियेकं पदं तच्च वाचाङब्द्परम् । तथाच वाचाया आरस्भणम् आम्बनमात्र- 
मिति भिभ्यात्रसिद्धेरविकरत्वात् । नच-बागाछम्बनमिति व्याख्यानेऽप्यश्चुतकस्पना, अक्षरसाम्येनर 

लिर्वकनेऽपि  सत्रशव्छभवग्रादिति~ताच्यम् ; गद्मन्तसभावे$्तकरप्या अप्ीषणत्वरप्मत+ 



८४ अद्वैतसिद्धिः सन्याख्या । [परिच्छेदः १] 

सिद्धिव्यास्या । 

पदस्थाने वाक्षयरोषे ्रूयमाणेवकारस्यालुपङ्ेण वागाछम्बनमेवेखर्थकस्पनेऽश्रुतकस्पनाया अभावाच । नच- 

त्यया नामधेयमिलस्यापि नाममात्रं छयेतदिति व्याख्यातखेन पोनरुक््यमिति--वाच्यम् ; व्याख्यानन्याख्ये- 

यभवेनापौनरूक्यात् । नच~--इदमनन्यगतिकमिति--वाच्यम् ; इष्टापत्तेः, गयन्तराभावाच । नच-- 

वागिन्द्रियजन्यं नामधेय; प्राकृतादिशब्दो विकारोऽनिल्यो खक्तिकेलयादिसंस्छतनामधेयं सयमिलक्षरा्थः 

संभवतीति---वाच्यम् ; भवन्मते प्राङृवशब्दस्यापि सलयतवेन ततो वैषम्यायोगात् । नच-सयमियस्य 

निवयमिदयर्थकथनेन वैषम्यमस्तीति--वाच्यम् ; त्वदुक्तार्थपरत्वे उपक्रमे शतस्य शदिज्ञानात् तद्विकारख- 

रूपपरिज्ञानस्याुपादानेन ध्यथा सोम्येकेन मृत्पिण्डेन इलयादिनैकवाक्यत्वविरोधापत्तेः । नच --उपकरमेऽपि 

भषादिशचब्दपरिज्ञने यत्फटं तच्वाधिकं च सार्वत्रिकन्यवहारादिकं संस्छृतज्ञानाद्भवतीद्युच्यत इति नोक्तदोष 

इति-- वाच्यम्; “एकेन भृर्पिण्डेन श्रण्मयम्' इ्यादिश्चतिविसोधात् » संस्कृततज्ज्ञानतत्फपर्वाचकशब्दा- 

नामश्चतानां कल्पनीयत्वापत्तेश्, संस्छतशब्दाहौकिकैन्यैवहारासंभवेन फरमूयस्त्वायोगाच, भाषाऽपरिज्ञाने 
सर्वेण व्यवहारासंभवाच, संस्कृतपरिज्ञाने सार्व्रिकव्यवहारा भवन्तीदयस्यपपूर्वत्याभावेन श्रुयर्थत्वायोगाच् 

खत्तिकैयस्य शब्दपर्ते मानाभावाच्च । नच--खजञ्ज्ञानेऽपि घटादिसंरायददीनात् नव्वमिमतवाक्यार्थोऽपि 

संभवतीति---वाच्यम्; खरूपपरिज्ञानेऽपि कसिपितभेद वद्िकारसंरायस्योपपत्तेः । नच--नामधेयपदस्य 

खरत्तिकेति पदेनाप्यन्बयात्तय शब्दपरत्वमिति-- वाच्यम्; अतुषङ्गकत्पने गोरवात् ! नच~-तवाप्येव- 

कारालुषङ्गस्तुस्य इति--वाच्यम्; वाचैवारम्भणमिति त्वयापि वक्तव्यत्वात् , इतरथा संस्छरतपदानामपि 

चाचाऽऽरम्भणसन््वाद्धिनाश्षवन््वप्रसङ्गादितिशशब्दस्य शब्दानुकरणरूपवे मदादिश्चब्दानामनियसखप्रसद्गाञच। 

नच--मत्तिकादिरब्दानां बिवक्षितत्वाददोष इति-- वाच्यम्; आदिपदाश्रवणात्। नच--निपातानाम- 

नेकार्थत्वादितिपदेन वाचाऽऽरम्भणेतरपदानि गृह्यन्त इति--बाच्यम् ; पराक्रतभाषाप्रबन्धादेरपि तद्भयाकर- 

णादिसापेक्षत्वेन वाड्रत्रेणानारब्धत्वात्तस्यापि संग्रहापत्तेः । किंच, सलपदेन नियत्वाभिधने क्षणा- 

सज्गान्युख्यार्थ एव ह्यः, स च तवानिष्टः परमार्थतस्यैव सयराब्दयुख्यार्थतरेन संस्कतस्येव परमार्थ- 
त्वविधो माषदेः श्रुयमिमतमिथ्यात्वापत्तेः । चेनाश्वतं शतम् इत्यादिनैकविज्ञानास्सर्व विज्ञानं प्रतिज्ञाय 
प्रपञ्न्रह्मणोर्भेदेन कथं जु भगवः इलयादिनाऽऽकषिप्य धर्मसमाधानार्थं “यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन 

इयादिवचनं प्रवृत्त, तेन च सवदुक्तार्थन तत्समाधानायोगात्सर्वमेवासङ्गतं स्यादिति । तस्माद्रह्यण इव 
भषच्चस्यापि सद्रपस्वे मानाभावात् सत्वासत्त्वराहिये सति सद्रपत्वमादाय नार्थान्तरम् । एतेन-- 
सदसदात्मकत्वमादायार्थान्तरं तस्य दुवौरमिति--निरसम्; सद्रूपत्वे जह्यवद्राधाभावापत्तेः प्रपञ्चस्य । 
नच--एतावन्तं कारु श्रुयज्ञानमासीत् “भ्रम आसीदिति सद्रपतवेनावाधितप्रतीतिसिद्ध एवाज्ञानादतै 
ज्ाननिवयत्वरूपवाधो न चर्यत इति-वाच्यम् ; सद्ूपत्वाविरोषे नियामकामावे च ब्रह्मणो ज्ञानाद्राधापत्तेः 1 
नच--मिथ्यात्वाविेषेऽपि भागभावादिसंबन्धो वियदादायेव नत्वज्ञानादावितिवत्, सद्वपत्वाविकेषेऽपि 
बद्मणोऽन्यत्रैव ्ञानाद्वाधसंबम्धो, नतु बह्मणीति व्यवस्थोपपत्तिरिति-- वाच्यम् ; वेधम्यौत्। मिथ्यात्वस्यो- 
भयत्र सिद्धतवेऽपि सद्रपत्वाविरोषस् कल्पनीयतया तस्य व्ययस्थायाञ्च कल्पने ध्मधम्यभयकल्पनागोरव- 
सङ्गात् ; भागभावानङ्गीकारमते वियदादौ प्रागभावसंबन्धायोगाच, अज्ञानानङ्गीकारवादिमते व्यवस्थायां 
दरनिरूपस्वाश् । अतएव--पदारथत्वाविेषाजशङगादेरपि प्रतिपन्नोपाधिप्रसङ्गः, तथोतपत्तिविनाश- 
भसङ्गभ्भेति--निर्त् ; धर्िणसखैवाभावात् । अत एवासद्रपत्वेऽपरोश्तामती ति स्यादिलपि साधु ॥ 



। 

विडरेोपाध्याय्युपन्दितगोडनरह्यनन्दीयुता । 2५ 

0 ण ण ^ 

गोडवह्मानन्दी ( खघुचन्द्िका ) 1 

संबन्धस्तदुषहित एव ब्रह्मणीति सच्वादिधमीभावघरितमिथ्यात्वरक्षणं शुद्धवरद्मण्यतिव्याक्तमिति भावः । सदपतेन 
बाध्यस्वामाववच्वेन । तथाच भावरूपधमौनाश्रयत्वेऽपि ब्रह्मणो बाध्यसवादिशचुन्यत्वरूपाभावरूपघमौश्रयत्वाव् नाति- 
व्यापि; । नच--उक्ताभावस्य ब्रह्मरूपाधिकरणस्वरूपस्वेन तद् मावो ब्रह्मण्यस्स्येवेति- वाच्यम्; उक्काभावस्व विशिष्ट. 
रूपेण ब्रह्मणि ताद्ह्यस्येव भेदस्यापि ससेन तत्रोच्ताभावयैरिश्चदेव संभवेन तदभावासंभवात् । तादात्म्यमेव हि 
अभावस्याधिकरण्वैरिष्य भद्ादिमते स्वीक्रियते । उक्तं हि न्यायज्कसुमाज्ञलो-- "तादात्म्यमेव परस्य भते अभावा- 
धिकरणयोः संबन्ध" इति । परस्य भटस्येति तत्र वधमानादिटीका । नच--एवमभावाधिकरणयोराधाराभरेयभावायुष- 
पत्तिरिति--वाच्चम् ; संयोगखेव तादास्म्यस्यापि कस्यविदाधारतानियामकस्वैस्वीकारात्; धवटाभावे घटे नासीलयादौ 
स्वैरपि तथा वाच्यव्वात् । अतएव घटे रूपमिल्यादौ रूपत्वादिरूेण तादास्म्येनेवाधारता, संबन्धान्तराखीकारात् , 
एतदभिप्रायेण द्वितीयमिध्यास्वप्रस्ता वान्ते आचरयेरवकष्यते--ब्रह्यणो भावरूपधमीनाश्रयस्वेऽप्यभावरूपधमौश्रयस्वेन 

सल्यत्वादिधर्मवखमिति--इति ध्येयम्. । नच--मिथ्याप्वमेव बाध्यत्वम् तथाचास्माश्रय इति--वास्यम् ; 
ऋाननिवत्यत्वरूपवाध्यस्वस्य मृते निबिष््वेन सदसद्विलक्षणस्वरूपनत्राध्यत्वस्याभावानिवेशात् । नु--हानानिवल्यख- 
स्वरूपसत्वाभावस्य निवरो असस्वाभावस्य वैयथ्यैम्र, असरवामावद्येव विशेष्यतया रक्षणे निवेशेन धूमप्रागभाव- 

रशुचन्दिकाया विटेश्णोपाभ्यायी । 

ज्ञानमिदयादिश्चुलयुपपत्तिरिति भावः । ननु सद्रूपमपि शुद्धं व्रह्म सत्त्वादिधर्मशल्यमेवेति कथं तत्र॒ नाततिन्या्िरियतो 
व्याच्े--बाध्यत्वाभाववस्वेनेति । इदमेव सत्वं नठ॒ कश्चित् भावरूपो धर्म इति भावः ननु तदपि कथं निर्भमके 
इयत आह--तथाचेति ! आश्रयत्वात् तदुपगमात् । तादशसत््वाभावघ्य तत्र भावादिति रोषः --नातिव्या- 
भिरिति । तादृशसत््वामावधरितत्वात् मिथ्यात्वलक्षणेति भावः । अधिकरणखरूपत्वेनेति । तथाचासेदे 
आधाराधेयभावविरहात् उक्ताभावरूपप्रतियोग्यभिकरणतारूपविरोधिनो ब्रह्मण्यसत््वात् तदभावसक्े न बाधकमिति 

भावः --विशि्ररूपेणेति । ताध्यविशिष्टमेव ताद्यामाने तादात्म्येन वर्तमानं रूपमिति खेषां परिभाषा । अन्येषां तु 
ताददाविशिष्टलमेव सूपमिन्युक्तं न विसर्वव्यम् --तादारम्यस्येवेति ! अन्यथा ब्रह्माबाध्यमिति अल्ययस, सदीज्ञानमिति 
श्चुतेश्वासुपपत्तेरिति भावः ।-मेदस्यापीति । अन्यथा विरिष्वुद्धौ मेदमानस्य व्यवस्थापिततयोक्तानुपपत्तितादवस्थ्या- 
दिति भावः ।--उक्ताभाववैशिश्यस्येति 1 वाध्यलभावलरूपग्रतियोभितावच्छेदकविरिष्टनिरूपिताधिकरणताया 

इव्यर्थः । एवंचोक्ताभावरूपकेवलग्रतियोग्यधिकरणताया ब्रह्मण्यसच््वेऽपि न क्षतिः । प्रतियोगितावच्छेदकविरिष्मतियो- 
ग्यधिकरणताया एवाभावविरोधिलाद्विति मावः । ननूक्तमभावलविरिष्टख ब्रह्मणि कर्थं तादात्म्यसंबन्धः, खरूपसेनाभाव- 
संबन्धतायाः सर्वैरपगमादिदयत आदह--तादार्म्यमेचेति । भद्रमतेऽनाश्च सं निरकयेति--उक्तं हीति । अत्र परो भटर एव 
कुतः, तत्राह--वधमानदीकेति । पवं तादात्म्यस्याभावसंबन्धले ! तत्सामान्यख शृत्यनियामकलादिति भावः -संयो- 

गस्येवेति । यथा संयोगसामान्यं न दृत्तिनियामकम् , अङ्करीद्वयादिसंयोगस्यातथालात् ; नापि इृच्यनियामकं, घरभूतलसं- 
योगादेरतथालात्ः; तथा तादात्म्यसामान्यं न व्ृत्तिनियामकं, न वा तद्नियामकं, घटे घरतादात्म्ये सूपादितादात्म्ये 
न्च कमेण व्यभिचारादिति भावः । सर्वैरपीति । तत्र तादात्म्यातिरिक्तसखरूपसंवन्धस दुरवैचलादिति भावः । अच्र विरिष्ट- 
धीनिवौदकमेदशथ खरूपसंबन्धवादिभिरपि कथंचित् वाच्य एव । स च पूर्वमेवोक्तं इति ध्येयम् । तथा तादात्म्यस्याधार- 
तानियामकल्सख । नयु तादात्म्यं विघेष्यविरेषणदेरतिसिक्तम् ; खरूपसंबन्धस्तु कारविरोषावच्छि्न॑विशेष्यमेचेति 
सुवनम्, अत आद-भतपबेति तादात्म्यख्याधारतानियामक्रलदेवेयथैः । उक्ताभिप्रायं॑मूलसंमव्या दब्यति-- 

पतद्भिप्रायेणेति । मिथ्यालघटकसलख बाध्यलामावरूपल्मुक्तम् , तञ शङ्कते-नचेति । प्रकृतमिथ्यालशरीरे 
सत्त्वप्रतियोगिविधयेति शेषः \-चैयथ्यैमिति । ज्ञानानिवलरूपसत््वस्य तुच्छसाधारणतया तदभाचेनैव तुच्छव्यादृत्ति- 
सिद्धेरिति भावः ¦! नञ्ु-सदसद्धिलक्षणल्वरूपवाध्यलाभावरूपसलस्यापि ठुच्छसाधारणतया तद भावरूपस्य सत्त्वाभावस्यापि 
व॒च्छन्याहत्ततया तिवेशेऽप्यसत्त्वाभाववेयभ्यैमिति ज्ञानानिवदैलरूपसत्त्वाभावनिये्े इयस्यासङ्गतिः । नच--असद्िलक्षण- 
लमपहाय सद्धिलक्षणलरूपबाघ्यलाभावरूपसत्त्वस्यामावो निवेद्यते । तस्य च ठच्छसाधारणततयाऽसत्त्वाभावनिवेश्सार्थक्य- 
मिति-- वाच्यम् ; तथासति सदसद्विरक्षणलरूपमि्यालरशरीरेः तादशमिथ्यालरूपबाध्यलप्रवेशेनात्माश्रयोक्तेरसङ्गतिग्रसङ्गात् + 

२ श्दच गुरचन्द्रिकोदाृतपक्षान्तरद्ुस्तरणेन । प्रथमपक्षादरणे त॒॒धटे रूपमिव्यादिप्रलयानां अमरूपत्वमेनेत्यादिः ततं 
धवाबदेयमिति 1 । , , 



८६ अदैतसिद्धिः सन्याख्या । [ परिच्छेदः १ 

गौडव्रह्मानन्दी ( रघुचन्द्रिका ) । 

वद्वेयथ्येऽपि खर्वाभावनिशिष्टस्वरूपेशैव रक्षणव्वसुचितम्› नतु सस्वाभावविरिष्टासस्वाभावस्वेन, अभावद्रयत्वेनं 

रक्षणस्वपक्षे सस्वाभावेतरांश्वैयथ्यमिति--चेश्न; न्ानानिवलयैष्वरूपसतस्वा भावत्वेन निवेरो हि तदितरांशस्य 
ज्ञाननिषरत्वेतरशयेव वा वैयर्थ्यं भवयेव, परंतु तथा न निवेशः; दुषणान्तरस्वाव् ऋानोच्छेदयस्वरूपत्तान 
निवर्यत्वश्य वक्ष्यमाणसख वादिप्रतिबाधादिसंमतसेकसाभावैन तदभावसेकरूपत्वाभावात् , न्ञानानिवलैरूपसदे- 
दस्य निवेशपक्चे अस्मन्मते ब्रह्ममात्नविषयकतत्तद्धीविषयस्वरूपलयैव लखाघवेनोक्तसेदप्रतियो गितावच्छेदकतेन 
त्तानानिवलयत्वावच्छिन्नप्रतिथोगिताकमेदाप्रसिदधेः; उक्तथीविषयस्वावच्छिन्नप्रतियो गिताकमेदनिवेशे सिद्धसाधनता. 

रधुचन्द्रिकाया विडुङे्ोपाभ्यायी । 

सद्िलक्षणलल्पवाध्यलाभावकूपसत्त्वाभावसख सद्विलक्षणलरूपतया तदितरांरवेयथ्यस्य तावतापि इु्ारलाचेति-चेन्नः 
सदसद्धिलक्षणलल्पग्रकृतमिध्याल्वे सद्िजक्षणलरूपवाध्यलख अतियोगिविधया सत्त्वघरटकतया निवेशे तद्वटकसक्छस्यापि 
सद्धिलक्षणलरूपबाध्यलामावरूपसव निवेदयतया सद्विलक्षणत्वे' सद्धिलक्षणलमरवेश्प्रयुक्तात्माश्रयसलेन आत्माश्रयोक्तिसङ्गतेः । 

अभावाभावस्ातिस्किलिमते म्रकृतठक्षणस्य सद्विलक्षणल्वातिरिक्तलात्, खक्षणतावच्छेदकान्तरघटकसद्विलक्षणलासमानाधि- 
करणल्नात् , धर्मिमेदेन सद्धिलक्षणलेतरांदासार्थक्यसंभवाचं । इत्यं च सद्विलक्षणलमान्रूपबाध्यल्ाभावरूपसतत्वाभावस 

तुच्छसाधारणतयाऽसत््वामावसार्थकयात् ज्ञानानिवल्यंलसूपसच्वाभावनिवैशे इयय सङ्गतिरियवधेयम् । नु सामानाधिकरण्य 
संबन्धेन ज्ञानानिवर्यलरूपसत्त्वाभावविशिष्सत्वाभाव एव मिथ्यालम् ! तत्र॒ च विशेषणांशस्य मेभ्यालरूपलसंभवेऽपि 

न विशेष्यस्यासत्वाभावस्य वैयर्थ्यं, धर्मिमेदात्त्; धूमभ्रायभावधटकधूमसख दहेततासंभवेऽपि प्रागभाववत्, इलत आद-- 
असखस्वाभावयेतेति । सदसत््वानधिकरणलमनिवच्यलमित्युक्तेरिति भावः । ननूक्तविरिष्टरूपेणासतत्वाभावनिवेशमातरे 
ेवासत्त्वाभावनिवेशोक्तिसङ्गतिः । असत्त्वाभावल्ेन निवेशे तात्पयौभावादिलयारङ् अभावद्धयलेन निषेशपक्षे वयर्थ 
दुष्परिदरमेवेलयाद--अभावद्धयस्वेनेति । निरुक्ताभावद्ययलरूपलक्षणतावच्छेदकल सत्वाभावलररूपरक्षणतावन्छेदकान्त- 
रसमानाधिकरणचात्. तद्धरितलाचेति भावः । तदितरांरास्य असच्वाभावस्यं । ज्ञाननिवत्यैत्वेतरंश्स्यैवेति । 
ज्ञानानिवर्यरूपसन्त्वाभावस् ज्ञाननिव्यरूपलेन धर्म्यमेदादिति भावः! तादश्ाभावस्यातिरिक्ततामते धमिभेदान्न वैय- 
थ्यम्, अत उक्तं वेति । किं तदृषणान्तरं वक्तव्यम्, अत आद-ज्ञानोच्छे्यत्वरूपेति । वक््यमाणस्येति । 
जञानरुक्तावस्थितिसामान्यविर्दमतियोगिलं हि ज्ञाननिवसयैखम् । अवस्थिति द्वेधा--खरूपेण कारणात्मना च सत्का्य- 
वादाभ्युपगमात्त् । तथाच ब्रह्मज्ञानं विनाप्यतीतघरस् खरूपेणावस्थितिविरहेऽपि कारणात्मनाऽवस्थितिविरहामावात् ब्रह्म- 
जञानम्ययुक्त एव स इति नातीतघटादावव्यािरिलयादिमूलग्न्थेन वक्ष्यमाणयेदर्थः । वादी वेदान्ती । प्रतिवादी 
नैयागिकादिः ।--एकस्येति । सत्कार्यवादस्य मतदयेऽसत्वादिति भावः ।--एकरूपत्वाभावादिति । तथाच 
तथा निवेशे मतद्ये साध्याप्रसिद्धिरेव दूषणमिति भावः । न च--ज्ञाननिवदयलरूपमिथ्यालासुमानवद्रापि सत्कार्य- 
वादव्यवस्थापनपूर्वैकलेन असाध्याङ्गकायुमानलमस्लिति-- वाच्यम्, तव्रागल्या तथोपगमेऽप्यत्र वक्ष्यमाणातिप्रसङ्गसत्तवेन 

तथास्नुपगमात । ज्ञानानिव्यलरूपसन्त्वावच्छिन्नपरतियोगिताकमेदलेन निवेरो प्रकारान्तरेणापि साष्यामसिद्धिमाद-- 
ज्ञानानिवल्यैरूपेति । अद्यमाज्रधिषयकतन्तद्धीविषयत्वरूपस्येति । नन्विदं ब्रह्ममाचदृत्ति, ज्ञानानिवयैलं त॒ 
तुच्छसाधारणमिति न तख लघुसमनियतयुरुध्मखम् , येन तदवच्छिननमेदाप्रसिद्धिः स्यात् । नच--त्रह्ममात्र विषयकेखयस्य 
सदसदितराविषयकेदय्थं इति- वाच्यम्; त॒च्छस्य धीविषयलानुपगमात् । नच-असद्धेदेन ब्रह्मदरत्तिवेन षा विशिष्टं 

ज्ञानानिवैलं तथा, तदवच्छिन्नमेदाभसिद्धिरेव चात्र विवक्षितेति--वाच्यम् ; उक्तमेदनिवेशे तख तुच्छसाधारणतया 
तद्वारकासतत्वाभावसार्थक्येन तन्निराकरणस्य प्रकृताजुपयोगात् । यथा निवसे असत्त्वाभाववेय्यं तथा निवेरसेव दूषणान्त- 

रेण निराकर्तैन्यतायाः प्रकृतलादिति त्, न; संभवत्सकलभकारान्तरनिरासं विना किंलियादिवक्ष्यमाणरीलैव निवे इय- 
सासिष्योक्तमेदनिवेरपक्षेऽसत्तवाभाववैयथ्यौ भावेऽपि तस निरसनीयललात्, अतएव ताद्शधीविषयलावच्छिननप्रतियोगिता- 
कभेदनिवेद्रानमपि भिरस्ति-उक्तधीति । ब्रह्ममात्रधीलयर्थः । ननु तदं ठच्छपाधारणज्ञानानिवलैलावच्छि्प्रतियोगि- 
ताकमेदगिवेशे कं दूषणान्तरमिति चेत् तादराज्ञानानिवयंलस्यापि बदामा्नमिषयकतद्धीनिषयल-तुच्छविषयकनिकत्पा- 
स्यकृत्तिविशेषिषयलान्यतरलूपलघुधमसमनियतगुरुधमेलात् तदवच्छिनभेदाभसिद्धिरेेवयवेहि । वस्तुतस्तु ताददमे- 
दख ज्ञाननिवर्य॑रूपसख तादरमेदलपेश्षया लाघवात्, ज्ञाननिवर्ख॑सेनैव साभ्यलं वक्तव्यम् । तच वक्ष्यते । नच तर्येतद- 
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गोडन्रह्यानन्दी ( रघुचन्द्िका ) । 
पत्तेश्च, भित "सलं सर्वं व्य^मिलाकारकसय परभ्युपगतस्य कखचित् ज्ञानस्य यद्िषयस्वं तद्छक्यव- 
च्छिन्नधरतियोगिताकभेदस्वेन सद्धेदस्य तद्यक्यलन्ताभावत्वेन सत्वाभावस्य वां लिचेश्ः। तादश्नाने चासरदम्युर 

टशघुचन्द्रिकाया बिड्ङेरोपाध्यायी । 
जुक्त्या न्यूनता; अन्ध दिकमरदशकत्वात् । कथं तदं निवेशः, तव्राह-र्किस्िति । सयलावच्छेदेन वाच्यत्व 
प्रकारविधया भानसूचनाय सरवैमिति-पराभ्युपगतस्येति । खाभ्युपगतस्य चेति रोषः । तेन न सस्य साध्यापरसिद्धिः ॥ 
असां हि प्रतीतै परमते ब्रहमप्पश्चयोः विशेष्यत्वं समते ब्रह्ममा्सेति विवादबीजमलुपदं स्फुटम् । विषयत्वं विशेष्यत्वम् ॥ 
सद्धेदस्य सद्धेदपदार्थख । सस्वाभावस्य ततपदार्थय । यथाश्ुते ज्ञाननिवलयलवरूपसद्धेदन्ञानानिव्ैत्वरूपसतत्वभावयो- 
स्तुच्छन्याृत्तयोः तत्साधारणोकतज्ञानीयविषयतान्यत्त्यवच्छिन्नमेद तादराव्यक्तययन्ताभावसूपत्वासंभवेनासद्गतेः ! नच सद्धे- 

दस्येखस सद्विलक्षणत्वरूपबाध्यत्वाभाववद्धेदयेति, सत्त्वामावलेदस्र च॒ तादशबाध्यत्वाभावरूपसत्वाभावखेयर्थः; ताद- 
शभरेदल्तार्छाभावत्वाभ्यां तयोर्निविशे आत्माश्नयोक्तेः तत्समनियततदभिन्नामवनिष्टरूपान्तरेणत्र निवेश उच्यत इदति-- 
वाच्यम्; तथापि सद्धेदस्य सतत्वाभावश्येल्युक्तेः अ्योजनाभाचेन निस्सारतापत्तेः । नच--्रतिज्ञासंन्यासवारणाय तदुफिरिति-- 

राङ्कम्; ज्ञानानिवरतयत्वरूपसत्त्वाभावनिवेशस्ैव अतिज्ञातत्वेन ताटासत््वाभावादिनिवेशस्यामरतिज्ञातत्वेन तदोषानवका- 
शात् । प्र्युत तदमिवेशयैव प्रतिज्ञातत्ेनेदानीं तज्निवेदौपगमे विपरीतम्रतिज्ञासंन्यासमसङ्गाच । नच रूपभेदेन निवे- 
शानिधेखास्यां नायं दोषः; तावताप्यायसमाधानस्यानपवादात् । नच--सद्धेदादिपदसय तत्पदाथा्थकत्वेऽपि ज्ञानानिवद्य- 
रूपसद्धेदादेनिवेशख प्रतिज्ञातस्यात्र परिद्यागात्. अ्तिज्ञासैन्यासो दरवार इति--वाच्यम्ः सद्धेदादिपदार्थनिवेदकामात्रेण कर्थ- 
चित् तोषदानेः । एतदर्थमेव सद्धेदसेत्याुक्तम् । एतेन--ज्ञानानिवर्यलरूयसर्वाभावनिवेशे असत्वामाववैय््यमारद्धि- 
तं, बिषयताविशेषरूपसत्तवाभावनिवेरोन च ॒तत्समाहितमिति “कणपुष्टे” इति न्यायेन सन्दमां्द्िरिति--परास्तम्; 
सन्त्वाभावपदार्थनिवेशे तच्छष्कासमाधानयोः सत्त्वेन कथचित् तच्छुद्धेः ! किंचेतिचेनः इदयादिना ज्ञानानिवदयैत्वाभावनिवेश- 
स्यक्त एव । नव--““परक्चालनाद्धि पङ्कस्य दू रादस्पशैनं वरम् ।` इति न्यायेन पूर तदुपगम एव वरयेति--वाच्यम्; 
तख शिष्यबुदधवैशयाथकत्वात् । तथासति क परतिज्ञासैन्यासः, क च सन्द्मा्चद्धिरियलम् । -दरेत्ववैधेयम् । सत्यं सरव 
वाच्यमिलयाकारकन्ञानविषयताव्यक्तेः भावरूपत्वात् ब्रह्मणश्च भावरू्पधमानाश्रयत्वात् तददधेदतदलन्ताभावधरितलक्षणयोः 
ब्रह्मण्यतिव्यापिः ! नच- द्यं सर्वं मिथ्येति खाभ्युपगतप्रतीतिविषयत्वाभावः खमते ब्रह्मणि, परमते तु प्रपयेऽप्यसि, 

तद्धेदतदत्यन्ताभावघरितलक्षणे शह्ृतग्रन्थतात्यथेम्, तत॒ च न ब्रह्मण्यतिव्याप्निः, न वा सिद्धसाधनमिति-- वाच्यम्; 
ताहरप्रतीतिविषयत्वाभावस् तुच्छसाधारणतया तद्रद्धेदादिघरितलक्षणस्य तुच्छेऽनतिप्रमद्नासच्वामावेवेयर्ध्यापातात्त् । 
ताद्शामवेऽसद्धि्नत्वतरैरिष्टथं निवेद्य तत्सार्थक्यस्य “ग्रक्षालनाद्धि” इति न्ययेनायुक्तत्वात् । नय-आत्मभिन्नं सर्व 
तद्धि्नं इयाकारकदरत्तिविरोषविषयत्वस्य तुच्छसाधारणस्याभावः खमते ब्रह्मण्येव, परमते प्रपयेऽपीति तद्धेदादिघरितल- 
क्षणे न कोऽपि दोष इति- वाच्यम्; तादशततेविंकल्परूपत्वे अपश्भानस्य खमतेऽपि तत्रासंभवेन तद्धिषयत्वाभावसख भअरप- 
श्रसाधारणतया बाधग्रसङ्गात्, तस्याज्ञानरूपत्वे तद्विषयत्वाभावसखय ठुच्छेपिः सत्तवेनासत्त्वाभाववैय््यात् । नच--ताद्सी 
तृतीभेव काचनान्तःकरणटृत्तिरुपेयते, यत्र प्रपञ्चतुच्छयोरूभमयोरपिः विषयतेति वाच्यम्; ताद्दावृत्तेरयथार्थायाः पररेणाह्गी- 
कारात् तद्विषयत्वाभावस्य परमतेऽपि ब्रह्ममाचब्रत्तितया तद्धदादिसाधने सिद्धसाधनप्रसङ्नात् ! नच वत्तेर्यथार्थ््ति- 

त्वेन निवेशे नायं दोषः; परमते यथार्थतादशष्त्तेरसिद्धेः ! नच--सर्वेपददयागेन शुक्तिरजततुच्छविषयिणी सा अरिद्धेति- 
वन्च्यम्; तादशम्रतीतौ कतिपयानामेवात्मभिच्चानां भानेन तादसप्रतीतिविषयत्वाभावसखय खमतेऽपि प्रपश्चसाधारणतया 
तत्र तद्धेदादिसाधने बाधात् । एतेन--आत्मभिचं सर्वं दरयतुच्छान्यतरत् इति दत्तिविषयत्वाभावो दद्यतुच्छान्यतरत्वा- 
भावो वा निवेरय--इयपास्तम्$ तख परेषां ब्रह्ममात्रदृत्तितया सिद्धसाधनमरसक्घादिति ।--अजेदमारोचनीयम् ॥ 
एतदनुखयेनैव मूर निर्र्मकत्वेनैवेयादिना ्रकारान्तरेणातिन्यापिः रिहता । नच--दीकायां तदवतारिकायां ब्रह्मणि 
बाध्यत्वाभावासंभव एवोपात्तो न तक्तज्ञानविषयत्वासंमव इति--वाच्यम्; भाववदिति दन्तैः खतरां तद संभवसयोश्त्वात् । 
इति ॥ प्ररृतम्खरामः॥ नञ सलं सर्व वाच्यम् इत्याकारकन्ञानीयविषयता्यक्तयवच्छिननमेदतदल्न्ताभावयोः साध्यत्वे 

१ एतेन शानानिवत्यैत्वख तुच्छसाधारणतया ब्रह्ममात्रविषयकधीतरिषयत्वस्य रुभूतस्यापि तदसमनियतत्वात् ततसयैव मेदग्रति- 
योगिताकन्छेदकत्वपतंभवेन; तदग्रतियोगितावच्छेदकत्ववणीनमसंगतं; रषुधर्मखमनियतयुरुधमसैन प्रतियोगितावच्छेदकत्वनियमात् । 
पवंच . ज्ञानानिवद्यैत्वावच्छि्नप्रपियोरिताकमेदस्यैवात्न॒विवक्षणीयतयाऽसवाभावनिवेदवैयथ्यं काननिषत्येत्वेतरांराषैय्य च तदव 
खमेवेत्यादि-न्यायभास्करोक्तं परास्तम्, उक्ताश्कानां सांप्रदायिकाथानमिकाननिवन्धनत्वादित्यादिग्रकृतविदधेशीयवचनैरेवावगम्यते 
इति प २ इदंत्ववधेयमिल्यादिना अत्रेदमारोचनीयमिति अन्धपूरवेण भागेनोपात्ता एव दोषा न्यायभास्करेपि प्रमदोषतयोद्धािता इति 

केरौरेवं समाभानस्याप्युक्तत्वात्र् न पृथक् यतनीर्यमिति ॥ 



८८ अद्वैतसिद्धिः सन्यास्या । [ परिच्छेदः १ 1] 
~ ~~~----~---~-~--~--~-~-~~-~--~-~~~--~-~~^^ "^-^ 

गोडनह्यानन्दी ( कधुचद्दिका ) । 

~~~ ~~~ 

पगतबाध्यस्वविरोध्यलीकथ्याबृत्तसलस्वप्रकारषष्वं परैः खीक्रियते, तदीयसुख्यविशेष्यताग्यक्तेरयन्ताभावादिसाधने 
सिद्धसाधनं ते्वक्तुमशक्यम् । सुख्यविशोष्यतास्वं च प्रकारतासांसर्गिकविषयतान्यविषयतास्वम् । तच्च विशेष्यता- 

निरोष इव निर्विकपकर्ानीयतुरीयविषयतायामप्यस्तीति परमते आद्यस्य मन्मते द्वितीयस्य नासंमहः । मन्मते हि 
"सत्वं सर्वं वाच्यमिति वाक्वे स्यादिखमानाधिकरणनामभिः सलत्वाद्युपरक्चितश्युदधजह्मणो निर्विंकस्पकधीरेव जायते 
इति तदीथविषयताराभः । स्वैपद्महिश्ना सलयत्वज्यापकूविषयतालराभः । तेन किंविरसलयनिष्टविषयतायाः ऊत 
चित्यये अभावमाद्ाय परेषां न सिद्धसाधनम् । बाच्यलवेनोपरुक्ितं द्धं ब्रह्मापि भवति; विरिष्टबह्यनिष्ठसख तस्य 
मिशेष्यीभूतश्युदधिऽपि ससा वाच्यत्वस्थङे शेयत्वं वा लिवेस्यम् । तज्जानीयसुख्यविरोश्यतानिष्ठानवच्छिन्नावच्छेद्- 

लश्ुचन्छिकाया विदटङे्ो पाध्यायी । 

सिद्धसाधनं कतो नेत अह-त'!दश्चज्ञानेचेति । बह्मप्पन्नोभयरूपविरेष्यांरा इति रोषः । बाध्यत्वविरोधिष्वं सत्ता- 
दात्म्यरूपम् । तत्मकारकतादराज्ञानस्य अपच्चविशेष्यकसखर खेनप्युपगमसंभवात््. तद्विषयत्वामावसाधने बाधः परेषां बरह्मव, 
त्पश्च्याबाध्यत्वसिद्धिश्वेयतः तद्विरोधिसत्त्वसुक्तम् । तच्च बाध्यत्वामावप्रकारकम्रमाविषयत्वं, अमातरिषयत्वमेव बा- 
छक्तिरजतादिबाभ्यविषयकन्ञानश्याप्रमात्वाच् , नतु बध्यत्वाभावरूपं; तखाटीकसाधारण्यात्, तज्ज्ञानस्य त्त्पकारकत्वो- 
पमे जगतोऽपन्तुल्यतापत्तिरिति सत््वस्यासब्याठृत्तताया आबदयकत्वात्. । सव्यच्वप्रकारकस्वमिति । वाच्यत्वधर्मि- 
ताचच्छेदकविधयेलयादिः । खीक्रियत इतीति रोषः । अत्र तज्ज्ञानीयविधयतात्ववच्छिन्वद्धेदसय तदभावस्य वा साध्यता 
न संभवति; खमते ब्रह्मनि्टतज्ज्ञानविषयतानिष्ठतव्यक्तित्वापेश्षया तज्ज्ञानविष्रयतात्वख्य गुरुतया मतियोगितावच्छेद- 
कतानवच्छेदकत्वेन तयोरभ्रसिद्धत्वात् । अतस्तादशाज्ञानीयविषयतान्यक्तयवच्छिन्मैदस्तदभावो वा बोध्यः । तत्र परमते 
तज्ज्ञाने धभितावच्छेदकतासंसगंताभ्रकारताविशेप्यतारूपवहुविधा विषयताः । त्र तज्ज्ञानीयध्मितावच्छेदकतादिव्यक्तेः 
खमतेऽभावेन तदवच्छिन्नमेददेरपरसिच्या साधर्न न संभवति, तत्साधने घटादिप्रपत्े सिद्धसाधनं चेदत उन्तम्-- 
तदीयश्रुख्यविशेष्यताव्यक्तिरिति । आदिना तदद्धेदः । ननु तदीयसुख्यविशेभ्यताव्यक्तेसब्क्तित्वेन न निवेशः; 
खपरमतयोसतादशाकारन्ञानीयविशेष्यताव्यक्तयोर्भेदेनैकव्यकतेरपरमतासिद्धत्वेन तब्यक्तित्वेन मतद्वये उपादानासंभवात् , 
किन्तूभयसाधारणेन तादसज्ञानीयत्वविशिष्टेन सुख्यविशेष्यतात्वैन । तच्च यदि अरकारतान्यविरेष्यताल्यं तदा खतस्सिद्धबह्मवि- 
धयकनिर्विकल्पकन्ञानीयविषयतात्वा संहः, यदि अकारतादि्रयान्यविषयतात्वं, तदा परमते सप्रकारकताद्शज्ञानीयविशेष्य- 
तात्वासंयहः इद्त उभयसाधारणं तभिवैक्ति-सुख्यविरोष्यतास्वं चेति । निरत्तमुख्यविरेप्यतात्वस्य प्रपञ्च “मिथ्या” 
इत्याकारकखमतसिद्ध्ञानीयविषयतासा धारणत्वात् तदवच्छिनाभावसाधने' बाध ॒र्यतस्तादरक्ञानीयत्ववैरिष्यं निवेशितम् । 
खमतं व्युत्पादयति-- मन्मते री ति । सद्यत्वादीद्यादिषपदेन वाच्यत्वं परमते निस््तमुख्यविदेष्यतात्वरूपाकान्तानां विष्रय- 
तानां चटादिनिष्ठानां बहूनां सत्वात् तासां सवांसमिवादुगतरूयेण निवेदाखाभकं वदन्. तत्मयोजनमाह--स्वपदेत्यादि | 
किंचित् पटादि । कुजचित् पटादौ --सिद्धसाघनमिति । तादशाङ्ञानीयुख्यनिरशेष्यतादृत्तिसलयत्वव्यापकतावच्छे- 
दकरूपावच्छिन्नपरतियोगिताकाभावत्वादिना निवेश्ादिति भवः । तच रूपं निरुक्तविरष्यतात्वमेव । नु वाच्यत्व विरिष्- 
बरह्मवृत्तितया तदुपलक्षितं विशिष्टमेव, सदयत्वोपकक्षितं तु शुद्धम् । तथाच कर्थं सलयपदवच्यपदयोरेकार्थबोधकलत्वरूपं 
साम नाधिकरण्यम् १ सलयपदस्यापि वििटार्थवोधकत्वे एतद्राक्यस्य निविंकल्पकबह्मधीजनकत्वतिद्धान्तभङ्गः । नििष्टधीविशे- 
प्यत्वस्य विरिष्ततेः छद्धेऽभावमादाय मिथ्यात्वरक्षणातिप्रसङ्गश्चेयत आह--वाच्यत्वेनेति । तस्य वाच्यत्वख । शुदधे- 
ऽपीति । विरिष्द्धयोभैदमेदोैगमादिति भावः ! तथाच नोक्तदोषद्वयमितिः हृदयम् ! यदि विशिष्टं श्ुद्धादतिरि्तमेवेति 
जयात्, तदाप्याह--वाच्यत्वस्थाने द्रति- यत्वमिति । इदं शदधेऽपि, तत्त्वज्ञानविषयतायाः शद्ध एवोपगमात् । 
अतएव तेन छयुद्धविषयान्ञाननि्त्तिः, समानविषयकयोरेवं हि ज्ञानान्ञानयोरनिवयनिवर्तकभाव इति भावः । नञ सयतव- 

१ एतेन-विरोप्यभेदेन विदष्यताभेदान्तद्यक्तित्वेनैव तदवच्छिक्नप्रतियोगिताकमेदस्य विवक्षणीयतया धरीयविशेष्यतावच््छिन्न. 
अतियो गिताकभेदस्य षटेभावाद्वाधः, मेदकरूटनिवेरो च स्वमतेऽप्रसिद्धिरियादिन्यायभस्वयोक्तं परास्तम् ॥ इति॥ २ पएव॑च 
सत्यत्वप्रकारकल्ञानविरेष्य॒तायाः शुद्धचित्साधारणतया तजिष्टानवच्छिन्नावच्छेदकताकपरतियो गिताकमेदस्योपहितचिल्यपि सत्वान्न 
काधः--यथाच विदिष्टुधौ शयुदधस्यापि मिषयत्वं तथा म्यायरलावस्यां गह्नानन्दत्तरसतीभिरुपपादिततम् । एतेन तद्धमप्रकारका- 
शनपिषयायाः शुद्धासाषारणत्वदुपदितपाधारणत्वेऽपि तस्र पृक्षफतोरिनिभिप्लेन ब्राधश्यादिन्यायभासवरोक्त परास्तश्र ॥ इति ॥ 



विडलेदोपाभ्याय्युपडहितगौडनह्यान्दीथुता । ८९ 
। नी नी 0 तिनि थ जिन ५ 

गोडन्रह्यानन्दी ( रघुचन्दरिका ) । 

कताकमरतियोगितानिरूपकमेदव्वेन  सुख्यविरशेष्यतासंबन्धावच्छिन्नतऽन्ानव्यक्तित्वावच्छिन्रपरतियो गिताकायन्ताभ।- 
बत्वेन वा निवेशान्न उप्रापकत्वादिनिवेश्चकृतमोरवादिकम् । तेन--“घरादिकं वब्हमद्रत्तित्वतिरि्टतादयाधिशेष्यततावनेः 
ति प्रतीतेः बाद ताइशबिशेष्यतावदगेदस्वास्सिद्धसाधनमिति--परास्तम् } तादरप्रतीतिविषयी भूतायाः भेद 
मरतियोगितावच्छेदकतायाः ब्रहमृ्तस्वावच्छि्त्वेनानवच्छिननस्वविरोषणेन तखाः वारणात् । ननु--बा्य्वाभाव- 

ङशुचन्द्रिकाया बिद्रलेश्षोपाध्याथी । 

ग्यापकताचच्छेद कीभूततादराज्ञानीयविशेष्यतादृक्तिरूपावच्छिनामावादिनिषेशे ग॒रुधर्मखय प्रतियोगितानवच्छेदक्ते तञ्ज्ञानीय- 
सुसूयविशेष्यतात्वस्य रूपख व्यापकतावच्छेदकत्वायविशेषितसैव प्रतियोगितावच्छेदकतया तद्विशेषिततदवच्छिजाभावामतिदधिः। 
“कंच” तज्ज्ञानीयसुख्यविशचेष्यतात्वखापिः खमते ब्रह्ममाघ्रवृत्तिविशेष्यतादरत्तितद्वयक्तित्वापक्षया गुरुतया न प्रतियोगिता 
वच्छेद्कलसंमवः । न च--व्यापकतावच्छेदकल्वादिकमुपलक्षणम् , उक्तल्पावच्छिन्नमतियोगितायाः प्रकारतया निवेशनीयतया 
मरतियोगिताप्रकारकाभावज्ञाने श्रतियोगिकोटाुपलक्षणतया भानस्य नैयायिकसंमतत्वात्, एवं खमते तादृशं रूपं 
ताद्शतद्वधक्तित्वम् , परमते तज्ज्ञानीयसुख्यविश्ेष्यतात्वम् , इत्थं च तादसरूपावच्छिनाभावः असिद्ध एवेति--बाच्यम् ; एवमपि 

व्यापकतावच्छेदकत्वनिवेशेन गैरवमियत आद--तज्क्ञानीयेति । सेदत्वेनेति--अनवच्छिननप्रतियोगिताया अप्रसि्या 
तज्चिरूपकायन्तामावत्वेन वेति नोक्तम् । नयु तज्ज्ञानीयसुख्यविशेप्यतायाः खरूपे मेदप्रतियोगितायामप्यवच्छेद्कत्वा- 
संभवादनवच्छिन्नत्वे क्थ तस्याः { न च--खमते बरह्मनिषयास्तादश(युख्य)विरेष्यतायाः तव्यक्तित्वेवत् अखण्डोपाधि- 
तोपगमात् खरूपत एव तस्या भेदग्रतियोगितावच्छेद कत्वसंभव इति-- वाच्यम् ; एवं सति परेणापि तादर््ञानीयविश्चेष्यतानां 
अपे ताद्ीनामेवोपगमादुक्तरीा सिद्धसाधनतादवस्थ्यप्रसङ्गात् । नच--ताद्शङ्चानीयतततद्विलेष्यत्वावच्छि्मेदकूटमेव 
साध्यताम् , तत्र सिद्धसाधनाभावादिति--वाच्यम् , खमते तज्ज्ञानविरोष्यत्वसयैकत्वेन तादशमेदकूटसयाप्रसिदेरिति ष्वेत्.; 
न; तज्ज्ञानीयसुख्यविशेभ्यतात्वसमानाधिकरणानवच्छिन्नप्रतियोगितावन्छेदकमेदत्वव्यापकयेयतानिरूपिताधिकरणताया एव 
साध्यत्वात्, त्च चन सिद्धसाधनं, नापि खमत्ते अप्रसिद्धिः । ताद्राधिकरणतायाः प्रपतने एकैकविशेष्यताममभ्युप- 
गच्छता वादिनाऽलुपगमात् ; तुच्छे चोभयमतेऽप्रसिद्धेः । न च व्यापकत्वनिवेशछृतगौरवम्; प्रतिथोगितावच्छेदकतानि- 
चटकख तस अियोभितावच्छेदककोराचेव निवेश दुष्टतयाञऽत्र तजिवेशगीरवस्यादूषकलत्वात् । एकतज्ज्ञनविरशेष्यत्वो- 
यगच्रा कयं तादशाधिकरणताप्टुपगम्यतामिति न्चेत्, ददयतवादिहेत॒भङ्गभिैकेकविशेष्यत्वमप्यपदायेति गृहाण । खध- 
वैमखन्तामावधरितमिथ्यात्वरूपसाध्यनिर्वाहार्थं॑चाद--सुख्य विद्ोष्यतासंबन्धेति । समते ज्ञानव्यतततरहमनिएटत- 
द्क्तित्वायपेक्षया गुरुत्वात्तदवच्छिलमेदामरसिध्या तदपेक्षा । व्यापकत्वादीदयादिना तदवच्छेदकत्वपरिमहः । गौरबादि- 
कमिदयादिना अमावप्रतियोगिककोटावुपरक्षणतया भानोपगमपरिग्रहः । अवच्छेदकतायां अनवच्छछिन्नत्वविरोषणम्रयोजन्- 
माद-तेनेति--अनवच्छिनलघयितसाध्यादरेणेदर्थः ! तेन वारणं स्फुटयति--तादशेति--एवचोक्तमेदोक्तज्ञानग्य- 
त्ययन्तामावयोः सद्धेदसतत्वाभावपदा्थयोः तुच्छसाधारणतया तव्रातिरसङ्गवारणाय मिध्यात्वलक्षणे असत्तवाभावसीर्थ- 

१ श्तु रक्षणत्वक्षावुसेधेन । साध्यत्वपक्चेठं ययपि न्यायभारकरोत्तरीतयाऽप्तित्वमादायाथीन्तरवारणा्थ खाधिकरणतान्यापका 

भावप्रतियोभित्बिवक्षणेनैवाप्तत्वमादायाप्वथौन्तर वारणस्य संभवेन, खप्रकारकधीविरोष्यताग्यापकाभावभरतियोगित्वरूपसतत्वामावसेव 

पिवक्षणेऽपि पञ्चतावच्छेदकदले सन्तादास्म्यनिवेशे नैवोक्ताथीन्तरवारणसं मवेन चासत्वाभावनिवेशो व्यर्थ इति मवति शङ्का, यथपि च 

कृत्तिमच््स्य भव्यक्षसिद्धत्वात् तत एवाथौन्तरवारणेन विद्ेषानुमानेषु सत्तादात्म्यसख पकतानवन्डछेदकत्वेन च यथाश्चेतसच्वामवनिवेशसैव 

निवक्षणे, न दोषेण तथानिवेशचे प्रसक्त्याप्यस्वमादायाथान्तरस्य दृक्तिमत्त्रसवे प्रतीयमानत्वरूपासस््वाभावस्यापि भव्यक्षसिद्धत्वेन तत 

व वारणसंमवेनासन्तमावमिनेशो व्यथे प्वेति शङ्का च प्रसरतः; तथापि भसच्वमरसंजकासदेवेदमिति शल्यदुगृदीतोक्तासत््वस्य' अ्रयक्षः 

जाधासंभवेन प्रसक्तोक्ताथौन्तरवारणाथैयुक्तशवतैरसन्त्रापरसश्चकत्वमरतिपाद नपूर्वैकं॑प्रपन्नासत्वाथौन्तरवारणाथेमुर्कसाध्यकोटावेवासत्वा 

आवनिवेशचोप्यावर्यकत्व एव, मरपद्रस्याद्रततित्वप्रस क्का तु शतिः कापि नोपरुभ्यत शति अृततित्वाथान्तरवारणा्थं न यलान्तरमाभितं, 

यदिमा एवाः तदाऽसत्त्वाभावनिवेशोप्यनानरयक एव--सष्टं चेतस्यायरलावस्यामिति ॥.,. ` ‰; „,. , 
द्वै. कि, १२९ | † 0 



९४ अद्वैतसिद्धिः सन्याख्या । [ परिच्छेदः १ 1 

न्यत्वेन ततातिव्यासिः, सदूपत्वेन बरह्मणः तदलन्ताभावानधिकरणत्वात् निधैमैकत्वेनेवामावरूपः 

चमीनधिकरणत्वाच्चेति दिक् । 

इति सदसदिटक्षणत्वरूपमिथ्यात्वविचारः । 

[तात ता मि वी 

सिद्धिव्याख्या | 

नच-सद्ैलक्षण्याङ्गाकारेऽपि दशवङ्गादिवदपरोक्वताप्रतीतिभै स्यादिति सुवचमिति-वाच्यम् ; निःखरूपे च- 
शङ्गे सद्वैटक्षण्यरूपधर्मस्याप्यनङ्गीकारात् , सदसरपत्वं बाधितमिति तदादायाथीन्तरानवकाराञ ! नच-- 

गोडब्रह्यानन्दी ( छघुचद्द्िका ) । 

रूपो धमोऽपि न शुध, बह्मणि, किंतु श्वोपहिते; माववद भावेऽपि युक्तेसतुल्यत्वात्-तत्राह--निधर्सक त्वेनेति । 
अभावरूपधममानधिकरणत्वात् स्वाभावरूपघमौधिकरणल्वखःप्यसंभवात् । तथाच सस्वाभावं बरह्मणि स््ीक्- 
त्यातिभ्या्तिदानं. तवासङ्गतम् । तसाद मावरूपधर्मख न भावरूपधर्मतुर्ययुक्तिकत्वम् ; प्रपञ्चे कल्पितख भ्यावहा- 

रिकबाध्यत्वावेरभावस्ाधिष्ठानबह्मसखरूपत्वात् ; अन्यथा तस्यापि व्यावहारिकत्वे उ्छबाध्यस्वप्रतिक्षेपकस्वासंभवात् 
तरसंभवसीकारपक्षेऽपि सलयन्रह्मस्ररूपादतिरिक्तख तादन्ञाभावस्वरूपस्य कल्पने गोरवात्; अतिरिक्ततादशश्चरूपस्वी- 

कारपश्चेऽपि तख ब्रह्मणि स्वया संषन्धाखीकारेऽसत्वामावस्याप्यतिरिक्तख छद्बरह्यसंब्धासंभवात् न कोऽपि दोष इति 

 खंघुचन्दिकाया विदङेशतोपाध्यायी । 

क्यमिति भावः ।--भाववदिंतिं । सपतम्यन्ताद्रतिः ।--अभावे इति } उपगम्यमाने' इति रोषः । युक्तैः निधैर्मकत्व- 
व्याघातख 1 मिर्युण इयर गुणपदस्य भावमात्रार्थकत्वे न मानम्; लक्षणाया दुवारत्वादितिः भावः --तुस्यव्वादिति । 
तथाच्च बाध्यत्वाभावरूपसत््वस्य ब्रह्यण्यभावसत्वादतिन्यातिडवीरेवेति भावः । निधरमत्वेनैवेयादिमूलं यथाश्चुते भा- 
वाभावयोयुक्तितौल्योपगमेऽप्यतिन्यािनिराकरणपरम्, तच न युक्तम्; अधिकरणीभूतन्रह्यखरूपाभावतद तिरिक्तभाव- 
योक्तितौस्याभावस् वक्ष्यमाणत्वात् इयतः तन्म युक्तितौस्योपगमापादकतापत्तिपूरकतयाः व्याचश--भावरूपेत्यादि । 
इष्टपर्तिशङ्कां वारयति- तथाचेति । असङ्गतमिति । स्मादिति शेषः । तस्मात् अतिव्याप्तिसङ्गमनातुरोधात् \-- 
अभावंस्येति । पारमाथिकत्वानुरोधादिति शेषः ।--्रह्मखरूपत्वादिति । तथाच न तेन सधर्मकत्वापातः । 
धमधर्मिभावस मेदनिवन्धनत्वेन स्वातिरिक्तधर्मवत्त्वस्येव सधर्मकत्वरूपत्वादिति भावः । अन्यथा बाध्यत्वाभावस्य पार- 
माथिकव्रह्मरूपत्वानङ्गीकारे । व्यावहारिकत्वे ब्रहमज्ञानान्याबाध्यतया आतिभासिकत्वासंभवेन भ्यावहारिकरूपत्वावदयं 
भवेन 1-उक्तेति । व्यावहासकियर्थः` ।-असंभवादिति । अ्तियोगिसत्ताधिकसत्ताकलयैवाभावस्य भतियोगिविशे- 
धित्वादिति भावः । खात्मिकभावामाववत् -तदन्ययोरपि मावाभावयोस्समसत्ताकयोर्विरोध इति पक्षामिप्रायेणाह-- 
तत्संभवति । गौरवादिति । ब्रह्मखरूपत्वावर्यकत्वादिति रोषः । बाध्यत्वाभावस ब्रह्मखसरूपत्वे तारदाभावत्वं प्रह्यणि 
कल्प्यम् । अन्यथा तु तादशाभावः, तत्र च त्वमिति गौरवम् । यदि वैयाल्यात् उक्तगौरवादरः, तदा यथाश्रुतार्थं एव 
पयैवसानमाद--अतिरिक्तेति । त्वया भावाभावयोरपि निधैमकल्वव्याधातकत्वरूपयुक्तितौल्यं वदता । कोऽपि दोषः 
कथमप्यतिन्योर्षिः \ यदि चं बाध्यत्वरूप एव बाध्यत्वाभावरूपसत्वस्याभावसदा तस्य॒ व्रह्मणि संबन्धगन्धस्याप्यभावात् 
नातिन्यापिरिति बोध्यम् । असत्वाभावः सत्त्वेन अ्रतीयमानत्वम् ! तच्च सत्तरमकारकढृत्तिनिषयतवं , तत्तु विकल्पाख्यां 
इत्तिमादायारीकेऽपि संभवतीयभिमानिनायुक्तिः । मिध्यात्वलक्षणस्यारीकेऽतिन्याघ्या दु्टतेति दूषणं परिदर्तुं उपन्यस्यति-- 

१ एतेन--बाध्यल्वामावख अहारूपल तवभावो ब्रहमण्यस्यवेति अतिव्याधिः; अभावस्य खात्मकेऽम्यधिकरणे आधाराभेयभावाभ्यु- 
पगम धरटाभावो षटाभावनानू भूतरं षयमाव्वदित्यादौ, अभाववलदवाच्यापत्तिश्च, अभावेन तदाश्वयत्वादिना गरह्मणः सविदेष- 
त्वाप्तिश्व, नि वेनैवदतहानिरिलयादिन्यायाषृतततौगन्धोक्तं परास्तम् {तादात्म्यस्य इत्यनियामकत्वात्, घटे सूयमित्ादि- 
प्रत्ययानां श्र यस्चन्द्रिकायञुपपादितत्वात्, लुचच्धिकापक्षेण कलिषृत्तिनियामकत्वङ्गीकारेऽपि निरीणशतिविंसेषेन 
जहमणि बाध्यत्वामावादिभगैकरधनःसंभवेन तदनभ्युपगमात् । एवच ब्रह्मभिन्नत्वपक्षादरणे न कोऽपि दोष रति । 



विद्टेशोपाध्याय्युपहरहितगोडन्रह्मानन्दीयुता । ९१ 
नि 7 कवक कक कक काक 

सिद्धिन्याख्या । 

देशकारभेदेन घटादावेव सदसद्रपसव दृष्टमिति-बाच्यम् ; तथापि यत्र यदा यस सद्रपत्वं तस्य ततैव 
तदैवासच्वरूपस्यादृषटेरिति दिश ॥ 

इति सिद्धिव्याखूयाने प्रथममिथ्यास्वनिरूपणं समाप्तम् । 

गौडग्रक्मानन्दी ( लघुचन्द्िका ) । 

भावः । यन्नु-सस्वरेन प्रनीयमानखरूपोऽस्वाभावोऽरीकेऽप्यसतीति तद्धटितं रक्षणमयुक्तमिति । तन्न । सत्वेन 
प्रनीयमानखस्य सत्तादार्म्यतद्रदन्यतरव्वपर्यवलित्तय निवेशासंभवात् । नचैन--सस्रतियो मिकविरिष्टतादाम्यख 
गरह्मण्यसं भवात् व्रह्मवारणस्य तेनैव संभवेन सश्वामावोपादुानं व्य्थमिति--बाच्यम्; परमते घटाचास्मकघ्स्रतियो- 
गिकस्वविदिष्टतादात्म्यसख सद्रूपघटस्वादौ संभवेन प्रपञ्चय सदुषाद्यादृस्यसम्भवेन भनुमाने सिद्धसाधनात् , विजातीय. 
ष्याब्रृष्यमभयेन रक्षणाङभाच्च ॥ 

॥ इति रघुचन्द्िकायां सदसद्विरुक्षणत्वसूपप्रथममिभ्यास्वचिचारः ॥ 

सश्चुचन्दिकाया विद्रलेद्रोपाध्यायी । 

्रस्विति । सेन अनीयमानलं नोकसप, किन्छन्येदेवेति नातिग्यापिरियाद--सेनेति । नचैवमपि--अङीके 
प्रातीनियनत्तादान्म्यमादागरातिन्य्िदवारिति-- शङ्कयम्; तस्य पूरं निरासात् ! सत्येन प्रतीथमानलस्य सत्तादात्म्यव्त्वरू- 
पते यदम्येऽव्या्िः । अनवस्थाभयेन तन्न मत्ताद्ात्म्यान्तसनुपगमात् इयतः सत्तादात्म्यघधरितान्यतसर्निवेदः । 
मृदि तु षटाभवतरि घटमभावद्येव सत्तादात्म्ये स्वस्यैव सत्तादात्म्यस खरुपसंबन्धेन ततिः खीक्रियत इत्युक्तं स्यते , 
तदोक्तान्यनरखानिवेगेऽपि न श्तिरिति योध्यम् । एवं उ्कन्यतरलस्पश्यासत्त्वाभावसय निवैशे । सत्पतियोगिकललोप- 
लक्षिननादान्म्यम्य सैवरनधनया संयोगसव दिख ब्रद्ण्यपि संभवाद्विरिषठेनयुक्तम् । यदयप्युक्तोपकक्षिततादात्म्यघरितलक्षणे 
न स्वाभाव्यम् ; नथाप्युक्तविषिष्टषटिनलकणेऽपि तत्मार्धक्य संभवतीवयभिप्रायेण समाधत्त-परमत इति । सद्र 
पाष्याद्सतिः सद्रधलविरोचधिमिधगराखसिद्धिः । नन्वेवमपि लक्षणे तद्वैयर्थ्यं दुरुद्धरम् ; इयत आद--विज्ातीयेति । 
अग भावः । व्याव्नकमेव हि रक्षणम् । भ्यावतैकलं च रक्ष्यीभूतपक्षधर्मिकेतरमेदानुमितिग्वरूपयोस्यलम् \ तच्च रक्ष्य- 
गृलिले सति इनरमेदम्याप्यलम् । मिध्याखयक्षणस्य चोभयमते लक्ष्यं व्यवस्थाप्यानिर्मैचनीयताकं छुक्तिरजतादिकम् । 
तत्र च प्रकृनवख्कणेन हितूभूयेनरमेदोऽतुमेयः । एवं च यदि सत्प्रतियोगिकलविश्िषटतादात्म्याधिकरणलघरितं सन्वा- 
भवाधरिनं लक्षणं तदा नस्य परमते घटलादिसद्रूधमाधारणनया घटरलादावितरमेदव्यमिचारिलात् न ताद्शानुमिति- 
सखरपयोग्यलम् । इनरपदार्थश्वात्र सदसती, तहुभयभिनस्यैवात्र छ॒क्तिरजतादिर्क्ष्यमूतपक्षरूपलात् षटलदिः सद्रूपे 
तरभेदेऽपि स्यभिचारसंशयस्य दर्वारलात् सच्वाभावघटिनलक्षणादिरेव युक्तः । तादृशलक्षणवति दृष्टान्ते परेणापि 
सदसद्रूयेतरमेदसयैगङ्गीका्यलेन धटलादौ च तादश्षलक्षणरूपसे हैनावपि विवादेन तच्यप्यलधयितं खरूपयोग्यलमक्षत- 
मिति ॥ अश्न परमतेऽपि शक्तिरुप्यमेकं प्रातिभासिकं पक्नीङृलयापरेण तेन रजुमपौदिद्न्तेनोक्तलक्षणरूपदेतुना 
सदयद्रपेतरमेदः साधनीयः , नलितरपामान्यमेदः । रजुमपोदौ व्यभिचारात् । नापि प्रातिभाषिकसामान्यं पक्षी 
तदितरसामान्यभेषः साध्यः; अन्वयदृष्टन्ताभावेनान्वयव्याेरष्टात् । घषरलादेः सत्त्वे विवादेन टष्टन्तलासंभवात् 
व्यतिरेकन्यापशवानुमानाक्गलानुपगमादिति बोध्यम् ! एतत्सूचनायैषेतरेययुक्लाः विजातीयेन्युक्तम् इति शिवम् 

इति ब्रह्मानन्दीयम्याङ्याने विदेय प्रथममिय्यात्वनिरुकिरिप्पणी ॥ 

इ्यदतरिद्धौ प्रथममिथ्यात्वम् । 



९२ अद्वैतसिद्धिः सन्याख्या । [ परिच्छेदः १ | 
~ 

धीरस्तु । 

अथ प्रथमभिभ्यास्वनिरूपणंम्-- 

~न 

तद्य संव्रहः- 

( १) न्यायामृतकराः- 
न॒तावत्सदसद्धिलक्षणलं॑मिथ्यालम् । तद्धि सत्त्वविरिश्यसत्त्वाभावो वा, सत्वायन्ताभावासत्वायन्ताभावध्मयं 

वा, सत्त्वान्ताभववत्े सद्यसत्वायन्ताभाववत्वं वा, । नाद्यः; मन्मते सदेकखमभावे जगति तस्याप्रसिद्धलात. । न 
दितीयः; सत्त्वासत््वयोः परस्परविरहसखरूपत्वेनैकाभावेऽपरसत््वावदयकत्वेनोभयसाधनस व्याहतिपरादतवलत् ।! यद्यपि 
असन्मतेऽामाणिकसयेवालयन्ताभावभतियोगिल्ेन आमाणिकस्य सत्वस्याभावाप्रसिच्या न॒ सत्त्वाभावोऽसत्तवम्, एवे अस- 
त्वस्यपि वुच्छे प्रामाणिकलेन तदभावोऽपि न सत्त्वमिति, न परस्परविरहरूपलसंभव इत्यारोपितसत्त्वासतत्वयोरेव पर- 

स्परविरदरूपलाद्वास्तवसनत््वासत्त्वाभावसाधने न व्याहतिरिति परस्परविरहरूपलोक्तेः परस्परविरहन्यापकलतात्प्यमेव वणैनी- 
यमू; तदपि यत्रारोपितसच्वाभावः, तत्ासत्वमिति व्या्तिपिद्धावेवोपपदयते; सा च न संभवति, वस्तवसत्तवाथिकरणे 
घटादावारोपितसतत्वाभावसच्वेप्यसत्वाभावादिति न दोषः; तथापि अलन्तामावस्य अतियोगिना सहेव प्रतियोग्यारोपे 
ग्रथनभूतेनापि विरोघेनारोपितसतत्वाभावस्यारोपितसतत्वेनेव वास्तवसत्वेनापि षिरोधस्याज्गीकारादुक्तव्यापकलसंभवः । 
यत्न वास्तवसत्त्वं तन्नारोपितसत्वाभावो नास्तीति प्रतीदया अतियोग्यारोपे अधनेनापि बिरोधस्याज्ञीका्यलात्, आरोपितस- 
त्वालन्ताभावो नास्तीदयस्य प्रतियोग्यधिकरणसंसगरोपपूर्वकप्रतीतिविषरयाभावो नास्रीदखर्थकरणात् , यत्र वास्तवं सत्त्वं तच 
सत्त्वाभावसयय सत्त्वारोपपूर्वकम्रतीतिविषयल्ाभावात् । अत एव हि दोषाखन्ताभवो भगवछक्षणमिति सिद्धान्तोऽपि संग- 

च्छते; अन्यथा तापि पूर्वीक्तरीलाऽऽरोपितदोषाभावदेव भगवहक्षणलपत्त्या तख जीवसाधारण्यपत्तेः । निधैर्मकनद्य- 
वत्सत्त्वराहिखेऽपि सद्रुपलापत्याऽ्थान्तराच्र । न द्ितीयः, असतत्वाभावांदास् सिद्धलादंशतः सिद्धसाधनाच् । नापि 
तृतीयः; व्याहतः, अ्थान्तरात्, साध्यवैकल्यात्, विरि्याऽप्रसिद्याऽ्परसिद्धविरोषणलनच इति बणैयलन्ति ॥ 

(२) तत्रदरैतसिद्धिकाराः- 

यद्यपि सच्वविरिष्टसत्तवाभावपक्षो न क्षोदक्षमः; तथापि द्वितीयवृतीयपक्षौ विचारसहावेवेति न मिभ्यालनिर्चना- 
संभवः । तथाहि-न सत््वासत्त्वयोः परस्परविरदरूपल्मङ्गीक्रियते; अप्रामाणिकखेवायन्ताभावम्रतियोगिलमिदयाद्धि- 
भवदीयसिद्धान्तस्य प्रामाणिकानां घटाधीनामप्ययन्ताभावभतियोगिदशेनेनायुक्तत्वेन वास्वसत्त्वाभावतादसासनत्तवा- 
भावरूयोमयस्येवान्न विवक्षणेन सन् घट इतिवच्छुक्तिरूप्यं सदिति श्रतीलयाऽबाध्यलरूपसतत्वग्यतिरेक एवासत्वमिति वणै- 
नासंभवेन क्चिदप्युपाधौ सत्त्वेन प्रतीलययोग्यलसैवासत््वरूपताया अङ्गीकरणीयलात् । एवंच तादशासतत्वामावसत्तादा- 
त्म्योभयसाध्यतायामेवाच्र तात्प्यैण नोक्तव्याहतेरवसरः । अस्तु वा परस्परविरदरूपलं, तावतापि भवत्मिद्धान्ताचुसा- 
रेणाऽऽरोपितसत््वाभावसैवासत्वरूपलमिदेवङ्गीकरणीयतया वासवसत््वसत्वाभावसाधने न व्याधातावकाशः ¦! यदित 
तदर्थं परस्परविर्दरूपलोक्तेः परस्परविरहव्याप्यले तद्छापकले वा तात्प्मियङ्गीकियते, तावतापि अतियोम्यारोपस्य 
प्रधानेनापि विरोधस्यासंभवः, भिन्नसत्ताकयोरविरोधस्योपपादयिष्यमाणल्ादिति, वास्तवसत्वाधिकरणे घटादौ प्रातीतिक- 
सत्त्वे्रतियोगिका भावरूपसत्त्वामावसत्त्वेऽपि ताइशसत््वाभावाभावस्यासतत्वेन परस्परविरहन्यापकलासंभवः, वास्तवस- 
त्वाधिकरणे तस्य निषेधानदैतया ्रातीतिकसतत्वारोपपूर्वकमेव शआतीतिकसत््वाभावस्य घटे विषयताया वाच्यतया अतिथो- 
ग्यधिकरणसंसग॑रोपपूर्वपरतीतिविषयामावो नास्तीयर्थकरणेऽप्यनिस्तरात्, अन्यथा दोषाभावो भगवहक्षणमिति भवदीय- 
पिद्धान्तस्यापि भङ्गपत्तेः; तत्रापि प्रतियोग्यधिफरणसंसगौरोपपूर्कपरतीतिविषयदोषाभावस्ाभावात्, वासवदोषादिसत्त्व- 
एव दोषायनारोपः, तत्सत्त्वे तु तस्याप्यारोप इयर विमिगमकाभावात् । अतपव--परस्परविरदव्याप्यलपक्षोऽपि 
निरस्तः; गोलाश्वलयोः परस्परविरहन्याप्यल्ेऽपि तदभावयोगीजे सामानाधिकरण्यदर्शनेन तस्य व्याधाताप्रयोजकल्ाच । 
केवरो निगुण इति श्ुखया निर्धर्मकलेनाकगतख ब्रह्मणः श्चुतिप्रमितचेन सद्रूपलङ्गीकारेऽप्यतादरस्य अप्स सद्रपला- 
क्गीकारायोगात्. । एकपक्षतावच्छेदकावच्छेदेनानेकधरममसाधने सिद्धसाधनाभावस्य भवदीयम्नन्थ एव अतिपादनात्कस्यापि 



बिहठेशोपाध्याय्युपवरहितगोडत्रहमानन्दीयुवा । ९६ 
५५०. 

दोषस्याभावेन द्वितीयपक्षः समीचीन एव । यदितु प्रयक्षपरमितलेन भपञ्चस्यापि सद्ूपलसिद्धिः, अद्यक्षमेवागमात्रवरमिति 
च विभाव्यते, तदापि तुष्यतु दुजैनन्यायेन अर्थान्तराभावोपपादनार्थं॑सस्मरतियोगिकासत्मतियोगिकमेदद्वयं साध्य- 
मिति मेदषरितसाध्यमङगीृतम् । सर्वथाऽपि सदसद्विलक्षणलरूपमिथ्यालसिद्धिरमत्यूरैव । एतेन-तृतीयपक्षेऽप्ु्त- 
व्याघातादीनां नावसर इति-खुचितम् । छक्तिरूप्ये सत्तवाभावविरिष्टसत्त्वामावभतिच्या नापरसिद्धविरेषरणलमपीति 
सर्वैमनवयम् इति निरूपयन्ति ॥ 

( ३) तदेतत्तरद्धिणीकारा न सहन्ते- 

तथाहि--असचैन प्रतीयेत ” इति वदता बयोक्तश्रतीतिभ्रयोजकस प्रतीयलुपायिक्षस् बाध्यलाभावरूपसयैवासत््वसय 
वक्तव्येन धटादिगतसत्वस्य शद्ाशशङ्गादिगतासत्त्वाभावरूपलस्य घटादिगतारोपितास्तवायन्ताभावरूपलस् चा खीकारे, कमेण 
वुच्छलसय, असत््वालयन्ताभावरूपसतत्वसख निःखरूपवेन तद लन्ताभावरूपलस्याऽसलययुपपततेश्वापत्तावपि समानसत्ताकयोः 
परस्परविरहयोग्यौप्यखविरिष्टन्यापकलरूपखनियमस्यङ्गीकरणीयलेनोक्तन्याघाततादवस्थ्यम् । उक्तत्रिधसत्त्वाभावन्यापकलं च 
उक्तविधासच्वे वियत एव; शुक्तिरूप्ये तादशासक्तस्येव विमानात् । धतेन--परस्परविरहन्याप्यतेऽपि गोलाश्वल्योः 
तदभावयोरुष सहोपरम्भवदुपपत््या तख व्याघाताम्रयोजकलादिवचनमपि-- पराहतम्; केवरुव्याप्यलसख व्याघातम्रयो- 
जकलस्यस्मदनभिमतलात्, व्याप्यलविरिष्टव्यापकलस्यैव तत्मयोजकलस्याभिमतलत । एवच गोलश्वलयोः परस्यरविरद- 
न्यापकल्लाभावानोक्तदोषः । सतत्वाभवेऽपि ब्रह्मवत्सदरूधलोपपत्त्याऽथीन्तरा्च ! नच--अगमयेक्षयः प्रक्षस्य दौबेत्येन 
तद्राधितं सद्रूपं न सिच्यतीति-- वाच्यम् ; एवंसति रजतं विनाऽपि छक्तौ रजततादात्म्यवत् सद्रूपं वस्तु विनाऽपि भ्रपश्चे 

सत्तादादम्यप्रतीद्युपपत्तौ ब्रह्मणोऽपि सद्रूपताया असिद्धिमसङ्गत् । पतेन--क्तिरूप्ये साध्यवेकल्यमपि--सूचितम् । 
ठेकाधिकरण्येनोभयाप्रसिच्याःऽपरसिद्धविरेषणलम् । इति ॥ 

(  ) ब्रह्मानन्दसरखवयस्तु-- 

यद्यपि अन्यच्रासच्वं परतीखलुपाधिकमेव विवक्ष्यते; तथापि अकृते निवेशनीययोः सत्तवासत्त्वयोरसत्त्वं न तादशं विवक्ष्यते 
इयेव सिद्धियन्थासायः । नह्यन्यत्र प्रतीयनुपाधिकमेवासत्तं विवक्षितमियेतावता सर्वत्रापि तथैव विवक्षणीयमिति समस्ति 
काचन राज्ञाः । एवंचात्र किदप्युपाधौ सत्वेन भरतीलनरहलसयैवासत्त्वपदेन विवक्षणात्तस्य च इुक्तिरूप्येऽभावाव्यमिचारेण 
परस्परविरहन्यापकलस्यासंभवाद्याप्यलविशिष्टव्यापकलस्य समानसत्ताकपरस्परविरहनिष्टस्यात्राभावान्न व्याघातः । परस्मरविर- 

इव्यप्यलं तु संभवदपि न व्याधातम्रयोजकमिति सिद्धावेवोक्तम् \ एवंच द्वितीयपक्षो न दुष्टः ! इदं रजतमिखयदौ 
विद्यमानयैव रजतसख तादात्म्यं श्ु्तौ भासते, नाविद्मानस्य; अनिर्वचनीयख्यालद्वीकारात् , एवं सत्तादात्म्यमपि सद्रप- 
सत्तायामेव संमवति, नान्यथा । यांस्तु विशचेषः+--रजतस्य ब।धकज्ञानवाधितच्त्मातिभसिकलम् , बह्मणस्वतथालाः 
त्पारमाथिकलमिति ! एतेन दन्ते साध्यवैकल्यमपि परिहृतम् ! पएथिवीतरमिनेदत्रेव विशकङितप्रसिद्धिमादायोभयसा- 
धनसंभवेन, छक्तिरूप्ये उभयभ्रसिद्धेरपि यियमानलेन चाप्रसिद्धविश्षेषणलस्याप्यसंभवात् । एतेन बिरिषटसाध्यकलपक्षोऽपि 
व्याख्यातः । भेदथरितसाध्यकलपक्षे तु न कोऽपि दोषः धएथवप्रतिपादित इति तत्वण्डनार्थ न यतितम्. । युण।दिके 
गुष्यादिना भिन्नाभि्नमिखत्रेवांशतः सिद्धसाधनं न दोषाय । मेदासामानाधिकरण्योपलक्षितामेदसयैव संसगेताया अभ्युपगमेन 
न मेदामेदज्ञानयोरेकन्ञानेनापरज्ञानसय अतिवन्धः ! इति भरतिषाद्यन्ति ॥ 

इति प्रथममिभ्यत्वनिरूपणम् ॥ 



९४ ` अद्वैतसिद्धिः सव्याख्या । [ परिच्छद्; २] 
क 10 0009 

१.८५. 

अथ द्ितीयमिथ्यास्बोपपत्ति; | 

अतिषपन्नोपाधो जेकालिकनिवेधभ्रतियोभिष्वं वा मिथ्यात्वम् । नद-प्रतिपन्नोपाधौ चैकालिकनिषे- 

सिद्धिव्याख्या । 

अथ सिद्धिन्याख्यायां द्वितीयमिभ्यात्वम् । 
प्रतिपन्नीपाधाविति, असग्यावरतैनायेदं विरेषणम् । प्रागभावाविभरतियोगित्वमादायांश्चतःसिद्ध- 

साधनवारणाय त्रैकालिकेति । नञु--विवरणे आपणादिनिष्ठस्येव पारमार्थिकरजतस्य खरूपेण 

यु्त्यादिरूपप्रतिपन्नोपाधिनिष्ठायन्ताभावभ्रतियोगित्वस्योक्तत्वात्तद्रदेव प्रपद्छस्य प्रतिपन्नोपाधिनिषठ- 
तरैकालिकनिषेधप्रतियोगिसवसाधनस्य सद्यत्वेऽप्युपपन्याऽथौन्तरम् , संबन्धान्तरेण खसमवायदेशनिषठ- 
भ्रैकारिकनिषेधग्रतियोगित्वा्च सिद्धसाधनमिति चेन्न; सर्वत्र प्रतिपन्नोपाधौ प्रतिपत्तिविषयीभूत- 
सकठसंबन्धेन खरूपेण तरैकाछिकनिषेधप्रतियोगिखस्य केवरान्वय्यलयन्ताभावप्रतियोगित्वस्य वा 
विवक्षितत्वात् । नचैवं विवरणे सिद्धसाधनमथान्तरं बा सलयत्ववादिनोद्धावयितुं श्यते; तेन केवर- 

गौडबह्यानन्दी ( ठश्ुचन्द्रिका ) । 

अथ द्वितीयमिभ्यालोपपत्तिः । 
नेह नानासीशटयादिश्चुखर्थे विवदमानं प्रति साध्यान्तरमाह--प्रतिपन्नेद्यादि । प्रतिपन्नः स्वप्रकारकधी- 

विशेष्यः य उपाधिरधिकरणं तन्निष्ठो यसखेकालिकनिषेधोऽलयन्ताभावस्तप्रतियो गित्वमिद्यथैः । कपारूविनिष्मेद्- 

रशुचन्द्रिकाया बिटदधेशो पाध्यायी । 

अथ बिदरेह्णश्रणीतायां जह्यानन्दीयन्यास्यायां 

द्वितीयमिथ्यात्वम् 

प्रतीति । निराक्षलमिलर्थः । राराविषाणायसद्छर्यर्थं अतिपन्नलसुपाधिविशेषणम् । तदुभयं व्याचष्ट--प्रतिपन्न 
इत्यादि । प्रतिपत्तिः ज्ञानं तद्विषयतायाः केवलान्वयितया खकञून्यतद्धिषयतन्लादिनिष्टाभावप्रतियोगिखमादाय घटादौ 
सिद्धसाधनमतः पूरयति--खप्रकारकेति । खं मिथ्यत्वेनाभिमतमर् । न च~ तन्तोरपि सखभरकारकश्रमविषयतासंभवः- 
दुक्तदोषतादवस्थ्यम् , तादशग्रमाविवक्षणे सिद्धान्ते कपालदिरपि घटादिभमं ्रयेव विषयतयाऽसंभवापत्तिरिति-- वाच्यम् ; 
स्वप्रकारकपरमावियतेन पराभिमतललख विवक्षितलादिति भावः । वस्तुतस्तु खप्रकारकल्लोपादानं तुच्छातिव्याप्निवा- 
रणाय ! न च--असत्रुङ्ग इति विकल्परूपप्रतीतिभादाय सा दुवौरेति-- वाच्यम्; खप्रकारतायां सत्त्नावच्छि्नलस्यासद- 

चत्तिखस्य वा निवेशात्. । धीविषयवं तु यथाश्चुतमेव । तेन सर्वत्रेति पूरणपरपूर्वगरन्येन न विरोधः । उप समीपे आधीयते- 
ऽस्मिभित्युपाथिरिति व्युतपत्यमिप्रायेण व्याच--उपाधिरधिकरणमिति । प्रतिपन्नपदे निष्ठर्थविषयताया विकेष्यता- 
रूपलव्यभयेदं, जधिकरणलं ठु न घटकं; अव्यावतैकचात् । ननु त्रैकालिकनिषेधो भेदोऽपीलयतो व्यच्-तेकालिक- 
निषेघोऽव्यन्ताभाव इति । नलु- त्रैकालिकिनिषेधपदेनालन्ताभावविवक्षणे प्रप्वामावस्य कालिकान्याप्यदृत्तितामादाया- 
ौन्तरवारकसय चरैकालिकलरूपविशेषणसय त्रैकालिकपदेन पूर्वं लम्मितखच्रालममसङ्गः, निषेधपदोपस्थाप्यामवि त्ैकाटि- 
कपदेन .मेदव्यावतेकविदेषणालमेन तैकालिकनिषेषपदेनायन्तामावविवक्षाया असंभवश्च, न च--जैकाटिकपदस् सदातनो 
निषेधपदस्य चान्योन्याभावभिन्नामावरूपः संसर्गभवोऽथं इति मलना निदयसंसगीमभावाथकायन्तामावपदेन चैकाटिक्र- 
निषेधपदस्य विवरणं युज्यते, उक्तदाङ्क्वयाभसरादिति-- वाच्यम्; कपालादिनिष्ठमेदध्व॑सादिप्रतियोगिलमादाय सिद्धसाधनं 
स्यात् अतसकालिकेलयुत्तरपङ्िपयौखोचनेन निषेधपद्थे अभावखावच्छिभे श्रैकाटिकपदेनैव भेदभ्व॑सादिवारकविक्षेषण- 

९ सप्म्यन्तपदसमभिन्याहृतनजोऽलन्ताभाव्वोधकत्वस्यैव व्युत्प्तिसिदधत्वाश्नेद नानेति श्तेरदयन्ताभावषरितमिथ्यात्वसमर्पण एवं 
सामध्योत् दितीयमिध्यालमलन्तामावषटितमेव निर्वचनीयमिलपि मेदेति शतिनिरशेन सचितमिति, भदन्तामावधरितमेव मिथ्यात्वं 
वक्तव्यमिति नि्न्धाभावाननेति न्यायभास्करोक्तमपि परादतम् ॥ इति ॥ 



बिहटेश्षोपाध्याय्युपंहितगोडव्रह्मानन्दीयुता । ९५ 

धस्यं ताच्िकत्वे अद्धैतदानिः, भरातिभासिकत्वे सिद्धसाधन, ध्यावहारिकतवेऽपि तस्थ बाध्यत्वेन 

सिद्धिव्याख्या । 

न्वय्ययन्ताभावस्रतियोगिनस्तवप्रतियोगिन्र स्वदेशाकारसंबन्धयोश्च प्रतिपत्तिबिषयीभूतसकछसंबन्धेनं 
खरूपेणासच्वस्थेवाज्गीकारात । नचैवं -प्रतिपन्नोपाधाविति व्यर्थं विरेषणम्, सर्वत्रयतेनैव तला- 
भादिति--वाच्यम् ; अरतिपन्नोपाधावियनेनैव तस्य विवक्षितत्वादिति ध्येयम् । नयु--तरैकारिकनिषेधः 

किं तालिकः ¶ उत प्रातिभासिकः ! आदोखिद्रयावहारिकः १ इति भिधा विकल्पनं मनसि निधायाह 
नन्विति । अद्वैतहानिरिति । तथाच ततो भीतेन त्वया चैकाछिकिनिषेधस्य तास्त्विकतवं नाङ्गीकर्वज्य- 
मिति ध्येयम् 1 द्ितीये स्वाह-प्रातिभासिकत्व इति । आगन्तुकदोपप्रयुक्तभानत्वमियर्थः । तथा च॑ 
धर वति घटभ्रतियोगिकनिषेध इव प्रपव्छवति ब्रह्मण्यन्य् वा तत्मतियोगिकनिषेधः आगन्तुकदौष- 
प्रयुक्तभानरूपाभ्यास एव त्वन्मते पयंवसित इति प्रपश्चे तादश्निषेधप्रतियोगित्वं साधयतस्व न तत्र 
स्वामिमतमिध्यात्वसिद्धिः । अतएव प्रपञ्चसयत्ववादिना मिध्यातं साधयन्तं प्रति सिद्धसाधनम्थ- 

स्तरोद्धाठनं वा सुकरमिति भावः । तृतीयं दृषयति--व्यावहारिकतवेऽपीति । तख बाध्यस्वेनेति । 

गोडत्रह्यानन्दी ( कषुचन्द्रिका ) 

ध्वसादिमरतियो गिध्वसदाय सिद्धसाधनं सखाद॑तस्मैकालिकेति ! अद्वैतहामि; नेह नानेश्टयादिश्चुतिबोधितस्य ब्रह्मणि 
दस्य सामान्याभावसय विरोधः । सिद्धसाधनमिति ! कपाले घटो नास्ील्यादिश्मे भातीतिकस्यादन्ताभावसख 

खधुचन्द्रिकाया विद्लेरोपाध्यायी । 

सभ दति प्रतीतेः, तस्य चासंभव इत्युक्तलादिति--चेश्न; भिध्यालघट रभावय व्यप्यदृत्तितया कालानवच्छिन्सैपक्त 
भ्रकाछिकरपदम्यावन्व्छिनवत्तिश्रन्यलवच्छिन्ने लक्षणाया आवद्यकलेन त्येवान्योन्याभावभिन्रलमन्तर्भाव्य तद्धटितध- 
मविच्छिमे लक्षणोचिता । निमेधपदस्यान्योन्याभावमिनार्थले प्रदद्दये लक्षणापतत्या तस्यमावलावच्छिन्नमात्रार्थकताया 

युक्तलादिदयभिप्रायात् 1 रकृत विरणभूतायन्ताभावपदार्थघदटकं निदलमपि अवच्छिन्नदत्तिकान्यवमेव । व्वंसदेरपि 

काखाबच्छिननगृत्तिकलत् स्युदरौसः 1 विधतिपत्तिव्याख्यावसरे तु व्याप्यकृतेः सर्व॑कालवच्छिन्लसुपगम्य त्रैकाटिकपदं 
सदातनरूपयथाशवुता्धपरलयः व्याख्यायकसय निषेभरपदसयैव लक्षणया संसगौभावार्थकतया व्याख्यान छृतमिति न कश्चि- 
त् पूर्वापरविसेधोऽपीलतम् ॥ नन्वेवे-तैकाटिकलस्य निवेशे “नन्वि"यादिमूलशङ्काया असङ्गतिः; आतिभासिकल्य 
व्यावहारिकस्य च शञानयाध्यलेन ज्ञानोत्तरकारेऽसप््मेन त्रैकालिकलासंभवात्, त्रैकाछिकनिषेधपदेनालन्तामावमात्रविव- 
क्षणैः तु तत्सङ्नतिः स्फुटैवेति--खेन्न; प्रैकालिकलं हि भूतादिषिविधरंसारकारिकैलमेव, तलज्ानोत्तरं कालसयवासत्तवात् । 

तथाच त्रह्मज्ञानमाच्रबाध्यस्यापि प्रातिमासिकस्य वक्ष्यमाणलात्; अ्पञ्चभवस्य॒प्रातिभासिकलेऽपि ब्रह्मज्ञानमात्रबाध्य्- 

ल्लोपगमेन स्यावहारिकाबाध्यलेन म्रकाटिकलनिर्बाहः । एच व्यावहारिकले शङ्कापि न । अत्र प्रातिभासिकलन्यावहा- 

रिकलूपरैविध्यं तूलमूाज्ञानकल्पितलाभ्यामिति ध्येयम् ! अद्तदानाविष्टपत्तिकाङकं निरखति-नेहेति । बिरोध 
-._ 

२ एतस्पक्षे कालिकाम्याप्यदृचचिमदल्यन्ताभावप्रतियोगितामादाय सिद्धसाधनपरप्क्तिरेष नास्ति, एवमपि सिरवच्छिन्नपरिरोषणतासंब- 
न्धावच्छिवरकारशृसित्वसूयस्योक्तविभतरैकाछिकतवस्य, भावस्य निरवच्छिक्तविरेषणतासंबन्धावच्छिनरदतेरमसिद्धया घटरूपघटामावाभवे 

रेका लिकत्वस्याभवेन तस्पतियोगित्वमादाय घटाभावे कक्षणसमन्वयासंभवादम्यासिः अभावाभावस्यातिरिक्ततामताश्रयणं तु न संभ" 

वति; स्वामगजामावादीनां खञ्नगजातसरकालन्ताभावप्रतियोषितामादायैव मिथ्यात्वस्य समर्थनात् । एतेन खम्मगजाभवेऽपि सन्याघ्ति- 

रिति सूषितमियादिद््काः प्रसरन्ति । तासां तठ॒समाधाने अभावाभावात्मकभावसरूपस्य मिरषच्छिक्नविरेषणतासंगन्धावच्छि्षत्वा- 

्काराश्न दोष इति ॥ २ तावासमयसंबन्भस्य मेदपरतियोगितायच्छेदकतनं यथा मतान्तरे प्रसिद्धमिति प्रेषां सिद्धसाभनमत्मनश्वाथान्तर, 
न तथा त्रैकालिकत्वस्य परमतेऽपि ध्वंसे प्रतिद्धिरिति न तरैकरालिकत्वविशिष्टध्वंसप्रतियोगितामादायाथौन्तरमित्युक्ताथान्तरापादकन्याः 
यमास्करवचनमपि न संगतमिति सूचितम्. ॥ इति ॥ २ कालिकाव्याप्यञक्तः पर्वकाछिकत्वविशिष्टवराभ वादेस्तु पूर्वकारावच्छेदेनं 
परवह्यभावात् न॒ सदातनत्वमिति तादृश्ाभवमरतिथोधितामादायाथौन्तरपपक्तिन भवति । पतेन कारुत्वम्यपकत्वरूपतरैकालिकव- 
मिवक्षणेऽपि न॒ निस्तर श्ते न्याय मास्करोक्तं परास्तं; र्वकालमवन्छेदेन घटवति सर्वकालावच्छेदेन' तदभ्वसाधनपक्षामिपरयेणैवं 
ताष्रश्स्य न्यास्मानस्य इतेत्ादिति ॥ . 



९. अद्वैतसिद्धिः सव्याख्या । | परिच्छेद; २ 

ताल्विकसच्वाविरोधितया अथौन्तरं, अद्वैतश्ुतेरवस्वविदरकत्वं च तत्प्रतियोगिनः भातिभासिकरस्य 

भ्रपञ्चस्य पारमार्थिकत्व च स्यादिति-चेश्न; प्रपश्चनिषेधाधिकरणीभरत्ह्याभिन्नत्वान्निषेधस्य ताक्ि- 
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सिद्धिन्यास्या। 

धटादितुस्यतया प्रपञ्चनिषेधस्यापि निषेधवाध्यत्वम्, अन्यथा दश्यत्वादेस्तत्रैव व्यभिचारः स्यादियर्थः । 

ताचिकसन्लाविरोधितयेति । स्वया समसत्ताकयोरेव बिरोधस्ीकारादिति भावः । अर्थान्तरमिति । 
ञ्यावहारिकप्रतियोगिमति व्यावहारिकतदलयन्ताभावसाधने बाधोऽपि बोध्यः । तृतीयपक्षे दूषणान्तर- 

माद--अद्रैतश्चुतेरिति । तत्रैव दूषणान्तरमाह--तसप्रतियोगिन इति । निषेधमतियोगिन इयर्थः । 
नद्--किं पारमार्थिकत्वेऽप्रातिभासिकतवे सति व्यावहारिकनिषेधप्रतियोगित्वं मयोजकमभिप्रेतम् १ 
किं वा विमतः प्रपच्वः पारमार्थिकः, अप्रातिभासिकते सति व्यावहारिकनिषेधप्रतियोगित्वादिति 

साधनमभिग्रेतम् १ नाद्यः; तडुक्तपयोजकं विनापि बद्यणः पारमार्थिकत्वेन व्यभिचारात् । न दवितीयः; 
व्यासिग्रहखयलखाभावात् । नच~-अन्वयव्यापनिम्रहस्राभवेऽपि नि॑र्मकन्रह्मणो व्यतिरेकन्यासिग्रहस्थल्तवं 
संभवंतीति-- वाच्य; पारमाथिकखरूपे ब्रह्मणि पारमार्थिकत्वरूपसाध्याभावस्यासंभवेन तस्य व्यासिग्रहसथ- 

छुत्वायोगात् , निधर्मकत्वेनैव हेस्वभावानधिंकरणत्वाच्ेति- चेन्नः रूप्यादेरेव व्यतिरेकदृष्टान्तत्वसंभवात्। 
ह्प्यादौ पारमार्थिकत्वाभाषवतिं व्यावहारिकायन्ताभावप्रतियोगिलस्य सत्त्वेन व्यतिरेकन्याप्तौ 
व्यभिचारवारणायप्रातिभासिकसेति विरोषणं, शक्तिरूप्यादौ चोक्ताप्रातिभासिकत्वरूपविरेषणविरह- 

अयु्तविशेष्याभावोऽस्येवेति न व्यभिचारः। न च~ साध्यवति बरह्मणि हैतोरभावादसाधारण्यमिति- 
बाच्यम् ; वास्तवासाधारण्यस्य सतोऽप्यप्रतिषन्धकत्वात्, नहि साध्यवति वत्तिमात्रेणासाधारण्यं, किंतु 
सर्वनिधितसाध्यवग्यादृत्तसेन हेतोज्ञोनाद्भद्यणस्त्वन्मतेऽ ज्ञेयत्वेन साध्यवत्तयाऽनिशयादिति भावः । प्रथ- 

गोडबरह्मानन्दी ( लघुचन्द्रिका ) । 

विषयस्वेन सिद्धसाधनमिलय्यैः । व्यावहारिकत्वे बह्म्ानबाध्यत्वे । ताच्विकसत्वाविसयोधितया भ्रतियोभिमः 
भपञ्चस्यावाध्यत्वेऽपि तद्धिकरणे संमानिततया । अथौन्तरं भपन्ने सत्यत्व विरोधिमिभ्यात्वसिदि रूपात् भङ्कतानुमा- 
मप्रयोजनादन्यस्य साध्यलसिद्धिमान्ररूपभ्रयोजनसख सिद्धिः । अद्धेतश्युतेः "नेह नाने'ल्यादिश्वतेः । अतच्वावेदकत्वं 
बाध्यत्िषयकत्वसूपम् । तत्प्रतियोभिनो भ्यावहारिकाखन्तामावभ्रतियोगिनः पारमार्थिकसत्वमिति । समान- 
सत्ताकयोभोवाभावयोर्विरोधादभावस्य व्यावहारिकत्वे प्रतियोगिनः प्रातिभासिकस्वासम्मवेन पारमाथिकल्वमेव बरा. 
व्सयादिति भावः । ब्रह्माभिन्नत्वात् बरहमस्वरूपाल्यन्ताभिन्नतवात् । निषेधस्य प्रपन्नायन्ताभावत्व विशिष्टतादाल्म्या- 

घुचन्द्िकाया विदटुकेरोपाध्यायी । 

अदुपपत्तिः । कपारु इति । आतीतिकयदाथौभ्युपगन्तृपरमते श््यादिः ।-- बरह्मज्ञानवाध्यत्वै इति । एवच 
तात्विकलमबाध्यलं आतिभासिकलं ब्रहज्ञानान्यवाध्यलं बोध्यम् । बरह्मणि व्यावहारिकमपन्चाभावस्यापि परेणानभ्युपग- 
मात् विभतिपत््या संरायकोटितया जिज्ञासितलसंभवात् अजिज्ञासिताभिधानरूपार्थान्तरासंभवाच न्याचषे-- 
अथोन्तरमिति  प्रयोजनादिति । अरथरब्दः भयोजनवाचीति भावः । अत्वं तद्ध्मिकतदमाववलम् । तदावेद- 
कलं नोक्तश्ुतेरापद्यत इत आह--अतत्त्रावेद्कत्वमिति । बाध्यवरिषयकः्वं तदाश्रयज्ञानजनकलम् । शरभत्वं तत्कारणलं ज्यापारानुबन्धिनी वा विषयता ! इदंच दूषणं आतिभासिकलकल्पेऽपि बोध्यम् 1--प्रातिभातिकत्वा- 
संभवेनेति । बरहमज्ञानान्याबाध्यललादिति भावः । अपन्ननिषेधस ब्रह्मभिनलं यदि मेदसदितं, तदा अपञ्चेऽपि तादश 
बह्ममेदंस्य सत्वात् प्पशचतुस्यतया तख व्यावहारिकलापपतिरत आह- ब्रह्मखरूपासयन्ताभिन्नत्वादिति । यद्रा ब्रह्मा 
मिन्ञल यदि मेदसदिष्ण॒ तदा ब्रह्ममि्सख तात्िकवस्तुनः अपश्चाभावस सत्त्वे कथं नद्रैतहानिरिखयत आह--ब्रह्येति । नन्वेवं बरह्मणि परदचाभावनिषिषटवुददेलादिधुतिजन्याया अुपपत्तिः, भेदस्यापि तत्र भ्योनकलादिखतो व्याच्े-- 



विद्ेशोपाध्यास्युपट्हितगोडत्रह्मानन्दीयुता । ९७ 

कत्वेऽपि नदेतदहानिकरत्वम् नच तास्विकाभावप्रतियोभिनः प्रपञ्चस्य तास्विकत्वापत्तिः; ताच्िका- 
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सिद्धिन्याख्या । 

सपक्षमादाय समाधत्त--ग्रपश्चेति | प्रप्वनिषेधाधिकरणीभूतं यद्भह्य तदभिन्नत्वा्निषेधस्येयर्थः । नाद्धै- 
तेति । वथाच ततो निर्भतिन मया त्रैकाछिकिनिषेधस्य तास्िकस्वमङ्गीकायैमेव । नलु --ग्रपच्चभरमा्थम- 

विष्ठानन्रह्मणः स्फुरणस्यावद्यकतया ब्रह्माभिन्नप्रपञ्चनिषेधस्यापि प्रकारो प्रपच्चभमासंभव--इतिचेन्न; 
सत्त्वादिनाऽधिष्ठानाभिन्ननिषेधप्रकाङेऽपि प्रपञ्निषेधरवादिनाऽप्रकाशनात्तत्संभवात् । न च~-त्वन्मते 

प्रपञ्च॒निषेधत्वादेत्रह्यातिरिक्तते निर्विरेषतदानिप्रसङ्ग्न ब्रह्ममाच्रत्वमेवेति-वाच्यम् ; ब्रह्ममात्रत्वेऽप्य- 

ध्यासाधिष्ठानत्वादिना प्रकार्मानव्वेऽपि प्रपञ्चनिषेधत्वादिनाऽग्रकारोन तस्मिन् प्रपञ्चभरमोपपत्तेः । न 

च--त्रह्मणो वियदारिभावरूपप्रपश्चप्रतियोगिकतरैकालिकनिषेधानतिरिक्तत्वे घटदिप्रतियोगिकनैकाङिक- 

निपेधवदनुपन्धिप्रमाणकत्वापातेन भावरूपत्वाभावप्रसङ्गः, भावम्रतियोगिकतरेकाटिकनिषेधस्यानुपट- 

च्धिप्रमाणकत्वादिनियमादिति--वाच्यम् ; निषेधसमसत्ताकम्रतियोगिकत्रैकाङिकनिषेधत्वस्योपाधितेन 

ताद्रशघटग्रतियोगिकमिपेधस्यामुपरुच्िग्रमाणकत्वादिनियमेऽपि, ग्रपच्नस्य निषेधभिन्नसत्ताकसवेन तारश- 

गोडह्यानन्दी ( ङघुचन्द्रिका ) । 

पर्म॑सरूपस्य । वथाचोक्छविदिष्टरूपेण निषेध वाध्यस्वात् केवटरूपेण ब्रह्मायन्तासेदाश्द्विवश्टानिरिति भवः । 
ताच्विकस्वापत्तिरिति ! अन्यथा मिथ्याभरतियोगिकस्वेनाभावस्यापि मिथ्याप्वापत्तिः, निरूपक मिथ्यत्वे निरूष्यख 
सलस्वासंभवात् । नहि इक्किरूप्यादेः सादृश्यादिकमप्रातिमासिकम्, किंत प्रातीतिकेन दुकिरूप्यादिना निरूप्यतवात् 
प्रातीतिकूमेवेति भावः; । उक्तविशिष्टरूपखेव मिथ्याप्रतियो गिनिरूपितस्वान्मिथ्यास्वम्, केवरुखूपस्य त॒ अह्मण 
खक्तनिरूपितस्वाभावाश्च मिष्याववभर् । अतपव छुक्तिरूप्याद्यभावोऽप्यधिष्ठानविद्रपः प्रातीत्तिकभतियोगिनिरूपितस्व- 

खघुचन्दिकाया बिडलेखोपाभ्यायीं । 

निषेधस्येति ।! ननु विशिषटरूपसख निषेधस्य निधरमक्रह्मखरूपालन्तामेदस्यासंभवादुक्तवििष्ुद्धधुपपत्तावपि कर्थं 
नद्धितहानिरिखत आद-तथाचेति । वाध्यत्वादिति । उक्तख्यस्य अपश्चरूपरवाध्यवस्तुषरितल्वादिति भावः । केव- 
रूपेण निभूर्मकब्रह्मश्चेण । नु तात्िकाभावय्रतियोगिल्े तात्विकलन्यापिसिद्धावेव तेन तदापत्तिः सुकरा, सैव तु 
नेव सिद्धा, अभरयोजकलशङ्काया दुवौरलादिखयत आह--अन्यथेति । अपस्य तात्विकल्वाभावे इयर्थः । तख 
मिथ्यालेनेति रषः । अभावस्य प्रप्वाभावस्य । सत्यसवासरंभवादिति । यत् यज्निरूप्यं तत् तत्समानसत्ताकमिति व्याप्त 
रिति भावः । इमां व्याप्निमेव अ्राहयति- नहीति । एवं चैतव्यध्याऽ्परयोजकलसङ्कानिरासेन अपश्चाभावसख तात्तिक- 
ल्लोपगमे प्रपश्चस्य वाच्तिकलापत्तेः संभाविततया तदभावसय ताच्िकल्लोपगमसंमवे इति मूलराङ्कशय इति भावः । 
नन्वेव शक्तिरजते व्यमिवारेणोक्तराङ्कासमाधानमसङ्गतम्, उक्तरीया म्पे तात्विकलापततेरढतयोक्तन्यमिचार- 
स्याकिश्ित्करलात्, मिषूम्यस्य निरूपकसमसत्ताकलनियमे छ्क्तिरूप्यस् ताच्िकलरपत्तिभयेन तदभावस्याप्यताचिक्लेन 

तत्र ताच्िकाभाव्रतियोगिलरूपन्याप्यसयेवाभावेन व्यभिचारासंभवचेलयादाङ्चय समाधनमाद--उक्तविशिष्रूपसये- 
वेति । प्रपश्चाभावलविरिष्टरूमसेखयथंः ।--मिथ्यात्वमिति । इष्यत इति शेषः । केवङकूपस्य ताटशाभावलोपल- 
क्षिताभावख । न मिथ्यात्वमिति । आपदयत इति रोषः । अर्यं भावः--यत् येन रूपेण यन्निरूप्यं तत्. तेन रूपेण 
तत्समानसत्ताकम्-इयेव व्याधिः, न तु रूपाघटिता; अनया च व्याप्या न प्रपश्वतात्तिकलरपत्तिप्रयोजकन्याप्तावप्रयोजक- 
लश्ङ्काव्युदासः; प्रपञ्चय तात्तिकल्वमनुपगम्य मिभ्यात्नोपगमेऽपि तज्निरूप्यतानवच्छेद ककेवलरूपेण तदभावसख मिथ्या- 

२ यन्त जमकाखप्रतीतसपिक्षस्याभावख भमकाल्प्तीतनिरपेक्षरह्मरूपत्वासंमव इति--वनमाखामिशररु्त, तदेतेन पराहतम्; उन्त- 
रूपस्य निषेभस्यापि प्रवियोगिनिरपेक्षत्वाद् भभावत्वविशचिष्टसैव तथात्वात्. । अमकारुप्रतीतत्वमपि जहरूपत्वाद्विचते । यदित निर्विशेष 
ब्रह्मणोऽपि भ्रमकाङे न प्र्यय श्तयादिपरमसिद्धान्तः पयौरोच्यते, यदिच गनिबृत्तिरात्म! मोह शतत्वेनोपठक्षितः शति कारिकार्थोऽपि 
पयौख्पेच्यते, नासाः श्चङ्काया भवसत्ोष्रैति मन्तव्यम् । ... 



९८ , . - अद्वैतसिद्धिः सन्याख्या । [ परिच्छेदः २ ] 
एकककककषकक की 0000 

सिद्धिन्याद्या। 

प्पञ्चप्रतियोगिकनैकाटिकनिषेधस्य तदभावेन तद्रपन्रह्मणोऽप्यतुपकन्धिप्रमाणकत्वाभावेन भावरूपतवो- 

पपत्तेः ` । न च~--वियदादिप्रपञ्चकारणस्य बरह्मणो वियदायभावत्वाङ्गीकारे तत्कारणीभूताभावस्य 
तसागभावस्वापन्या तदलयन्ताभावत्वं न स्यात्; प्रागभावत्वरूपत्वे च प्रतियोगिनारयत्वायापत्तिश्चेति- 

वाच्यम् ; तार्किकमचे दाहकारणीभूतग्रतिबन्धक्राभावस्य दा्हप्रागभावरूपत्वाभवेनोक्तनियमासिच्- 

ऽदन्ताभावत्बोपपत्ते,, प्रतियोगिनास्यत्वायोगा्च । नच--तत्कारणीभूततस्रतियो गिकाभावस्य तसराग- 

मावत्वमिति नोक्तदोष इति-- वाच्यम् ; अस्मन्मते ब्रह्मण्युक्तनियमासिद्धया व्यमिचारतादवस्थ्यान्नाञ्च- 

प्रतियोगिलस्योपाधित्वमपि ! नच-- निषेधस्य ब्रह्मान तिरिकते चैकाकिकत्वं विरुद्ध, धिकारसङ्गरूपस्या- 
सङ्खश्तिविरोधेन जह्यण्यसंभवादिति--वाच्यम् ; कर्पितेन त्रिकारसङ्गरूपेण तेन सह वासवसङ्गाभा- 

वबोधकश्चतेर्वियेधामावात्, निषेधस्य त्रैकालिकत्वं, भरागभावाप्रतियोगित्वे सति ध्वं साप्रतियोगित्वम् , नतु 

त्रिकाटसङ्गित्वमिव्युक्ते उक्तदोषाभावाच्च । नच--प्रागभावाप्रतियोगित्वदेगेङ्गादावतिन्यापिरिति- 

वाच्यम्, मृगङ्गदेधीर्मिणोऽसत्तवे तत्रोक्तचैकाटिकत्वधर्मस्याप्यसत्तवेनातिव्याघ्यनवकाशात्, तस्सन्ते 
तस्यासन्तवव्याहतेश्च । अतणएव--ध्वंसाप्रतियोगितरूपनियस्वस्य दश्ङ्गादिसाधारण्यस्य बद्यादिसा- 

धारणत्वायोगेनातहृक्षणतभ्रसङ्ग इति--निरस्तम् ; उक्तरीलया तत्साधारण्याभावेन सयं ज्ञानमनन्तं 

ब्रह्म इति श्रुतयुक्तसल्त्वादिवत्त्क््यत्वसंभवात्् । अतएव च--प्रागभावप्रतियोगित्वरहितत्वादे- 

वत्तिमच्तवेन इततेश्च सङ्गत्वेनासङ्गत्वश्ठतिविरोधतादवस्थ्यमिति--अपास्तम् । कल्पितसङ्गेन सह वास्तव 
सङ्गनिषेधकश्युतेरविरोधस्यो क्तत्वात् , प्रमेयत्वस्य एृत्तिमत्तवाद्गीकारेण तेषामप्यात्माश्रयापत्तेः । अतणए्व-- 
बरह्मणो ध्वंसाप्रतियोगितसंबन्धित्वेन ध्वसविरहमात्ररूपन्त्वे नियस्वाभावप्रसङ्गः, भरव्युत ध्वंसविर- 
हात्मकखेन नियत्वपथेवसितन्रश्चसंबन्धवच्वेन भ्रपञ्चस्येव रूपसंबन्धतया घटादेः रूपित्ववन्नियत्वग्रसङ्ग 

इति- निरस्तम् $ उक्तरीवया ध्वंसाप्रतियो गित्वसंबन्धिस्वेन ध्वं सविरहमात्रत्वाभावेन नियत्वोपपत्तेः । 
न्यायमते नियघरत्वादिजातिसंबन्धित्रेऽपि घटादेर्नियस्वाभाववत् नियन्रह्मसंबन्धितेऽपि म्पञ्चस्या- 

स्मन्मते नियत्वाभावोपपत्तेश्च । अतएव च~---त्रह्मणः मपञ्चनिषेधरूपते प्रपत्वस्य वियत्तवा्यनन्तधमौब- 

च्छिन्नतया तन्निषेधात्मनो जद्मणोऽप्यनन्तत्वापत्तिः प्रतियोगितावच्छेदकभेदेनायन्ताभावव्यक्तिभेदाब- 

दयंमावादिति--निरस्तमू; अतियोगितावच्छेदकभेदस्याभावचलुष्टयभेदकत्वेऽप्ययन्ता मावावान्तरभेदक- 

त्वाभावात्, ब्रह्मणश्चांयन्ताभावरूपत्वाङ्गीकारात् । न च--मरागभावादौ एकत्वापततिरूपबाधकेन भ्रति- 

योगितावच्छेदकभेदस्याभावचतुष्टयभेदमप्रयोजकत्वकर्पनसमये सामान्यतोऽलयन्तभावाबान्तरमेदं रयपि 
प्रयोजकत्वं कर्प्यते, अतिप्रसङ्गादिवाधकाभावादिति-- वाच्यम्; मरमेयघटो नाति, प्रथुबुभ्रोदराकारो 

नासतीयादिम्रतीया, प्रमेयघटत्वपृरथुबुध्राकारत्वादेरपि प्रतियोगितावच्छेदकल्वापत्त्या तद्धेदादेकस्यैव 
चटायन्ताभावस्य नानात्वापत्तेः । यदिच तत्र घटत्वरूपप्रतियोगितावच्छेदकैक्यान्न नानात्रमलन्तामा- 

वस्य, तदा प्रपच्रत्वरूपप्रतियोगितावच्छेदकैक्यान्न नानात्वं, तद्भावरूपनद्यणोऽपि । अतएव-- 
भरगभावम्रतियोगित्वरहिततवे सति ध्वंसप्रतियोगित्वरदहितत्वस्य तैकाछिकपदार्थस्य जद्यानतिरिक्तते भ्रति- 

योगिताबच्छेदकमेदकमयुक्तसद्धदो दुबौर--इत्यपास्तम् , दचोत्तरस्वात् । तस्मराद्वियदादिप्रपञ्चप्रतियो- 
गिकनेकाठिकिनिभेधस्य ब्रह्मानतिरिक्तते बाधकाभावात् पारमार्थिकत्वेऽपि नाद्रैतहानिरिति भावः। ननु- 

अपृञ्नसात्त्िकः स्यात् तास्तिकाभावभतियोगित्वात्--दत्याशङ्खते-- नचेति । छ्क्रिरजतादो व्यभिचारेण 



विद्टकेशोपाध्याथ्युपश्ंहितगोडनरद्यानन्दीयुता । . ९९ 

भावश्रतियोभिनि शुक्तिरजतादौ कव्यते व्यभिचाात् । अतार्विक एव वा निषेधोऽयम् । अता 
88 ~ "^^ न न 

सिद्धिन्याख्या । 

दषयति--ताचिकेति । अताचिक एवेति । तथाच हेतोरसिद्धिः; न वाश्धैतहानिः; तस्य श्रहमभिन्न- 
त्वेऽपि मिथ्यात्वादिति भावः। नलु--अतात्त्विकतवेऽपि तस्य प्रातिभासिकले तसक्षोक्तदोषतादवस्थ्यम्-- 
इत्यारा्चाह-अताखिकत्वेऽपीति । तथाच न तदक्षोक्तदोषावकाश्च इति भावः । तर्हिं कीरक् ? 

गोडन्ह्यानन्दी ( लघुचन्द्रिका )। 

विशिष्टरूपेणैव प्रातीतिकः, अधिष्टानतावच्छेदकश्यत्तयवच्छिन्नरूपेण प्रातीतिकप्रतियोग्युपरुक्षि ताभावस्वविरिष्टेन 
व्यावहारिकः, तारिवकस्तु केवखविद्रपेणेव्याश्येन समाधत्त ताच्िकेत्यादि । व्यभिचारात् थो यक्तास्विक- 
सखरूपाभावश्रतियोगी स तास्विक इति व्यासो व्यभिचारात् । तथाच "निरूपकं निरूप्यताचच्छेदकनिरिष्टसमसत्ताक- 
मेचे*ति व्याधिरनासाकं क्षतिकरीति भावः । नयु-- तर्चेकाधिकरणे भावाभावयोरसमसन्ताकस्वाड्यावहारिकख घटादेः 
भ्रतानुमानात् पातीतिकाभावो वाच्यः, तथाच सिद्धसाधन तदवस्थम्, तसत्तास्विक एवाभावो वाच्यः-तत्राह- 

अताच्िकत्वेऽपीति । अलन्ताभावस्वरूपेणाभावसख भ्रतियोगिनिरूप्यस्वात्तेनैव रूपेण प्रतियोगिबिरोधित्वेन निरो- 
धभङ्गार्थ प्रतियोगिभिन्नसत्ताकस्वमभावसाक्ितभ्, तदस्वीङ्ल केवङब्रह्मरूपेण भिक्षसततासरीकारस्य व्यथत्वेना- 
आवसथ ब्रह्मखरूपत्वखरीकासे स्यथः, मावाभावयोरेकाधिकरणे समसत्ताकत्वे तु न दोष दति सभ्रगजतदभावदष्ट- 

छधुचन्दिकाया विटुङेरोपाध्यायी । 

त्वापत्तिविरष्ैेण तात्तिकत्वोपगमसंभवात् , तत्मतियोगितया प्रपञ्चस्य ताच्िकत्याप्यसंभ॑वात् । एर्व ्क्तिरजते व्यमिचारोऽपिं 
संभवलयेव; तद्य मिथ्यात्वेऽपि तन्निरूपकतानवच्छेदककेवररूपेण तदभवेस्य तात्विकत्वोपगमसंभवेन तच्र तात्तिकाभाव- 
अतियोगित्वरूपव्याप्यस्य सत्त्वात् , तात्विकत्वरूपव्यापकसय चासत्त्वादिति । उक्तव्याप्तौ रूपनिवेशे युक्तिमाह--अतएचेति । 
उक्तव्याप्रे रूपघरितलदिवेदयर्थः । तस्था रूपाधरितते ठ छक्तिरूप्याभावस्य तच्त्वेन प्रातीतिकष्चक्तिरूप्यनिहूप्यत्वेन प्राती- 

तिकत्वे रूपान्तरेणापि तथात्वात् व्याचहारिकलतास्िकत्वे न साताम् । ब्रह्मञ्चानान्यबाध्यत्वरूपम्रातीतिकत्वस्य तदबाध्य- 
लविशिष्टबाध्यत्वरूपन्यावदारिकत्वेन अबाध्यत्वरूपताचिकत्वेन च विरोधादिति द्ुककिरूप्याभावत्वेनापि भआतीतिकत्वाुपगमे 
उक्तवयाप्तौ व्यभिचार इति भावः--चिद्रूपोऽपीति । अनेन तात्तिकलयोग्यतोक्ता ।--निरूपितस्वेति । निरूपितः 
लावच्छेदकेय्थः --विशिष्टरूपेणेति । अतियोगितासंबन्धेन श्यक्तिरूप्यविशिष्यमावत्वनिरिष्टरूपेणेखर्थः । रूपधरित- 
वक्ष्यमाणव्याप्ो ग्यभिचारासंमवात् व्याच्छे-भ्यभिचारादि ति । व्याप्ताविति । म्रपश्चताचिकलापादिकायामिति 
सेषः ! एवं च अपश्च ताच्िकाभावमप्रतियोभित्वेऽपि न तात्तविकलापत्तिरिति भावः । नयु तथापि यत् यद्धर्मविशिष्टनि- 
रूपकं तत् तद्ध्मविरिष्टसमानसनत्ताकं यथा डक्तिरूप्याभावलविरिष्टनिरूपकं छक्तिरूप्यं॑परतीतिकमिति व्याप्तौ न न्यमि- 
ववार इयत आद- तथाति । प्रप्चतात्तिकलापादकोक्तव्यापतौ व्यभिचारे चेलर्थः --न क्षतिकरीति । उपश्मा- 
नस्य केवलन्रह्यरूपेणैव तात्तिकत्वोपगमात् तद्रूपस्य च प्रपश्चनिरूप्यतानवच्छेदकतया प्रपश्चे केवल्बरह्मरूपविरिष्टनिरूपक- 
लरूपस्य केवरह्यखरूपाभावनिरूपकलरूपसख वा आपादकल्यामायेन तात्त्विकलपथैवसिततत्समसत्ताकापत्तरसंमवादिति 

भावः । तर्हि प्प्वाभावस्याताच्िकलोपगमे । अवतारिकोक्ततात्विकलपक्षं दूषयति--अस्यन्ताभावत्वरूपेणेति । 
ग्पश्चविरिधयन्ताभावलल्पेणेखर्थः । प्रतियोगी प्पधः । विरोधभङ्गा्थं ह्मस्पेकाधिकरणट़रत्तिलोपपत्यर्थ--प्रति- 
योभिभिन्वेति । भतियोगिसत्ताविलक्षणेखयथः । तेनैव रूपेणेय्ुषङ्गः ! तथाच व्यावहारिकसत्ताकमप्रपश्वके ब्रह्मणि मपश्चाभाव- 
लविशिष्टसख व्यावहारिकसत्ताया असंभवात्. पारमार्थैकसत्तवं खीकार्यमिदर्थः । केबखब्रह्मरूपेण । अतियोगिबिरोधितान- 

वच्छेदकेनेति शेषः ! भिश्रसन्ता पारमाथंकसन्ता 1 ्यर्थत्वेनेति । तावतापि अपश्चाभावलनिधिष्टस्य भपश्चवत् ब्रह्म- 
इत्तिलाुपपत्तेरिति भावः 1 पारमाथिकलवेयध्ये तिवांहकबह्मरूपलोपगमोऽपि नावदयक इ्याह--अभावस्थेति । कथं 
तिं व्यावहारिषरपश्तद्भावलावच्छिज्योः ब्रह्मरूपेकाधिकरे सत्त्तमत आह-भावामाषयोरिति । म दोष षति । 

१ एव॑चाभावपारमाभिकपक्षेऽमाषल्वमिशिष्टतादास्म्यापन्नकेबलनिद्रपसेवामावस्य मिश्यात्वधदक्स्वन्न खप्नगजादयक्न्यापतिरिति, तत्रः 

ध तत्ाव्यापिनिरूपगप्र्यात्रास्रकतरं न संयमित दृक्ितश्र--ति । स द 



१०० अद्वैतसिद्धिः सव्याख्या । । [ परिच्छेदः २] 

चिकस्वेऽपि न प्रातिभासिकः, किंतु, व्यावहारिकः । नच तर्हिं निषेधस्य बाध्यत्वेन ताच्तिकसच्वा- 

सिदिन्याख्या । 

इति ष्च्छति-किंतिति । ऽत्तरमाद--ग्यावहारिक इति । नच तीति । निषेधस्य व्यावहारिक 
ह्यर्थः । निषेधख बाभ्यस्वेनेति । अभ्यसस्वे सलयागन्तुकदोषाजन्यत्वस्य भवता व्यावहारिकशब्दार्थ- 

त्वेन खीक्ृतस् ब्रहज्ञानवाध्यत्वखीकारादियर्थः । यथा जीवे ईशप्रतियोगिकस्य व्यवद्ारिकभेदस्य 
खम्रतियोगिभूवतदभेदपारमार्थिकल्वाबिरोधित्वं, तथा परपच्रभतिथोगिकस्य व्यावहारिकनिषेधस्य बाध्य 
त्वावदयंभावेन खप्रतियोगिमूतप्रपच्नपारमार्थिकत्वाविरोधित्वं संभवति; तथाच स्वसिषाधयिषितमि- 
्यासश्चसोरपरविष्टनिषेधस्य व्यावहारिकटवमङ्गीङर्वतस्तव स्वानभिमतार्थसिख्याऽथाोन्तरमिति भावः । यदि 

निषेधस्य बाध्यत्वं खम्रतियोगिपास्मार्थिकस्याविरोधि स्यात्, तदा खप्रार्थस्य खाप्ननिषेधेन सह बाधो न 

स्थात्; बाध्यमाननिषेधगतवाध्यत्वस्य तच्रापि शखप्रतियोगिगतपारमार्थिकल्वाविरोधित्वस्य वक्तु राक्य- 

गौडबद्यानन्दी ( रुषुचन्दरिका ) 

न्तेन वक्ष्यत इति भावः । तासिकसस्वाविरोधित्वात् निषेधसत्तपेक्षया प्रतियोगिनोऽधिकसत्तायामदिधातक- 
खाद् । निषेधख पारमार्थिकस्वे सयेव प्रतियोगिनोऽपारमार्थेकस्वमायाति; भावाभावयोरेकाधिकरणे पारमार्थिकष्वा- 

संभवात्, अतएव सखसमानाधिकरणस्राधिकसत्ताकाल्न्तामावम्रतियोगिरवमेव भिथ्यास्वम् › नतु स्वाधिकसत्ताच्घटि- 

ठशुचन्दिकायां विद्धकेरेपाध्यायी । 

तयोविरोधश्येवायुपगमादिति भावः । ताच्तिकसर्वावियोधित्व वात्तिकडत्तिलम् , तत्र च न बाव्यलं हेतुः, न वा त- 
सार्थान्तरेठतेयतो व्यान्े--ताच्तिकेस्यादि। निषेधस्य सत्वपश्चया अपश्नन्पिधीयव्यावहारिकसत्वपिक्षया ! पति- 
योगिनः; अपन्चस ! अधिकेति । व्यावहारिकसत्ताधिका च पारमार्थिक्येवेति भावः ! अविधातकत्वात् तद्विरदाषयोन- 
कलात्, एकाधिकरणे भतियोभिनिष्टं पारमा्थिकलामाव्रं मयमावनिष्टपारमार्थिकत्ेव प्रयोजकलादिति भवेः । तदाद-- 
निषेधस्येति । पारमाथिकत्वं ब्रह्मवद बाध्यत्वम् । मौलमथौन्तरं पूर्वं व्याख्यातमेवात्र बोध्यम् । नन्वेवं ब्रह्मणसा- 
चिकाभावासत्तवेन ताच्िकत्वात् खसमानाधिकरणालयन्तामावप्रतियोगिखस्य अरतीतिकाभावमादाय तात्तविकव्ह्मसाधारण- 
लात्. तस भिथ्यापदा्थ॑तावच्छेदकलाञुपपत्तिः ! अतात्तिक एव मिथ्यापदप्रयोगेणाताच्तविकडत्ेधे्मस्यैव तद्थतावच्छेद- 
कत्वादिव्यत आह-अतपवेति । प्रतियोग्यपारमार्थंकवेऽमावपारमाधथिकत्वसैव प्रयोजकलदेवेदयर्थः 1 अन्यथा 
ब्रह्मणोऽप्यपारमा्थिकलापत्तिः । तत्साधारणसय खाधिकसच्वाघरितसैव मिथ्यापदाथतावच्छेदकलं च सादिति भावः-- 
सखसमानेति । इदं च न पारमार्थिके संभवति; तदधिकसत्ताया अग्रसिच्या त्दधिकसत्ताकसखय तदमावस्यग्रसिद्धेः 1 , 
अतो नास्य मिथ्यापदाथंतावच्छेदकलानुपपत्तिरिति भावः 1 ननु खसमानाधिकरणाभावेः पारमार्थिकाभ्रतियोगिकलनि- 
वेशेनापि मिथ्यात्वख तात्िकन्यादृत्तचसंभवाव् खाधिकसत्ताकलनिवेरो ऽनावद्यकः । न चैवं--खसमानाधिकरणलतैय- 
प्यैम्, पारमाथिकाम्रतियोगिकाभावरतियोगिस सिच्यापि प्रपन्नस्य पारमार्थिकल्वोन्मूखनसंभवेना्थान्तरनिरासादिति-- 
वाच्यम् ; खाधिकरणकपाखयवच्छेदेन पारमार्धिकत्वेऽपि घटदिः पारमार्थकताव्याप्यत्तिताुपगम्य सखानधिकरण- 
तन्लादौ तख ॒अ्रातीतिकतया तदवच्छेदेन तदभावस्य पारमार्थिकाप्रतिथोगित्वोपगमसंभवेनाथीन्तरावारणात्. 1 खसामा- 
नाधिकरण्यनिवेरो तु॒तख पारमाथिकाप्रतियोगित्वे खाधिकरणावच्छिनत्वपथैवसायितया चटादेः खाधिकरणावच्छेदेन 
पारमार्थकत्वे ताटशतदभाववत्खाभावम्रतियोगिलघ्यासंभवेन तादशभ्रतियोगितसिद्धेः खाधिकरणतावच्छेदेनापरिे पार 
माथिकल्लविरोधितया अर्थान्तरवारणादियाशङ्कं निरस्यवि--नत्विति--ताश्शेति । खसमानाधिकरणपारमार्थिका- 
प्रतियोगिकेलः 1 छक्ित्वस्य ग्यावहारिकलादिति भावः । सिद्धान्ते व्यावहारिकादिताद्ाभावग्रतियोगिल्ञानदसायां 
शक्तित्वेऽपि' मिथ्यात्वग्यवहार स्तया आतीतिकेत्युक्तम् ! -मिथ्यात्वष्यवहारादिति । तथाच त्र तव्यवहारापत्तिः 1 
सखाधिकसत्ताकत्वनिवेशे ठु आतीतिकाभावस्य म्यावहारिकश्यक्तित्वन्यूनसत्ताक्तया तदा ततर ̀ त्वहारापत्तिर्वेति भावः । 



विटटेशोपाध्याय्युपच्हितगौडन्ह्यानन्दीयुता । १०९१ 

विरोधित्वाद्थान्तरमिति- वाच्यम्; खाप्रार्थस्य खाभरनिषेधेन बाधद्दनात् । निषेधस्य बाध्यत्वं पार- 
मार्थिकसस्वाविरोधित्वे न तचम्, किंतु निषेध्यापेश्षया न्युनसत्ताकत्वम्। भरकृते' च तुस्यसत्ताकत्वात् 

^ ~ ^-^ ^-^. न 

सिदधिव्याख्या । 

शवात् । अतो निषेधस्य बाध्यत्वं प्रतियोगिपारमार्थिकसत्वाविरोधिवे न तव्रभियाद--खथार्थखति । 
तिं किं तत्रं ¢ इति पच्छति--ङिन्त्विति । उत्तरमाद-निषेध्येति । तदर्थस्त॒ असमसत्ताकत्वं 
समसनत्ताकनिषेधप्रतियोगिखाभावः । एवच्च फकितमाह्--प्रकते चेति | चशब्दः समुदायार्थः । 
त्रकाङिकनिषेधतत्मतियोगिनोः सखाप्रार्थतननिषेधयोश तुस्यसत्ताकत्वात् अेकाङिकमप्रपच्चनिषेधस्वा- 
प्राथौभावयोः गतस्य निषेध्यसत्ताकत्वस्य खप्रतियोगिगतपारमार्थिकत्वपिरोधित्वमस्येवेति नाथीन्तरतेति 
भावः । अत एव जीवे ईशप्रतियोगिकसख व्यावहारिकभेदस्य सखप्रतियोगिमूततदमेदगतपारमार्थि- 
कत्वाविरोधित्वमप्युपपद्यते; निषेध्यापेश्षया न्यूनसत्ताकस्वस्य भेदे सत्त्वेन, तस्रतियोगिकमेदे तद्पेश्चया 
न्यूनसत्ताकस्स्याविरोधित्वप्रयोजकस्य सत्त्वादिति द्रष्टव्यम् । न॑ च~--खप्रद्टर्थस्य जाग्रयवाधानु- 

भवान्न तस्य बाध्यत्वं, येन॒ तर्साधारणं वाध्यताम्रयोजकं कस्पनीयं स्यात्; न हि सखप्रदृष्टस्मात्रेण 

वीाध्यत्वम् , आत्मादेरपि बाधापत्तेरिति-वाच्यम् ; वाध्य॑ताप्रयोजकतुल्यसत्ताकव्वे विद्यमाने सति, 
तस्यापि वाधावदयंमावेन सखापरार्थतल्तियोगिकाभावो वाधितावियुभववलेन चावाधानुभवस्य 

्रमत्वकल्पनावद्यंभावादिति ॥ ननु--प्रतियोगितननिषेधयोरभयोरपि व्यावहारिकलाङ्गीकारे 
व॒स्यसत्ताकस्वप्रयुष्छत्वविरोधादिदानीमन्यतरमाच्रसत्त्वप्रसङ्ग इति शङ्कते--नचेति । अन्यतर 
निषेवेऽन्यतरसन्त्रखरं प्रदरीयन् प्रकते नान्यतरसत्वमिति परिदरति-- यत्र हीत्यादिना । 
तुस्यस्वादिति । नन्वेवमपि चैकालिकनिषेधस्य वाध्यते प्रतियोगिसत्त्वापत्तिुर्बारा, यथो- 
दाह्तरजतादौ; यत्र॒ हि प्रतियोगिसत्त्व विना निपेघस्य निषेधोऽनुपपन्नः, तच्र निपेधस्य निपेषे 

भ्रतियोगिसनत्वमियपि संभवात्--इति चेन्मेचम् | तथास्वे म्रागभावप्रतियोगिसत्व विना 

गोडबरह्यानन्दीः ( रुघुचन्द्रिका ) । 

तभव; प्रातीतिकताध्शालन्ताभावप्रतियोगितवेन जातेऽपि इुक्तिष्वादौो मिथ्यास्वाग्यवहारादिति भावः । सखाधार्भस्य 
खरे आरोपितसख गजादेः । स्वाप्रनिषेघेन स्वपने आरोपितमभावमादाय । चाघधदशेनात् भिभ्यात्वभ्यवहारदश्षनात् 1 
न तन्त्रं न ग्याप्यम् । न्युनेति । निषेधखेदयनुषभ्यते । प्रते प्रपज्चतत्सामानाधिकरण्यनिषेधयोः । तुस्यस- 

ठघुचन्द्िकाया बिद्ङे्ोपाध्यायी ! 

एवं च प्रप्चनिषेधस्य व्यावहारिकलोपगमे यथश्चुतमिथ्यालत्ताधने मू हयम्थन्तरश का । खाधिकसत्ताकलघरितमि- 
थ्याचसाधने तु बाथ एव दुप्रणमिखयवधेयम् \ खप्रेयव्रदाषैदवच्छैषिकोऽण् इद्यारयेनाह--खमरे आसोपितस्येति । 
निषेधनाधपदयोरेकार्थकतया निषेधेन बाधदशेनादिखनन्वितमतो व्याच्छे--खाप्नश्रतिषेघेनेव्यादि । आदाय 
तत्तियोशितां खाप्रगजादौ हील । व्यवहारचशयौनादिति । तथाच निषेधवाभ्यद्ल्य अरतिथोगिपार्माथकसक्त्वा- 
विरोधिवे तन्ते तादसव्यवदारानुपपत्तिः ! खप्रगजाभावसय बाध्यलेन तत््रतियोगिनः खाप्रगजखय पारमार्थिकलसंभ- 
घेन तदधथिक्रसत्तकलधरितमिथ्यालज्ञानासंभवादिति भावः 1 तश्रमिदस व्याप्रकमिति नार्थः । व्यापकस्य व्याप्याना- 
पादकतया निषेधबाध्यलेन भरतियोगिपारमार्थिकरसत््वाविरोधिखापत्तेरसंभवेन शङ्कितुरनभिग्रेतलेनादृषणीयलात्, अतो 
-व्याच्े--न तनं न व्याप्यसिति । क्येलयाकाष्वायामाह--निषेधस्येति । पारमाथिकसतत्वाविरोधिखे तच्रमिति 
चेति शेषः \ नन्वेवमपि खाप्रयजतदभावयोः आतीतिकतया खाप्रगजे खाभिकसत्ताकलधरितमिथ्यालासंभवाच्र 

मिप्यालव्यवहारालुपपत्तिः, अकृताजुमाने तदन्यमिचार शच, एव॑ अपञ्चतदमावयोन्यौबहारिकतया अप्ेऽपि तारस- 

९ श्यं हि शद्धा बनमारामिभये सिदधन्तदुक्तितया योजिता । २ एतेनात्मनोऽपि निष्मतवपत्तिः पिता 1, , 



१०२ अद्वैतसिद्धिः सव्याख्यौ । [ परिच्छेदः २ 1 

गौडन्रह्मानन्दी ( कघुचन्दरिका ) 

न्ताकर्वात् व्यावहारिकत्वात् । विरोधित्वं भपञ्ननिषेधस्य प्रपञ्चपारमार्थिकत्वन्याघातकस्वम् । तथाच खान्यूनस- 
नताकस्चसमानाधिकरणादयन्ताभावभ्रतियोगिस्वमेव मिध्यात्वं वाच्यम्, नतु खाधिकसत्ताघरितम्; स्वाञ्याथेख सवामत- 

दुभावधटितमिथ्यास्वव्यवंहारायुपपत्तेः 1 न च~-स्वभ्ने भ्रतीयमनेन व्यावहारिकालन्ताभावेनैव धटितं खाघना्थ॑स्य 
मिथ्यात्वं प्रतीयते, तथाचाधिकसंन्ताकायन्ताभावघरित्तमेव मिथ्याष्वं वाच्यमिति--वाच्यम्; स्मे भ्यावहारिकस 
भक्षक्लानासम्भवादिद्द्ियाणासुपरतस्वादभावस्याुभूयमानअयक्षस्वखापरपे सखाद्ममान्नेऽपि सरणादेः वक्तु शक्य 
त्वात् । तखात्तादशाभावे भरातीतिकसत्वस्यावर्यं वाच्यत्वास्खान्युनसत्ताकालयन्ताभावधटितमेच मिथ्यात्वम् । नञु-- 
क्रिमिदमभावश्य खप्रतियोगिन्युनसत्ताकत्वम्् १ उच्यते; अतिभासिकनिषटं व्यावहारिकपारमार्थिकान्यतरप्रतियो- 
गिकष्वं भ्यावहारिकनिषं पारमाधिकप्रतियोगिकस्वं चेद्यन्यतरवच्वम्; तथाच व्यावहारिकपारमार्थिकान्यंतरनिष्ठं यत् 

खधुचन्द्िकाया षिटङेरोपाध्यायी । 

मिथ्या्चीभावात् बाधश्वेयत आह--तथाचेति । न तु खाधिकसनत्ताघरितमिति । पारमाथिके तदन्यूनस्ाप्र- 
सिन्यैव तद्धटकोक्त्रतियोगिस्य पारमाथिकव्याढत्तलसंभवेन मिथ्यापदार्थलावनच्छेदकलसंभवात् व्यावहारिक 
छक्तिलाभावसय आतीतिकतया अतियोगिन्यूनसत्ताकलेनेव व्यावहारिकडयक्तिवे खान्यूनसत्ताकलघरितमिथ्यालासं- 
भवेन तद्यवहारापत्तिवारणसेभवाेति भावः ।--तथाच, अधिकेति । खान्यूनसत्ताकलापेक्षया सख्ाधिकसत्ताकलसख 
लघुलादिति भावः । तथाच मपञ्चाभावस्य न्यावहारिकवे उक्तायुमाने बाधप्रसङ्ग इयतः पारमार्थिकमेव तस्य युक्त 
मिति शङ्काभिआयः । नयु खरे गजायभावज्ञानं न प्रलक्षं, किन्तु स्मरणं तत्, इद्त आह--अभावस्येति-शक्य- 
त्वादिति । तथाच “अथ रथानि"खादिखापपदारथखटिमरतिपादकश्ुतिषिरोध इति भावः । वसात् खाप्रगजादिवत् 
अयक्षज्ञानविषयलानुरोधाच् । तादशयाभावे खप्रयजायमवे -- वाच्यत्वादिति । खाप्रगजदेः खाधिकसत्ताकल- 
धटितलखय मिथ्यालस्यासंमवेन तत्संभवायेति रोषः ।--खान्यूनेति | तथाच खाप्रगजा्भावन्यावहारिकप्रप्ाभावयोः 
अतियोगिसमसत्ताकलेनान्यूनसत्ताकलात् तद्धरितमिथ्यालस्य खाप्रगजन्यावहारिकप्प्चयो; सत्वान्न कोऽपि दोष इति 
भावः । नु खान्यूनसत्ताकलं नाम खसत्तान्यूनसत्ताकलस्यामावः 1 तच्च न्यूनलस दुरवचलादुर्वचम् । न च~पारमा्थकसत्व 
अबाध्य, ग्यावहारिकसष्त्वं ब्रह्मक्ञानान्यज्ञानाबाध्यतवे सति बाध्यं, आतिभासिकसत्वं ब्रह्ज्ञानान्यवाध्यलम् । एतेषां च 
परस्परं प्रतियोगश्यभावधरितचेन यद्यपि परस्परन्ञानयोः अरतिवध्यग्रतिबन्धकमभावः; तथापि प्रतियोगिज्ञानसुद्योत्तरक्चा- 
नेव पूर्ैज्ञानं अति सः 1 इत्थं च खन्यूनलं खनिष्ठसत्ताज्ञानं रति या प्रतिबन्धकता अ्रतिबध्यता वा अरतियोगिविधय। 
तदवच्छेदकरकारताश्रयलम् । ( प्रतियोगिनिधयेखस्य सख्वनिष्ठसत्ताप्रतियोगिभूतभावदरत्तिधर्मावच्छिन्नलं प्रकारतान्वयि 
इलर्थः ! ) अभावन्ञानलपेक्षया प्रतियोगिज्ञानखस्य न्यूनपदार्थघरितखेन तदवच्छिननप्रतिबन्धकतादिघटितस्य न्यूनपदार्थलौ- 
चिद्या । तादृशप्रतिबम्धकतावचछेद कीभूतमावद्त्तिधर्मवत्त्वं वा॒तत्. । तादराप्रकारताश्चूल्यवं तादृश धर्मश्ल्यलं वा 

खान्यूनलं, तदत्सत्ताकलं खान्यूनसत्ताकलमिति-- वाच्यम् ; व्यावहारिक सपदेनोपादाने ताद्रान्यूनलखय प्रातिमासि- 
कसत्तायां प्रसिद्धस्य व्यावदहारिकाद्यभावसतायामभावसौलम्येऽपि अआतिभासिकस्य खपदेनोपादाने ( पुनस्त )तज्निषठरत्ता- 

ज्ञानं भरति तदितरसत्ताद्वयज्ञानस्याभावेज्ञानसुद्रयैव ` अतिबन्धकतया ्रतियोगिविधया तदवच्छेद् कविषयलादम्रसिष्या. 
तक्नयुनसत्ताकलस्याप्रसिच्या तदन्यूनसत्ताकलस्याअसिदधिअसङ्गात् । नापि तादरम्रकारतावच्छेदकीभूतधर्मवत्वभावलो- 
भयाभावलवत्सत्ताकवं ससुदायार्थः 1 पारमाथंकस न्यावहारिकसय वा खपदेनोपादाने व्याचहारिकम्रातिमासिकस- 
तयोः निरक्तोभयवत्तवात्, आतिभासिकसयोपादाने सर्वाखपि सत्ता निरुक्तोभयाभावसलान्न कोऽपि दोष इति वाच्यम् , 
गौरवात् । उक्तप्रतिबन्धकलायग्रहद्चायां मिथ्यालग्रहासंभवेन मिथ्यालन्यवहारानुपपत्तेश्वेद्यारयेन प्रच्छति--नञु-- 

किमिति । ग्यावद्यारिकमतियोगिकन्यावहारिकाभावस्य न्यूनसत्ताकलवारणाय ग्रातिभासिकनिष्ठलनिवेशः । न च~व्या- 
चहारिकनिष्टलं व्यथं, आतिभासिकनिष्टलस्य पूर्वदटोपात्तलात्, पारमा्थकमतियोशिकपारमार्थिकाभावानभ्युपगमाच् 

स्या्रदयभावादिति-वाच्यम्; पारमार्थेकन्रह्मप्रतियोगिकस व्यावहारिकस्याप्यभावस्य वासतवस्याभावेनोत्तरदल्स्यैव वैय- 
शर्यापत्तेः । अत्र॒ च निरुक्तान्यतरवद्धिनलमन्युनसतताकल्वं पथेवतितम् । तयाचोक्तप्रतियोगिलान्यतरलतदरमिणो निवेशात् 
शौरवमतो गिरुक्षान्यतरलघटक्म्रतियोगितयोभैदावेब॒मिथ्यालघटकमतियोगित्रे निवेद्य परिष्करोति-तथाचेति 1 

१ ननु--परारमाथिकषे ब्र्मणि. प्रातिभासिकामावभतियोगित्वमादाय मिथ्यात्प्रसङ्गवारणा्थ भातिमासिकामावप्रतियोगि- 
सान्यनिवेशावर्यक्त्वेऽपि निष्ठान्ततरिैषणं व्यथ, खमगजादव्रपि ~ ससमानिभिकरण्यभावप्रतियोगित्वं प्रातिमासिकाभावप्रति- 



विद्ृकेशषोपा्याय्युपशरुदितगोडन्रह्यानन्दीयुता । १०६३ 
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गोडजह्यानन्दी ( डघुचन्दरिका ) । 

प्रातिभादतिकाभावमतियोगिष्व, यच्च पारमाथिकपिहं व्यावहारिक्ाभावप्रतियो गिष्वं तदन्यत् यत् स्वसमनाधिकर- 
णालन्ताभावप्रतियोगिष्वम् , तदेव मिथ्यात्वम् । श्याचहारिकः पारमार्थिको वा अयं घटः खसमानाधिकरणप्रा- 
तिभासिकाल्यम्ताभावग्रतियोगी'ति ज्ञानकाले पतद्धटे मिध्यात्वव्यवहाराभावाव् "पारमा्थिकमिदं पारमार्थिकान्यख 

स्समनाधिकरणालयन्ताभावस्य प्रतियोगीति ज्ञानकारे इदं मिथ्येति व्यवहाराभावाच्च तद्न्यदित्यन्तं प्रतिो- 
गित्वविरोषणम् । नञु--पारमार्थिकष्वममिथ्यत्वम् , तथा च मिथ्यास्वघटितं मिभ्यात्वमिलयात्माश्चयः; क्षाननिव- 
लैसवाभावरूपं पारमार्थकस्वमेव धदकमिध्युक्तावपि तद्धटितस्य प्रक्रत मिध्यास्वख मिभ्यारक्षणव्वानुपपत्तिः, ज्ञाननि- 
वलयैत्वान्यवेय््वादिति--चेश्न; धूमप्रागभावादौ धूमादेरिव क्ञाननिव्ल्वस्योक्प्रतियोगित्वे विशेषणत्वात्, अवि- 
नाशिष्वरूपस्य पारमार्भिकत्वस प्रहृते निवेशं भवाच्च । भ्रातिसासिकनिष्ठं यत् ससमानाधिकरणादयन्ताभावप्रतियो- 
गिव बिनाशिनिष्टं यत् अप्रातिभासिकख सखसमानाधिकरणादयन्ताभावख प्रतियोगिनं तयोरन्यतरवश्वं मिश्याष्व- 

लश्ुचन्दिकाया विद्ुकेदणेपाध्यायी । 

अन्न म्रतियोगितान्यत्वानिवेरो पारमार्थिके ब्रह्मणि अतिभातिकाभावम्रतियोगिवमादाय भिथ्यालप्रसक्तोऽतः तजिषेशः ॥ 
त्र निष्ठान्तानिवेरो खप्रगजादौ खप्रतदमावमादाय मिभ्यालानुपपत्तिरतस्तन्निवेशः 1! परन्तु व्यावदारिकनिष्टवनि- 

धेरो व्यर्थः । व्यावहारिकषटदे्मिथ्यात्वखेष्टलात् प्रातिभासिक्रामावप्रतियोगिखन्ञानकाटेऽपि तच्र प्रातिभासिकलग्रहद^ 
शायामिषटलादिखाशाङ्ख तत््रयोजनमाह--व्यावहारिक इति । एवं चोक्तज्ञानकाठे उक्तय्रहदशायां घटादौ पिध्या्लग्य- 
वहारोपपादनाय व्यावदारिकनिष्ठलं वेन्ञानिकं, न तु वास्विकमिति बोध्यम् । एवं पारमाथिकनिष्टलानिवेले ब्रह्मण्येव भाति- 
भासिकाभावमतियोगिलमादायातिव्याप्निययपि, तथापि पारमार्थिकनिष्टलमपि वैज्ञानिकमिति सूचनाय पारमार्थिकलम्रद- 

दशायां घटदेरेव तत्मयोजनमाह--पास्मार्थैको वार्यं घट इति । पारमार्थिक ब्रह्मणो -व्यावहारिकाभावानभ्यु- 
पगमे द्विप्ीयप्रतियोगितान्यलप्रयोजनासंमवात् ज्ञानातिव्याप्तिवारकतयैव तत्संथकयति--पारमार्थिकमिति । श्दं 
चटाद्रि । पारमार्थिकान्यस्य व्यावहारिकसख प्रातिभासिकख पूर्ैदलेनैव वारणात् । अद्रापि पारमार्थिकनिषटयं वेज्ञा- 
निकम् । तेन नाप्रपिद्धिः, न वैतदोषतादवस्थ्यमिति बोध्यम् । विरोषणत्वादिति । तथाच धर्मिमेदान्न वैयर््यमिति 
भवः । नु ज्ञाननिवर्यल, ज्ञानमयुक्तावसिितिसामान्यविरहमतियोगिलम् । तद्वटकबिरहस्य च प्रकृतमिथ्यालधटकनिरहे- 

णैक्यात् प्रतियोगितायाः अतियोशिखरूपतामते तदुभयघटक्मतियोगितयोधेटसखरूपलच्च ज्ञाननिवर्त्यवरूपमिथ्यालपक्र- 

तमिथ्यालरूपधमिंणोः कर्थं मेद इत आद--अविनाशिच्वरूपस्येति । किं चोक्तपतियोगिताद्रयान्यत् एकं प्रातिभासि- 
कनिष्टं प्रतियोगिलम् , अपरं च पारमाथिकान्यनिषठम् व्यावहारिकपरारमार्थेकाभवपरतियोगिलमवश्षिष्यते । तथाच लाघवात् 
तदुभयान्यतरलमेवोचितम् । पारमार्थिकान्यसख पारमाधिक्ाघटितेन विनाशिलादिना रूपेण व्यावहारिकपारमा्थिकयो- 
शवाप्रातिभासिकलेन निवेशे अन्योन्याश्रयवैयथ्ययोः र्कैव नेत्यारयेन निष्कषमाद-परातिभासिकनिष्ठमिति । विना- 
रिनिष्ठमिति । व्यावहारिकमातिभासिकान्यतरनिष्टवस्य व्यावहारिकनिषटलस्यैव वा ॒मितेरेनाप्युक्तर्कावारणसंमवे- 

योगित्वप्रतियोगिकप्रातिभासिकमेदवदेव विते इति नाव्यािरिति- चेत् पारमाथिकनह्यनिष्ठप्रातिभासिकाभावप्रतियोगित्वेऽप्युक्तः 
रील्या प्रातिभासिकताटृशप्रतियो गित्वमेदसंपाद नसंभवेन मिथ्यातवप्रसङ्गैन व्यावदारिकसैव तद्भेदस्य विवक्षणीयतया निष्ठान्तविरेषणा- 

वृदयकत्वाव् । नच व्यावदारिकमेदघरितमिथ्यात्वस्य स्वारमरदयक्षानापत्तिरिति--वाच्यम्; मेदस्योपलक्षणतयेव तत्र निवेशेन 

सखा्प्रयक्षनिरवादयात् । यदि तु जह्यनिष्टप्रातिभासिकाभावप्रतियोगिते तादृश्षभ्रतियो गितवान्यत्वमानं न संभवति, धटो न धट इतिवत् 
प्रातिभासिकाभवप्रतियोगित्वं न॒ ताद्दामिति कानस्यादा्यत्नादिति ब्रिभान्यते, तदा खाय्रगजादावव्याप्तिवारणायथै निष्ठान्तविरोषण- 
मावद्यकमेवेति 1 ९ एतेन भवन्मतेऽपि पारमाथिकनिषठस्य व्यावहारिकामावप्रतियोगित्वस्याप्रसिद्धथा साध्याम्रसिद्धिरिति न्यायभास्क- 
रोक्तं पराहतम् ॥ २ प्रातिभासिकनिष्ठत्वं विनाश्टिनिष्ठत्वं चेति विरेषणं लक्षणत्वपक्षानुस्तारेण, साध्यनिर्वेचनरूपत्वे तु स्वसमाना- 
भिकरणाभावप्रतियोगित्वम्, अप्रातिभासिकखतस्तमानापिकरणरूपतवं वेति बोध्यम् । प्रातिभासिकपक्षकानुमाने प्रथमसाध्यं विनाशिपक्ष- 
कामुमाने तु दितीयमिति विवेकः । उक्तार्थसूचनायैव साध्यनिर्वचनप्रकरणेऽप्यत्रोक्तविरेषणविवक्षा । एतेन धरादीनां षिना्ितेषि 
पारमाधथिकत्वानपायास्सिद्धसाधनमिल्याचादङ्कापि न्यायभास्करोक्ता समाहिता इति मन्तन्यमिति । शुक्तिरूप्ये साध्यमानः 

सखसमानाथिकरणाभावोऽभातिभासिक ण्वेति विनाश्चिपक्षकानुमायुमाने इषटान्तत्वमप्युपपन्नमेव । अतएव खामदृष्टान्तपरित्या् इति 
सर्व॑मनवदयमिति । क 



१.०४ , ` अद्वैतसिद्धिः सम्याख्या । [ परिच्छेदः २ ] 
१) 

ककाकककाकककककाककक ककन कक 

गोडन्ह्यानस्दी ( ठघुचन्दिका ) 1 

मिति तु निष्षः । शुक्तिरूप्यादेः ध्यावहारिके अछन्ताभावे मिथ्यात्वं नायुपपन्रम्, तदधिकरणे भ्यावहारिकस्य 

तदयन्ताभावस्य सखीकारात् । नच--अन्युनसत्ताकायन्ताभावधटितमिथ्यास्वसवीकारे द्वयोरपि खभयोर्मावाभाव- 

योभि्यास्वनिश्वयापत्तिरिपि--वाच्यम्; शलभे द्वयोरन्युनसक्ताकाभावधटितोक्तपतियो गिस्वनिश्चये तस्या द्त्वा । 

अतएव जागरे तयोः परस्परास्मकतादशाभावघटितमेव मिथ्यात्वं अतीयते; तयोरभावान्तरस्य व्यावहारिकस्य कड्पने 

मौरवात् । नच--खमने घटादेः भ्रतीयमानस्य व्यावहारिकोऽभावः खक्ष एवेति न गौरवमिति- वाच्यम्; यस्य 

चेन्नसवादिजातिनिद्ोषस्य जातकाले न लान, करतु स्स एव नानाच्यक्तिषु तादशब्यक्तीनां ताद्शाजाद्यवच्छिन्नाभावस्य 

ठष्ुचन्द्िकाया विद्ङेशोपाघ्यायथीं । 

ऽपि लधवादिदमेवोक्तम् । अन्यत्र ब्रह्माद्ृत्तिलसुक्तम् । ननु श॒क्तिरूप्याभावस्य व्यावहारिकवेन ग्रथमग्रतियोगिस्व्+ 

स्याभावात् तदभावस्य श्क्तिरूप्यखरूपतया ्रातिभातिकलेन द्वितीयश्रतियोगिखघयामावाच्र तत्रोक्तमिभ्यालम- 

जुपपद्तम्, तत्राह-श्ुकतिरूष्यदेरिति । तदल्यन्ताभावस्येति । शकतिरूप्यातिरिक्तसेति भावः । 

अथिकसत्ताभावघरितमिथ्यालवादी श्ङते-नचेति । भावाभावयोरिति । भवस्येवाभावद्यापि भावात्मक 

 ताद्ामावप्रतिथोभिलादिति भवः ।--निश्चयापत्तिरिति । अन्यूनसत्ताकनिवेशवा्दिनापि खप्रगजददेरे मिथ्या- 

लनिश्वय इष्यते, न ठु तादयाभावसेदखमिमानः 1 यस्य यदा बाधग्रहस्तदैव तस्य मिथ्यालप्रह इति सैरपि खीकारथम् । 
खरे च यदि यजो नासतीतिवत् गजामावो नासीति बाधम्रहो नासि तर्हि गजामावसख वस्तुतो गजात्मकतादृशाभाव- 
अतियोभितावत््वेऽपि तदय्रहान्न तद्रूपमिथ्यालनिश्वयापत्तिः । अथ यदि तदा तादशवाधमरहोऽसि, तर्ेटन्य एव तदा 
गजयेव तदभावस्यापि मिथ्यालनिश्वयः इ्यारयेन समाधत्ते खमन इति । नजु खाप्रयोभावाभावयोः सरे बाधप्रहेऽपि 
न मिथ्यात्वनिश्चयः, अपि तु जागरे तयोव्यौवहारिकाभावान्तरपरहात्मकबाधग्रहे सलवेययिकसत्ताकत्वमेव मिवेशयि- 
लसुचितमिवयाशद्धं परिदरति--अतणए्वेति । अन्यूनसत्ताकत्वसेव मिथ्यात्वे निवेशदेवेयर्थः ।--तादशाभावेति । 
अन्यूनसत्ताकामवेदय्ेः ।--रतीयते इति । अधिकसत्ताकत्वनिवेशे ठु ततपरतीलनुपपत्तिरिति भावः-गौरवादिति । 
जागरकाटीने खाप्रो गजस्तदभवो वा नास्तीति अये खाप्रौ गजतदभावाववभसेते न व्यावहारिकावतिरि्तौ 
तदभावादिति खीकारेणोपपत्तेरिति भावः । युनरधिकसत्ताकत्वनिवेदावाधुक्तावुपपत्तिपरिहारं शङ़ते-- नेति । 

श्षएवेति । पटत्वं हि न्यावहारिकमरातिभासिकसखाप्िकषटसाधारणम् वक्ष्यते । तथाच जागरे इहेदानीं घटो नासती ?- 
व्यादिप्रल्ये ताद्यघटत्वावच्छिन्ञभरतियोगिताकः सकटवटाभावो व्यावहारिकः प्रतीयत इदस निर्विवादत्वात् । किंच 
जागरे “य इहेदानीं खप्रो घटो नास्तीति चष्चषादिप्र्ययो जायते । तत्र न खाप्रो घटाभावो भासते । तस्यनैन्िय- 
कत्वेनैन्दियक्ञाने भानानरहैतवात्, तस्य॒ जागरकले बाधप्रस्गन तद्ुद्धेभ॑मत्वापततेश्व, किंतु खाप्प्रतियोगिको व्यावहा- 
रिकोऽभाव एव भासते । एवं खाप्रधटाभावो नासीयाकारे जागरिकचाष्चुषादिप्रलये न खाप्रघटरूपस्तदमावो भान- 
योग्यः; अनैन्दियकत्वात् बाधापत्तेश्व, किंततिरिक्त एवे तदभवो व्यावदारिकसच्र भासते । तथाच जागरे खाप्रपदर्थं 
मिथ्यात्व्रहो व्यावदहारिकामावमादायैव संभवतीति नान्युनसत्ताकत्वमावस्यकमिति शङ्काभावः । तथापिं विषयविरोषेऽन्यून- 

 सत्ताकत्वनिवेशं विनाऽगतिरेवेति भावेन समाधत्त यस्येति । जाति विरेषस्येत्ति । ठ्य संस्ानरूपव्यज्ञय-व्यज- 
कृसन्यापकजादयन्तरसाहियेन जागरिकम्रातिभासिकाडृत्तित्वेन च॒ खाप्रिकजागरिकोभयविधग्रातिभासिकघटसाधारणघट- 
त्वादिविजक्षणजातीर्थः । याद शछजातिविशेषस्य क्रचित् जागरे प्रययसदवच्छिन्नसामान्याभावो व्यावहारिकः हप 
एवेलयतं उक्तम-जाभ्रत्काङे न ज्ञानमिति । इदमुपलक्षणं ताद्यजादयवच्छिक्ते द्रन्यत्वादिसामान्यवत्ता्ञानमपि नव्यस; 
अन्यथा सामान्यधमावच्छि्चतदभावो व्यावहारिकः छ एव स्यात् । सामान्यवत्वेनाज्ञाते तु॒ तस्मिन् तव तत्सत्वे 
मानामावात् सामान्यामावख न तत्रतियोगिकत्वमिति बोध्यम् । य्वक्तेजीगरिके न प्रययः; तद्धक्तेरपि केनचित् 

व्यावहारिकरेण सजातीयतया सामान्यधर्मावच्छिक्ञतदभावः छप एवेद्यतो जातिनिरोषावच्छिनाभावाजुधावनम् । जाति- 

श विं चेलादिना वणितद्ङ्काभाव एव न्यायभास्करेऽपि दोषत्वेन परिगणित इति उक्त्चंकासमाधनेनैव तस्यापि समाधानं वभि- 
तम्रायमेवेति मन्तव्यम् । २ एतेन इव्यलवादिसामान्यधमौवच्छिन्नाभावेः प्त एवेति स्वाभिकाभावसख व्यावदारिकित्वमेवेति 
न्यायभास्करोक्तिः प्रराहता । 



विद्केशोपाध्याय्युपण्ंहितगौडग्रहमानन्दीयुता । १०५ 

कथं न विरोधित्वम् । नच- निषेधस्य निषेधे प्रतियोभिसस्वापत्तिरिति- वाच्यम्; तच्च हि निषेधस्य 
निषेधे प्रतियोगिसत्वमायाति, यत्न निषेधस्य निषेधबुद्या प्रतियोगि व्यवस्थाप्यते, न निषेध. 
11 नन ५ निनि 80१ पा 

सिद्धिव्यास्या । 

भ्रागभावस्य निषेधोऽनुपपन्न इति ध्वंससमये प्रागभावप्रतियोगिनोरुमयोरनिषेधेऽपि प्रागभावप्रतियोगिनः 
सत्तवापत्तः । न च -दतीयप्रकाराभावे सति एवं नियमोऽभ्युपगम्यते, प्रागभावादौ तु नैवमिति, न प्रागभाव- 

गोडब्रह्मानन्दी ( कघुचन्दिका ) 1 

चैकाधिकरणे स््ा्मपदा्थ एव स्वभे जागरे बा ज्ञानं जातं, तदवच्छिन्नाभावस्य ग्यावहारिकत्वेनाङ्खुस्वाग्यावहारिकत- 
क्कस्पने गौरवेण ताद्शजातिविरिष्टतदभावयोः परस्परात्मकाभावघटितयेव मिथ्याष्वस्यौचिल्यात् । निषेधस्य पपा. 
मावस ! निषेधे ्रृतानुमानेनाल्यन्ताभावबोधने । भरतियोमिसस्वापन्तिरिति । निवेधायेक्षया अधिकसवस्य 
अतियोगिन्यापत्तिः । रजतादौ रजतघ्वादविनिषेधस्य निषेधेन रजतत्व देन्यावहारिकस्वसिद्धिदसैनादिलथः । प्रतियो- 
मिस प्रतियोग्यमिय्यात्वम् । व्यवस्थाण्यते प्रमीयते । निषिध्यते मिथ्यात्वेन निश्चीयते । रजतं रजतत्वम् । 

खघुचन्द्रिकाया विद्रङेश्षोपान्यायी । 

त्वनिर्वाहाय नानेति । भिथ्यात्वनिर्बदायैकाधिकरण एति ! जागरिकपदा्थस्य न खरे भान सेभवति, जागरे तत्संभै- 
सप्यभावस्याधिकरणखूपतामते अक्रताभावस्य व्यावदारिकत्वं स्यात्, अत उक्तम्--स्वाश्र पदार्थ पतेति 1 सप्रे न्ञान- 
मनुभवः, जायरे ठु स्मरणमेव 1 तेन --जागरिकचाक्षादौ उक्तयुक्त्या खाप्रिकभानासंभवेनोक्ताभावस्य व्यावहारिकत्वेन 
छपरत्वापत्तिरिति--परास्तम्; नयु खप्र एव प्रतीयमानस्यापि तादृलाभावस्ाधिकसत्ताकामावधरितमिभ्यालनिवीहालु- 

रोधेन तस म्यावहारिकत्वं कल्प्यत इयत आद--व्यावहारिकतत्कस्पने इति-उचितत्वादिति । तथाचैतद्थम- 
न्यूनसत्ताकाभावषटितमेव मिध्यात्वमभावसाधकमिति भावः! भिथ्यात्वाजुमाने अतिकूलतकं शङ्कते-मूले-नच्वेति । निषेध- 
पदस्याभाववोधकवाक्यवाक्यसाधनकाभावमो धनान्यतरपरत्मै प्रकृतासङ्गतिः, मिध्याघराजुमाने तारशमिषेधनिषेधाभावात् , 
अतो व्याच्े--निषेघस्येव्यावि-भिभ्यत्वादुमनेनप्रैततद्धये अपश्मिव तदभावमपि पक्षी मिथ्यातसाधनादिति 
भावः । प्रतियोभिसश्वापक्तिरियन्र भदियोगिसत्त्वपदं न प्रतियोगिमतत्वपरम्; अभावाभावस्य प्रतियोग्यतिरिकतामते ध्वंसप्राग- 
भानयोरलयन्ताभावविरोधितामते च अवियोगिमत्वाव्याप्यतया तद्रोधकमानेन तदापत्तरसंभवात् एतच्छङ्कासमाधानव्रन्ये 
न प्रपञ्चस्य तारिषकत्वमित्युपसेहारविरोधानेखतो व्याच्े-भरतियोगीति । तथाचात्र प्रतियोगिनि मपरूपे पक्ष ब्रहम 
धर्मिकखाभावाभावनोधकरमाणकतवमापादकीृल ब्रह्मधर्मिकखाभावसत्ताधिकसत्ताकतमापादनीयम् । यत् यद्धर्भेकखा- 
भावाभावसाधकप्रमाणकं तत्खामावाधिकस्ताकमिति व्यतिरिति भावः ! तथाच म्रपशचसान्युनसत्ताकाभावघटित मिध्यात्ल- 
शयन्यत्वायस्मा ताछिकत्वापत्तिरिति पर्यवसितम् । उकतन्यासिं दन्ते प्राहयति-रजतादाविति । व्यावहारिकेयादिः । 
द्विसीयनिषेधान्वयिधर्मिकत्वं सप्तम्यर्थः ¦ रजतत्वारिनिषेधस्य नेदं रजतमिति भ्रमनिषरयख रजतमेदरूपरजतत्वा- 
भावस । निषेचेन अभावबोधकेन ! नारजतभिति प्रमाणेन । रजतत्वान्वयिवैरिष्यं वृतीयायैः । म्यावहारिकरवसिद्धः \ 
सर्सिदधव्यावहारिकिसत्ताकत्वस्य सिद्धेरिखर्थं इति श्रतियोगिसत्त्वापत्तिरिखनेनान्वेति ¦ उक्तापत्तिदूषणाय तन्मूरभूतोक्त- 
स्याप्तौ स्यभिनचारप्रदर्शनाय दृ्छान्तन्यभिचारनिक्षपकाधिकरणयोरुक्तापादकचतो रप्युक्ापायसत्ततदसक्तवयो बीजभूतं विर 

अपश्चयति मूले तत्र हीति । तत्रैव दीयथः । निषेधस्य निषेधे सखाभावाभावबोधकममाणावतारे । प्रतियोगि 
सस्व अतियोगिनः खाभावसत्ताधिकसत्ताकत्वम् । आयाति सर्व॑सिद्धं भवति ! तृतीयमप्रतियोगिसत्तपदस्थोकार्थकत्वे 
यततद्ररितार्थयोरैक्येन पौनसत्यं स्यात्; यत्र निषेधमात्रं निषिध्यते इयस्यैव समन्वितत्वात्, गतो व्याच्छे--प्रतियो- 
गिसखरिति । दितीयमरतियोगिसक्वपदस्य तु नेदं व्याख्यानम् । निषेधमाच्नान्वयि निषिध्यत इति पदस्य “मिथ्यात्वेन 
निश्वीयतः इति स्यास्यानात्, मात्रपदेन अयो गिन्यमिथ्यातवस्यैव लामेन तत्सफुटीकरणाय मात्नपदघटितवाक्यस्थप्रत्रियोगि- 
सशत्वपदसैव प्रतियोग्यमिध्यात्वपरताया युक्तत्वात् । अस्ये तु--नचेषिः शङ्कातत्समाधानयोः प्रतियोगितात्िकलप्रतति- 
तद्धारणपर्यवसायितया द्वितीयस्य प्रतियोभिसंसपदस्य तात्तविकत्वमर्थः ! तृतीयस्य खनिषेधापेश्षयाऽधिकसन्ताकलं, निषिध्यत 
इत्यस्य च अवियोयपेक्षया न्यूनसत्ताकत्वेन निश्चीयत इति--वद्न्ति । व्यवस्थापनं म्यवस्थित्रिजनकराभ्दश्रयोगः । 

१ यं श्ङक वनमाकामिभीने सिद्धान्तयुक्वितया योजिता । सति ! + 
॥, || बै ॥ि ^ ~ ...८ 



१०६ ` इद्रैतसिद्धिः सव्यख्या। ` ` [ परिच्छेदः > 1] 

मने निषिध्यते, यथा रजते नेदं रजतमिति ज्ञानानन्तमिद्ं नारजतमिति ज्ञानेन रजते उयवश्थाप्यते । 

यत्न तु प्रतियोभिनिषेधयोखमयोरपि निषेधस्तञ्च न प्रतियोगिसच्वम्; यथा वर॑ ससमये प्रागभावः 
^, ^^ 0 + "^~ 

- सिद्धिव्याख्या । _ 

प्रतियोगिनः सच्चं, ढतीयभरकारस्य ध्वंसस्यापि संभवादिति--वाच्यम्; तर्हि प्रकृतेऽपि श्रपञ्चोपशरममः 
इति श्ुतिबोधितध्वंसस्यापि ठतीयप्रकारस्य संभवात् । तस्य चारोपितप्रतियोगिकस्याधिष्ठाने प्रतीयमान- 

गौडन्रह्मानन्दी ( कद्ुचन्दरिका ) । 

उयवस्थान्यते जमिथ्याप्वेनं निश्चीयते । ससमानाधिकरणस्य रजतमेदात्मकस्य रजतस्वाद्यन्ताभाक्सय प्रा्तीतिकस्वेनेव 

लिश्चयादन्यूलसत्ताकालन्ताभावयटितमिथ्यास्वाभाववश्वेन रजतस्वं निश्चीयत इति भावः । प्रागभावप्रतियोगिनो- 
रिति । भाक् अक्ञातयोरभावश्रतिथोगिनोरिष्यथैः । निषेधघीपूर्वमारोपितयोरलन्ताभावप्रतियोगिनोरिति यावत् । 
तथाच घटादेः ध्व॑सकाछे कपारादौ भ्राचीनताक्षिकादिमते तत्र॒ धटाव्यन्ताभावस्य व्यावहारिकस्यास्वीकारेणारोप- 
संभवात् हृदं कपारं घटवन्न वे'ति संशयरूपस्यारोपस्यो त्तरं “अत्र घटसदयन्ताभावश्च नासीति निषेधेऽपि यथा 
चरस्य नामिध्यात्वं निश्चीयते, करं तु तयोः घटतदलन्ताभावयोः परस्परात्मकाम्यूनसत्ताकालन्ताभावघरितमिथ्या- 

रधुचन्दरिकाया विदखेच्योपाध्यायी । 

तन्न निभेधतिषेधशुदधेः क्तैतयान्वयो न संभवतीदयतो व्यच्छे-भ्यवस्थाप्यत इति । निषिध्यत इदयद्याभावमरतियोभि- 
त्वेन विषयीक्रियते इलयर्थत्वे माच्रपदा्थासङ्गतिः; नारजतमिदमिति बुच्या प्रतियोगिनोऽपि तथात्वेन विषयीकरणात्, अतो 
व्याच््े-- निषिध्यत इति ) मठे ज्ञानानन्तरं ्रमानन्तरम् । एतेन प्रतियोगिप्रसक्तिरुक्ता । इदं नारजतमिपि ज्ञाने 
रजतभिन्नभेदो भासते । स च रजतस्वरूप एवेति रजतमिलसङ्गतमतो व्यच्े--रजतमिति । नलु नारजतमिति बुग्या- 
ऽरजतभेदसख बाधेऽपि रजतत्वं कथममिथ्यात्वेन निश्चीयत इत आह--खति 1 ख रजतत्वम् ! मृरे--निषेधयोः 
अमवयोः ! निषेधः मिथ्यातल्रनिश्वयः । न प्रतियोगिंसक्वं न प्रवियोगितात्तिकत्वम् । प्रागभावपदस्य यथाश्ुतार्थ- 

कत्वे दूषणस्य वक्ष्यमाणत्वात् ध्वंससमये अभावग्रतियोगिनोरप्रसत्तौ तचिषेधाचुपपत्तः, बिवक्षितस्यामावप्रतियोगिभाति- 
भातिकत्वस्मखाभाच व्याच्े-प्रागभावेति । यपि प्राद-अज्ञातयोरियस् सपूर्ज्ञानाविषययौः, खसमानकाटिक- 
ज्ञानमात्रविषययोरिय ्रातिभासिकत्वं तयोरभ्यते; तथापि तयोः असक्तेरपि स्यष्टकाभाय पूर्वंकालिकान्ञानविषययोरिति 
तदर्थं मनसिकृय पूर्ैतवावधिमाह--निषेधधीरिति । ययपि आरोप्य नाज्ञानविषयत्वम् ; तथापि " तत्परिणामभूता- 
रोपार्मकढत्तिविषयत्वे तात्प्यमाद- आरोपितयोरितीति । एवं चोभयलाम इति भावः। केचित्तु---भागक्ञातयोरिति 
खगमं पाठं खीचङ्कः । अभावपदस्यामावान्तरपरत्वे वक्षयमाणदूषणख् दुर्वारत्वमत आह--अल्यन्तेति } नय खध्वंस- 
काठेऽसतो धटय्यारोपसंभवेऽपि सतस्तंदलन्ताभावसख कथमारोपसंमवे इयत आर्ह-तथाचेति- प्राचीनेति 1 धवंस- 
आगभावयोरखन्तामावविरोधिताङ्गकर्पराचीनेदयरथः । तत्रेयधिकं उभयो्निषेध इति ससषम्यन्तमत्रेण वाकयार्थपर्यवसानात् । 
^न अत्तियोगिसत्तव'मिखयुषज्य पयैवसिता्थमाह--इदमि ति । युगपत्मतियोग्यभावयोनिषेधपपर्व युगपदेव तदुभयग्रसक्ति- 
रपेक्षणीया 1 सा च न तदुमयनिश्वयरूपासंभवादिखतः संशयरूपतदलुसंरणम् !--तौ नं स्त इति 1 अं नोभयत्वावच्छि- 
जामते त्रातयेम्; ताददाभावख  पिथ्यात्वाघटकःवात् , . कंठ चरत्वावच्छिक्ाभावघंटाभावत्वावच्छिनाभावद्रये षटतद- 
भावान्यतरत्वावच्छिन्नाभवि वा; निरुक्तान्यतरत्रूपन्यापकसूपेण मिथ्याखनिश्वये घटलतवादिव्याप्यकूपेणापि तननिश्वयसखौ- 
चिद्यावर्जिततात्. । क्रचित् घटः तददयन्ताभावश्च नासीति पाठः ।-- ना मिथ्यात्वं निश्चीयत इति । निषेधमत्रिस्य निषे- 
धरामावात् । नु चरस तदद्यन्ताभावस्य वा न मिथ्यात्वनिश्चयः; ध्व॑सावच््छित्े कपाले 'घटायन्ताभावस्य व्यावहारिक 
तदभावस्य च व्यावहारिक. घटरूप स्ेमतेऽप्यसत्त्वादियत आह--परस्परात्मकेति । आतीतिकषटायन्ताभाव- 
भातीतिकथटात्मकेय्थः + मिथ्यालस्यान्युनसत्ताकत्वघटितसेव स्यवस्थापितत्वेन रतियोगिसमसत्ताकाभावघरितमिभ्याख- 
स्ोक्तसंशयङ्पारोपविषयमातीतिकषरटतदन्तामाचयोः खापिकगजंतदल्यन्तामावथोरिव निश्वेयसंभवादिति भर्व; 1 अ 
खािकगजतदभावयोः कमिकमिथ्यात्मकन्ञानविषयतया :परस्परात्मकाभावघटितमिथ्यात्निश्वयो युक्तः. । कृते लु, 
अत्रे धटतदसन्ताभावौ न स इति भल्ययसेकधमिकविरुदोभयावमादिज्ञानरूपत्वै संशंयरूयतया तद्धिषयपरसररात्मकामावा- 



विडृलेश्ोपाध्याय्युपत्रंहितगोडनद्यानन्दीयुता । १०७ 

्रतियोगिनोरुभयोर्निवेधः । एवेच प्रङृतेऽपि निभेधवाधकेन प्रतियोगिनः भरपञ्चस्य निमेधसय च 
ए 1 - [+ # +^ # ̂^ नी नी 01 1 

गोडनत्रह्यानन्दी ( टघुचन्द्िका ) । 
स्वमेव निश्रीयत इति श्टन्ताथेः । यथाश्रुतं तु प्रागभवेस्यसङ्गतम् । अलयन्ताभावात्मकनिषेधस्य निषेधे प्रतियो. 
मिसस्वापत्तः पूर्वमुक्ततवेन प्रागभावास्मकनिषेधस्य निषेवे प्रतियोग्यसत्वद्टान्तेन तस्या; खण्डनस्यासङ्गतेरिति ध्येयम् । 
भरते परतिपक्नेयाचजुमने । बाधकेन मिथ्य्वानुमापकदर्यत्वादिहेतुना । बाधनात् भिभ्यात्वनिश्चयात् । 

खघुचन्द्रिकाया विड्लेद्योपाभ्यायी' । 

चादाय कथं मिध्यात्वनिश्वयः 1 ताहशप्रययस घटतदल्यन्ताभावान्यतरलत्वावच्छिन्नाभावविषयकत्वे तु परस्परातमकेयसङ्गतं 

यद्यपि; तथाप्यकतम्र्ययश्योक्तमावाभावयोः विरोधानवगाहितया न संरायघ्वं, विरोधावगाहिताइज्ञानद्यैव संशयत्वादिति 
बोध्यम् । अन्ये तु--घटत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाखन्ताभावो धरथध्वंसरूपो व्यावहारिक एव भासते । तथाच 
तन्मतमवलम्न्य शङ्कितं दीधितिृता “(नचेष ॒रक्तिमध्व॑सायवगाही"”ति । एवं घरायलयन्ताभावालन्ताभावोऽपि तद्रूप एव । 
तन्मते षटध्वंसायन्ताभावयोः समनैयलेनेक्यात् , तद्धंसस्यापि तदलयन्ताभावभ्रतियोगित्वात् । एवं च तयोरविरोधान्न 
तदुभयज्ञनख संायरूपता । यद्धा--घरतदयन्ताभावान्यतरत्वावच्छिजप्रतियोगिताको घरध्वंसरूपोऽतिरिक्तो वाऽभावो 
स्याव्रहयरिको भासते । वक्ष्यमाणदा्नितकवन्निषेध्यतावच्छेदकैक्यानुरोधात् । एवं च नोक्तन्ञानस संशयरूपत्वशद्कापि । 
मिभ्यालं त्वेधिकसत्ताकपरस्परानात्मकाभावेधटितमपि निवैदतीति--वदन्ति ! केचित्तु पूर्वोक्तपायन्तरमश्चिलय श्वरो 
नास्ति" “घटाभावो नास्ति इति कमिकनिश्वयद्वयं विवक्षितमिदाहुः । दान्तार्थ; ययेदयादिवक्याथैः । एवं च प्रमा- 
णपदस्य मानसामान्यपरत्वे षटरध्वंसावच्छिलकपठे घटतदलयन्तभावयोरयन्ताभावौ प्रातिभापिकधटतदलयन्ताभावात्मक- 
म्रतियोगिरूपाविति पक्षे, अमाणपदस व्यावहारिकग्रमाणपरत्वे तौ व्यावहारिकघरध्वंसरूपाविति पक्षे च घटध्व॑साव्- 

च्छिक्षकपालनिषठे अआतिभासिकघटे तद्धभिकखोमावाभावबोधक्रम्रमाणकल्वसच्तवेऽपि तदधर्मिकसखामावसत्ताधिकसत्ताकत्वस्या- 
सतत्वादुक्तग्याकतौ व्यभिचारः ! यदि चोक्तव्यभिचारवारणाय खाभावागोधकत्वे सति खाभौवाभावबोधकलरूपं खाभावाभा- 
यमाघ्रमोधकत्वं हेतौ नितेदयम् । न च कमिकनिमित्तदयपेक्षेऽयं र्यैभिचासे दुर्वार इति वाच्यम् ; तद्धमिकैखाभावप्रमाणक्रत्व- 
शचूल्यत्वे सति तद्धर्भिकस्वाभावाभावधरमाणकत्वनिवेशेन तद्वारणसंमवात् । अचर म्रमाणपद्ं व्यावहारिकप्रमाणपरम् । मान- 
सामान्यपरत्वे दृष्टान्ते व्यावदारिकरजतत्वे सलयन्तार्थघरितरेलभाेन व्यापिटुरत्वापत्तेपिवयुच्यते, तदा ब्रह्मणि प्रपन्चाभा- 
वाभावबोधकरमिध्यारवाचुमाननेहेदयादिश्चुतिरपघ्रमाणस्य प्रप्वाभाववोधकत्वान्मात्रपदाधधरि तनिरुक्तापादकसयेव प्रप्चेऽसत्वान्न 

स्यामावसष्ताधिकसन्ताकस्वापत्या ताततिविकत्वापत्तिरिति भावः ! तदेतत् वक्ष्यति मूले--पर्वेचेति यथाश्चुतमागमावपदार्थ- 
द्यागमीजमाह -यथाश्ुतं तिति ¦ निमेधे तद्धटितमापादकीकृख । पूर्वं नचेति शङ्कामन्ये । निषेधे तद्धटितापादके । 
प्रतियोग्यसच्वहण्टान्तेन धटायन्तभावेन अरतियोगिसत्वरूपादिन्यमिचारषददैनेन । असङ्गतेरिति । खाभावा- 
मावयोधकथमाणकत्वरूपापादकेऽयन्ताभावनिवेदसख मात्रर्थनित्रेशवदापादकसयय पक्षधर्मैखाविघटकतया तेनोक्तन्यमि- 

चारवारणा्षमकादिति भावः 1 अनुमाने स्यायप्रयोगे । बाधकपदार्थघरकदेत्वन्वयि विषयलं सप्तम्यर्थः । मूले-- 

नियेधवाधकेनेयस्य अरपश्वामावाभाव्ाहकेगेलर्थः ! तच न शर्ते प्रमाणान्तरमस्तीयतो व्याच्छे--बाधकेनेति । मिथ्या- 

तेति । निरकाभावध्रतियोपिताशूपेदयथेः ! अजुमापकपदार्थघटकाजुमिलन्वयि अपश्चाभावपक्षकल्वं निषेधनाधकेनेयतर 

निषेयेयसाथः ! मिभ्यात्वनिश्चथात् निरंक्ताभावमरतियोगितारूपमिण्यालाुमितिरूपनिश्वयजननादिलयर्थः । एवं च 
_-_-.----------------------------------- 

१ यो बद्धभिकसलामावामावबोधकप्रमाणकः स तद्धभिकस्वाभावायिकसत्ताक इति ग्याप्तिदारीरम्, इदमेव न्यायभास्करेऽपि 

प्रथमनववशङ्कायाः निद्विटमिति ।॥ २ शयमेक दोषो न्यायमास्करे प्रथमनचशद्भसमाधानत्वेन वर्णितः इति ॥ ई दिवीयनचङ्कायां 

परिष्कृतं व्यासिश्चरीरमपि न्धायभास्करीयमिदमे नापूर्वमिति मन्तत्यम्.।। ४ भयमेव दोषो द्वितीयनचशङ्कासमाधानतयानन्तरं निदिष्टः 

इति । १ न्यायमास्करे ट्तीयनचश्कौपयिकतया परिष्डृतं व्यासिकरीरमपीदमेेतयप्येतदशंनमत्रेणेव स्फुरीमवति इति ॥ ६ अयमेव 

दोषस्वृतीयनचेतिष्कामाभानपरतया वितः, सच न संगत इति अरमाणपदं व्यावहहारिकम्रमाणपरमिति अन्धेनैव वणितपराय- 

मिवयुक्तव्यािश्वरीराक्ीकारे माभकामावः ¦ रजते नेदं रजतमिति भ्रमोत्तरम्, इदं नारजतमिति प्रमितिखले रजत्त्वामावनोधकममाणः 

करतवयूत्यत्वसैव सत्वात्समन्वयः । यद न्यायभास्करे तत्र संबन्धान्तररूषान्तरावच्छिननरजतत्वाभावप्रमितिकत्वस्येव वियमानत्वनद 

मयापिशचरीरमिलयक्त, त्न संगत; सामावमोधकममाणपदेन दि सखनाषपरमाणरैव , निवक्षणेनोक्तोठेलादीनाममरसक्तेरत्तरन चैतद्विडरेशीय 

एव स्य्तीमिम्यति इतिः ॥ । । , . , 



१०८ अष्टैतसिद्धिः सव्याख्या । [ परिच्छेदः २] 
^~ मी ण 

[कवक 
9 वि पि मे 00 नौ 

( गौडग्रह्मानन्दीरघ्ुचन्द्रिका ) । 

चाध्यत्वे निषे । वाध्यतावच्छेदकस्य उक्तमिश्याष्वाजुमानपश्षतावच्छेदकघटकस्य । टयत्वादेः विद्धिज्तवे 

सति सत्वेन भ्रतीलहैस्व रूपं यहुश्यस्वं तदादेः । आदिपदेन निदोषानुमानीयपक्षतावच्छेदकस्याकाशस्वाकाश्चाभावत्वादेः 

घ्ुचन्दरिकाया विद्रेशोपाध्यायी । 

प्पश्चरूपे उक्तापत्तिपक्षे आपयान्यमिचारिणो मात्रा्थवरिताप।दकस्याभाव इति भावः । मात्रा्थाीघरितापादकतु पक्षे 

सदपयुकतरीलयाऽऽपायव्यभिचारित्वादकिवचित्करम्, इह मूले--निषेधस्येति-मपद्ाभावयेदर्थः । बाध्यत्वेऽपीखतर 
बाध्यत्वं व्याच्--वाभ्यत्वे इति- निषेधे । अभावग्रादकोक्तमिथ्यातवानुमानरूपम्रमाणावसरे इलयर्थः । सूले-तास्वि- 
कलं नेलन्वयः । आपादथिदुं शक्यमिति रोषः । तस्भयोजिकायाः खाभावसत्ताधिकसत्ताकत्वापत्तरेवोक्तरीयाऽऽपादकाभावे- 

नासत्त्वादिति भावः । ननु ्रपशामावनिषेधकस ततपक्षकमिध्यात्वानुमानसख कथं प्रपशचनिषेधकत्वम्, तत्राह--उभयो- 
रपीति । प्रपन्चतदभावयोरिल्थः। निषेध्यतावच्छेद्कत्वं दयं नासीति अययीयम्रतियोगितासेसर्गावच्छिन्नप्रकारत- 
वनच्छेदकत्वम् । तादरप्र्ये प्रतियोगितवच्छेदकतया भासमानत्वं वा तदाश्रयस्य ददयत्वादेः । उभयसाधारणरूपोभयतु- 
ल्यता न प्रपचचाभावपक्षकमिथ्यात्रा्मानसख प्रपश्चनिषेधकत्वै प्रयोजिका । तदनुमानपक्षतावच्छेदकवृत््युभयसाधारण्यदेष 

तत्प्रयोजकलवादिखतो व्याच्--निषेध्य तावच्छेदकस्येति । पश्चतावच्छेदकस्येति । पक्षतावच्छेदकीभूतददयता- 
वच्छेदेन निरुक्ताभावमरतियोगितारूपमिध्यात्वावगाह्ययुमितौ पक्षतावच्छेदकस्याभावभ्रतियोगितावच्छेदकतया भासमानस्वेन 
निषेध्यतावच्छेदकपदार्थतेति भावः 1 उन्ताजुमानपक्षतावच्छेदकं स्वेन प्रतीयत्वे सति विद्धिनत्वं मूङे पू्वसुत्तं न 
तु ददयत्वमत उक्तं -घटकस्येति । उक्तं यन्मिथ्यालानुमानपक्चषतावच्छेदकं तद्धटकसेलर्थः । नयु तद्धटकतापि न 

हदयत्वसेष्याशद्कय तद्धटकं यत. सत्वेन प्रतील्हतवं तदेवा्न इद्यत्वपदेनोच्यते । न च~ तपक्षतावच्छेदकतावच्छेदकमेव 
न॒ पक्षतवच्छेदकमिति तदवच्छेदेन प्रतियोगितारूपमिध्यात्वामावेन तसय निषेष्यतादच्छेदकपदार्थत्वानुपपत्तिरिति- 

शङ्कयम् ; तिनिगमनाविरहैण चिद्धिन्नत्वविरेषितद्य तस्यापि पक्चतावच्छेदकत्वसंमवात्रेयभिभायेण व्याच्े-ृद््यत्वादे- 

रिति--चिद्धिन्नत्वे सती ति । ययपि विद्धि्त्वविदि्टं सत्वेन प्रतीदं न तद्विदिष्टविद्धिनतवरूपे उक्तपक्षता- 
वच्छेदके घटकम्; तथापि विशेष्यांशख तथघ्वे विशिष्टयापि तदनतिरेकात् तथात्वमक्षतमिति हदयम् । एतेन-- उर 
यम्मिभ्यालं तदसषुमानं वा तत् पक्षतावच्छेदकधटकयेलर्थोक्तौ चिद्धिक्नत्वविरिष्टसत्वेन प्रतीद्दत्वमाच्रसयेव पक्षतावच्छे- 
द्कत्वेन घटकपदासङ्गतिः । सामानाधिकरण्येनाञ्ुमानपक्षतावच्छेदकस ब्रह्मप्रमातिरिक्ताबाध्यत्वसयावच्छेदकावच्छेदेनानु- 

मानपक्षतावच्छेदके प्रवेदाभावस्य पूरवसुक्तत्वादिति--अपास्तम् ; संभवत्पक्षतावच्छेदकसयप्युक्तविरिष्टख पूवोक्तेऽलुमा- 
नपक्षतावच्छेदके विरेप्यांशदरारा घटकसय ताद्शपक्षतावच्छेदकरूपत्वेन घटकपदसङ्गतेः । यद्ुद्यत्वमिति । ययपि 
दृर्विषयत्वमार््र दर्यत्वपदरक्यार्थः; तथापि तुच्छे “यत्तदद्रेर्य "मिति श्चतिश्रतिपायन्रह्मणि च ददेयत्वन्यवदारवारणाय सत्व- 
्रकारकतवं विद्धिनत्वसामानाधिकरप्यं च विषयत्वे निवेस्य विरिष्टे तत्पदस्य निरूढलक्षणा परिभाषा वा सवीकायौ । सत्त्वेन 
भरल्ययाहैतवविषिष्टचिद्धिजञतवे तु न सा खीक्ुं युक्त । खाथौल्यागेन सक्षणादिसंभवे सरवेथा तत्यागस्यान्याय्यत्वादिति 
भावः ! नच--अत्र मरे निषेध्यतावच्छेदकतयोक्तदद्यत्वमेवोपात्तम्, न तु सत्वेन प्रतीदयहैत्वविधिष्टचिद्धिन्नतवं तत् केन 
विषोषेणेति-- वाच्यम्; आदिपदेन तस्याप्युपादानात् । न च तत्र धटकपदा्थनन्वयः; खचटकतायाः खासाधारप्या अपि 
नि्वैचनसंभवात् । वस्तुतस्तु नेहनानेति श्युती किंचनपदश्य दरयार्थकतया तद्ेहपदार्थप्रपञ्चवत् बरह्मणि टद्यसामान्याभाव्- 
नोधकताया वक्ष्यमाणत्वेन अ्रकृतमिध्यालानुमानख ताश्शश्ुयनुप्रहाय दर॑यत्वावचछिज्ञपक्षकतैव युक्तेयवधेयम् । अघर 

दरयत्वरूपपक्षतावच्छेदकावच्छेदेन निरश््तप्रतियोगितारूपमिभ्याल्ावगाहिन्यामनुमितौ साध्यांशे भासमानं दद्यत्वावच्छ- 
नत्वं न न्यापकेत्वरूप्; तथासति ददयद्ृत्तियावक्तवायवच्छिन्नप्रतिंयोगितामादाय लिद्धसाधनात् , किन्तु खरूपसंबन्धविशेषः । 

न हि देशकालादिरूपपक्षताचच्छेदकस्यैव खरूपसंबन्धरूपमवच्छेदकःं भासते इति नियमे मानमसि । अत एव विशिषट- 
श्रामाण्यत्वावच्छेदेन खाध्रयम्राहकयावत्सामग्रीमाह्यलसाथनसुक्तं आमाण्यवादे । तथाच ददयत्वावच्छिन्नेतादातम्यापन्ने ब्रह्मणि 

दर्यत्वावच्छननप्रतियोगिताकाभावतात्पयेपयैवसानात. दरयतावच्छिन्नस्य सद्यताभङ्गः । न चैवमाका्ात्वत्वादिरूपेणाकारादीनां 
सखयत्वापत्तिः, दृरयत्वाकाशत्वादिन्यापकतया व्यापकधरमौवच्छिन्नाभावस्य व्याप्यधमोवच्छिक्ाभावन्याप्यतया दृदयत्वा- 
वच्छछिाकाशादयभाववति आकाशत्वावच्छिन्नतद्भावस्याप्यावद्यकतया तेनापि रूपेण तेषां सल्यताभज्गस्य निष््तयहत्वात् । 
अत्राहायैतवपरिदहारस्तु वक्ष्यत इति विभावनीयम् । नु मिथ्यात्वाजुमानेन साक्षादेवाकाकत्वावच्छिननाकाश्ादीनां मिथ्यात्व- 
तिद्धावाकाशत्ादिविशेषरूपेणेव तेषां पक्षता युक्ता \ उक्त च पूर्वं अन्थङ्ृता । तथाच तत्तद्धमवच््छिन्पक्षकानुमानसमृडेनेव 



विदेशषोपाध्याय्युषददितगौडनद्यानन्दीयुता । १ ०६ 
बाधनान्न निषेधस्य वाध्यत्वेऽपि प्रपञ्चस्य ताच्िकत्वम्; उभयोरपि निषेध्यतावच्छेद्कस्य र दयत्वा- 
न त ता न 0 ८ म ^ 

गोडजद्यानन्दी ( रुघुचन्द्िका ) । 

संमहः । उभयोस्तुस्यत्वात् मिथ्यास्वानुमितिविरोष्यतावच्छेदकत्वेनो भयश्र प्रतीयमानत्वात् । तथाच निषेधस्य 

खधुचन्द्रिकाया विद्भलेशोपाध्यायी । 

करमेण जगतो मिथ्यत्वतिष्युपगमादाकाशाभावतवावच्छिन्नयक्षकमिथ्यात्वातुमानस्याकाराावच्छिन्नमिथ्यात्ानलुमापकतयां 
मावरार्थषटितोक्तापाद्कवत्ताया आकाशत्वावच्छिन्नि पक्षेऽक्तततया खाभावसत्ताधिकसत्ताकत्वापत्त्या तख तात्तिविक- 
त्वापत्तिईवारिसाराङ्कं परिदर्वं॑मूल्कतोक्तमादिपदं विष्णो पि--भादिपदेनेति । नन्वाकाशत्वतदवच्छिन्ामावत्वयोः 
म्ेकमाकारातदभावरूपोभयसाधारण्यरूपोभयतुल्यतवं न संभवतीदतो न्यच्छे-उभयोस्तुल्यत्वादिति--उभयोः 
आकारत्वतदवच्छिन्ाभावत्वयोः । तुल्यत्वात् । परस्परं सद्दात्वादिलयक्षरार्थः । तत्र साददयवटकधर्म निरेध्यताव- 
च्छेदकपदलभ्यं ददौयन् पयैवसितार्थमाह-मिभ्यात्वाजुमितीति--उभयत्न आकारातदभावयोः । यथायोग्यम् । 
अयं भावः--आकाशादीनां विशेषरूपेण पक्षतापक्षे जगत्पक्षकसमूदारम्बनस्यासंभवेऽपि संभवत्कतिपयपदार्थपक्षक- 
समृहालम्बनपरामर्शोभ्यः समूहालम्बनाजुमितिभिरेव जगन्मिथ्यात्वसिद्धिवच्या । प्रयेकं जगत्तवभ्याप्ययावद् पावच्छिन्नप- 
क्षकतावदनुमितीनां दुधेटत्वात् । तथाचाक्शाभाते मिथ्या्वम्रादकप्रमाणसय परामरीरूपस्याकाशेऽपि मिथ्यात्वानुमापक- 
परामशैरूपतानियमेन आकाशे पक्षे माघ्रार्थघटितनिरुकापादकख दुरुभत्वाननोक्तरीदया तात्तिकलतवापत्तिः संभवति । न च-- 

तादृशनियमे मानाभाव इति-वाच्यम् ; आकाश्चामावे मिथ्यात्व्याप्यद्द्यत्वादिहेवुमत्तापरामदीपू्वम् , आकाशाभावोपस्थिते- 
रावरयकतया तखाश्च नियमेनाकारोपस्तथितिरूपतयाऽऽकारतदभावोभयपक्षकसमूहयारम्बनपरामरीनियमसंभवात् , भ्रतियो- 
गितासेबन्धेनाकाशिरिष्टाभावे मिध्यात्वाजुमितितद्लाप्यवत्तापरासरशयोर्विशिष्टवैशिष्बो धमयादयाऽऽकारेऽपि मिथ्यात- 
तद्रयाप्यवत्तावगाहननियमेनाकाद्मिथ्यात्वाप्राहकतदभावमिथ्यात्वप्राहकपरमाणासं मवाच । व्यापिनज्ञनस्यं तद्धिषयलिङ्गय 
वाभ्नुमानप्रमाणतापक्षे त्वाकाश्चतदभावपक्षकानुमितिपरमथेयोः पार्थक्येऽप्यसमनियतकारत्वेऽ्पि च मिथ्यालघटकखत्वद्य 
दष्टान्तसिच्यनुरोधेनालुगतसैव वाच्यतय। साध्यहेत्वोरैक्येन व्याधिज्ञानसेकजातीयतयैकसूपेण इ्खप्तकरणत्वादिकतया 
सुतरां तादृशश्रमाणासंभवः । अथवा भवतु चिङ्गपरामदयं एवानुमानम् , मा भूच्ोक्तसमूदालम्बनियमः, विरिश्वैगिष्य- 

बोधमयादानियमो वा, तथाप्याकातदभावपक्षकमिध्यात्वायुमानद्व्यं॑ठु निर्विवादम् । तथाचाग्रहीताभ्रामाण्य्रतियोगि- 
तदभावोभयविधमिथ्यालम्माहकश्रमाणद्वयस्य ताद्शैकम्रमाणसमदीरुतया, ध्वं सावच्छिजनकपालादौ क्रमेण धटादितदभाव 
योरभावमप्रययद्वयस्थकेऽपि अतियोमिनो घरादेस्ताच्िकलत्वामावेन तच्रोक्तन्यभिचारवारणायोक्तापादककोटौ खाभावाबोध- 
कत्वं खाभावाभावनोधकभ्रमाणविरोषणं परिलयज्य खभावबो धकग्रमाणकत्वश्ूल्यत्वे सतीति खाभावाभावबोधकम्रमाणकत्वे, 
विरोषणं॒मात्रार्थतया मिवेर्यमिदयाकाशादिपक्षे निरुक्तमात्रार्थघटितापादकाभावान्न तात्तिकत्वापत्तिपिति । यत्तु- 
आकाशाभावपक्षकमिथ्यात्वाचुमानस्याकारामिभ्यात्वाभराहकत्वेऽपि “नैह नाना इति श्चुविरूपमरमाणस्य ब्रह्मण्याकारात्वतद्- 
मावत्वादिसकलविरोषधर्मावच्छिन्नामावबोधकतवात् न यथाश्रुतमात्नाथवरितापादकसापि पक्षे निबोह इति भाव--इति । 
त्मुच्छम्, खाभावाभावग्राहकभमाणतवाव्च्छेदेन माच्रर्थनिवेशे अयोजनाभावेन ताद्शभमाणत्वसामानाधिकरण्यनेव 
खाभावाग्राहकतरूपमाच्राथनिवेशेन तादशश्चुतिरूपम्रमाणस्य प्रतियोग्यभावोमयाभवप्राहकत्वेऽप्यभावपक्षकमिथ्यात्वाुमा- 
नघटितापादकख प्रतियोगिनि पक्षऽक्षतत्वात् । केचिु-आकाशाभावपक्षकमिभ्यात्वालुमितिराकरासाभावत्वावच््छिनन 
खसमानाधिकरणलान्यूनसत्ताकालन्ताभावभरतियोगित्वरूपमिथ्यात्वमवगाहते । तत्र॒ सामानाधिक्रण्यघटकं चाधिकरणं 

ब्रह्मेव; तसैव कृत्नजगदुपादानत्वात् , उपादानादन्यत्र च वश्वुनोऽसन्त्वात्, तथाचोक्मिभ्याला्मितेः सामानाधिकरण्यघट- 

कतथाऽऽकाशाभावाश्रयत्वेन व्रह्मावणारित्वाव् तादशत्रद््त्तितया चाकाराभागालयन्ताभावावगादित्वाच ब्रह्मरूपेकधर्मिण्या- 

कारामावतद्भावो भयावगाहितयाऽऽकासाभावपक्षकमिथ्यातवातुमानसेकधरमिण्याकाशामावाभावमाहकत्ववदाकासामावभरादक- 
त्वसापि सत्त्वान्न तदभावरूपमात्रा्थधटितापादकसयाकाशचरूपपक्षे निवह इति न तख तास्त्विकतवापत्तिरिखमिभ्राय-- 

वणैयन्ति ! तदसत्; तथासति आकाशत्व-साकासाभावत्वयोरुभयोः मिध्यालवाजुमितिषिशेष्यतावच्छेदकत्वेन बुल्यला- 

भिधान निध््रयोजनत्वापत्तेः । भपशचतास्तिकत्वापत्तिराङ्समाधानम्रन्थनिगीलितमावार्माह-तथाचेति--निषेभ्यताव- 
___ _ __-~__~_~__~_~_____~___-~_~_

~____-~~~~~~_~~_~~___~~~--~~
~~~~~~~~~~~--- ~ 

१ अयं भाव इत्यादिना अ्हधमिकाकारमावाभावोभकममाणकाका्ाभावाभिकसत्ताकल्यस्याकारे प्रसक्तख समाधानं बणितमिति 

न्यायभास्करीयोक्तपादनमपि परातमेव 
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देस्तुस्यत्वात् । नचाताच्तिकनिषेधयोधकत्वे श्तेरप्रामाण्यापत्तिः, जहयभिन्नं पपश्चनिषेधादिकं अताः 
~ ~~~ ^ 

सिद्धिव्यांख्या । 

स्याधिष्ानमात्रत्वात्, -तत्संभवे न प्रतियोगिनः पारमाथिकसन्त्वमिति ममापि तुल्यम् । उन्तव- 
'अधिष्ठानावदोषो हि नाशः कसितवस्तुनः' इति ।॥ नचाताच्िकेति । यय्यद्वेतश्ुतेरदैतमतेऽखण्ड- 
चिन्माच्रपरत्वे उच्यमानेऽताल्तविकनिषेधबाधकत्वाभवेनाप्रामाण्ययोगाच्छङ्काम्रन्थ एवानुपपन्न; तथापि 
तचछृतित एव ॒प्रपञ्चमिथ्यात्वसिद्धिं ार्थयताऽदतिना तच्छृतेरखण्डचिन्मा्रपरत्वं नाङ्गीकरणीयम् । 
अन्यथा पिभ्याखशरीरपविष्टतरैकालिकनिषेधासिद्धया तद्धटितमूर्तिमिभ्यात्वासिद्धिप्रसङ्गात् । अतस्तन्नि- 

षेघेऽपि तालवयीवरयकव्वे सलयतालिवकत्वेनाप्रामाण्य स्यादेवेति तद्रन्थः सूपपन्न एव । नच~-तात्पया- 

विषयस्यापि तरैकाठिकनिषेधस्य श्वुतितः प्रतीतत्वमात्रेण श्रुयर्थतया सिद्धिभे विष्यतीति--बाच्यम् ; तर्हि 
(जर्तिख्यवाग्वा जुहुयात्, गवीधुकयवाग्वा वा जुहुयात्! इलयादिश्ुतिप्रतिपन्नजरतिंख्यवागूरावीधुकयवाम्- 
द्रव्यकोमविध्योरपि सखीकारापेन्तः । नच-श्ठतेरखण्डचिन्मात्रपरत्वेन तच्त्ववेदकत्वेऽपि केवरातुमानात् 
प्रपश्चमिथ्यात्वसिद्धिरभ्युपगमार्दति-- वाच्यम् ; भरबरप्रमाणाबष्टस्भं चिना केवरलुमानस्यासां प्रदायि- 

कत्वेन बिवक्षिताथौसाधकलत्वात्, अद्ैतिनापि तथाऽभ्युपगमा्च । न॒ च--अद्धैतश्रुतेरखण्डचिन्मात्र- 

परसरेऽपि ̀  तच्र पूर्व॑ विनापि तात्प मानान्तराविरोधे द्वितीयाभावः सेत्स्यति, तत्र ताल्यांभावाच 

तच्तेनोतन्तवावेदकत्वमिति-- वाच्यम् ; तर्हिं मानान्तराविरोधेनैव श्वतितोऽखण्डचिन्मात्रसिदधुपपत्तौ 
दितीमाभाव इव चिन्माघ्रेऽपि शुतेस्ासयोनम्युपगमप्रसङ्गात् । उपक्रमादिलिङ्गवत््वेन तत्र श्वतितात्प- 

यौभ्युपगमे च द्ितीयाभवेऽपि खिङ्गसत्त्वेन तास्याज्गीकारस्य दुष्परिहरत्वात्, भ्स्युत अहमस्मीति 
वा, अहं सुख्यस्मीति वाऽनुस्यूताखण्डचेतन्यस्य जीवचैतन्यस्य सद्रपन्रह्माभेदस्य च भाततयापपूर्वत्वा- 
भविनाखण्डचेतन्ये जीवब्रह्मामेदे वा, ताययानभ्युपगम एव न्याय्यः । न चाहमिलयादिभ्रयये चैतन्या 
तिरिक्तांशस्य भानमस्तीयेतावताऽयुस्यूतचैतन्यं तदभेदो वाऽहमर्थ॑भूतचेतन्ये न भातीयसि । नन्वेर्व-- 

. । गौडव्रह्मानन्दी ( टघ्ुचन्द्रिका) । 

किषेधमात्रं न भरतियोगिनोऽधिकषत्तासाधकम्, फिंतु निषेधखय न्युनसत्ता्राहकं अरमाणम्; प्रकृते च तद्भावान्त 

रशुचन्द्रिकाया विदुरेरोपाध्यायी । 

च्छेदकतुल्यत्वे चेद्यर्थः । प्रकृते तदभावादिदत्र हेदुतया अन्वेति । निषेधस्य निषेधमात्रं खामावाभावग्रादकम्रमाण- 
कृत्वमात्रम् 1 मात्रपदेन खामावमाहकम्रमाणकत्वाभावविविष्टव्वरूपमात्रा्थभूतविरोषणन्यवच्छेदः । न प्रतियोशिनोऽधि- 
कसत्तासाधकम् न सखाभावसत्ताधिकषत्ताकत्वव्याप्यम् ¦! भ्रतियोग्यभवोभयनिषेधस्थरे व्यभिनचारोक्तेरिति भावः । 
निषेधस्य न्युनसत्ताय्माहकं प्रमाणं तत्र खाभावभराहकम्रमाणाभावविश्षि्ं खाभावामावधाहकं अरमाणमेव । तादश. 
अ्रमाणस्थले एक्. :हि खामावस्य न्युनसत्ताकत्वमरहो जायते । यथा रजते नेदं रजतमिति भमोत्तरं नारजतमिति ब्राधक- 
अभराणावतारे सति रजतभेदरूपो रजतत्वाभावः, खप्रतियो गिरजत्वपक्षया न्युनसत्ताकः, ताददारजतत्वबाधकम्रमाणकत्वा- 
भा्रविरिष्टखवाधकमाणकत्वात् , इद्यजुमानेनः र्जतत्वाभावस्य भ्रतियोगिन्यूनसत्ताकल्वसिद्धिः । तस्यां च सल्यां अर्थत 

एवं ताद्रशाभाव्रतियोगिनोऽधिकसत्ताकसवं ` सिध्यति । एवं च ताददभरमाणकत्वाभावविशिष्टताददाप्रमाणकत्वमेव खामाव- 
सत्ताधिकंस्त्ताकतवन्ाप्यमिति पथवसितोऽथैः । भरते वियदादिप्रपश्वरपे पक्षे । तदभावात् निर्निरिष्टताद्दाभमाण- 

२; एतेन ..पवंसरूपतेष्धेतदहयरिरिति.ठतीयप्रकारासंमवाराङ्ाऽपरि. पराहता । ˆ र पयसाङ्धिोत्र. जुहोरीति बिधिरेषत्वैन  जतिरुषाक्य 
स्याथेवादत्वमेवेति सिद्भान्तभङ्गपस्िरिति भावः इति ॥ ; 
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सिद्िव्याख्या । 

्रास््यादिमात्रपरार्थवादादितो देवताविग्रहायसिद्धिमसङ्कः, सानान्तराविरोधसदछतार्थबादत एव 

तत्सिख्छभ्युपगमे तन््ययेनैवाखण्डचिन्मात्रपरादैतशरुतित एव मानान्तरावियोधसहकारेण दितीयाभाव- 

सिद्धिरविकला । न च प्रा्स्यद्वारतयाऽऽयते विग्रहादिबिरिष्ठदेवतादावपि ताल सकार्यम् ; तथासति 
गौरवप्रसङ्गात् । यद्यप्यर्थवादादेः परथक्स्वेन चनिकार्थत्वाद्राक्यभेदोऽवरिष्टः; तथापि तादशदेवतादेस्ता- 
सपं विनाऽर्थवादतः सिद्धो त्र तस्खीकारो युक्त--इति चेश; दत्तोत्तर्त्वात् । मानान्तराविरोध- 

सदहछतादेव सर्वश्ुतिवाक्यात् तदर्थसिद्धुपपत्तौ कस्मन्नप्यर्थे तासप्यस्यानभ्युपेयत्वात् । वाक्यार्थ॑तालर्या- 

नभ्युपगमेऽतीव छाघवात् । अन्यथा (अ्ेजेरतीःन्यायापत्तेः । ठघुत्वेन तत्तात्पथैस्य दुर्वारत्वाच् । 
गौरवस्य प्रामाणिकत्वात् । अवान्तरवाकयार्थभेदैसेवावान्तरवाक्यार्थतादर्थस्यापि अवाक्यभेदकल्वात् । 
महावा्यार्थभेदवत्तासयैस्यैव वाक्यमेदापाद्कलवाच्च । भ्रयाजादिवाक्यानां दरैपूरणमासादिवाक्येनैकवा- 
क्यतावद्र्थवाद्वाक्यानामपि विधिवाक्येनैकवाक्यतास्वीकारेण वाक्यभदशङ्काया एवातुदयाच् । ओह्यस्माकै 

भवताभिव पदैकवाक्यता, तथा चेवेविधदेवताकं कर्म प्रशस्तमिति विरिष्टवाक्यार्थतात्पर्यौभ्युपगमे 

वाक्यमेदरुक्षणदोपायनवकाश इति दिक् । एवमेव द्वितीयाभावादिविरिष्टचेतन्ये तात्पर्य दुवौरे तस्रयु- 
क्तमतत्वावेदकत्वं दु्वीरमिति । एतेन--दितीयाभावविरिष्टचेतन्येऽदरैतश्ुतेसतासयौङ्गीकारे विरेपणी- 
भूतद्धितीयाभावस्य मिथ्याविरेषात्मकव्यावदहारिकत्वेन वाध्येऽपि, तात्पथेमवद्यकमिति तत्परत्वेन श्ुते- 

रतत्त्वावेदकखदोषापातेऽपि, द्वितीयामावोपहितचैतन्ये तासयैमियङ्गीकारे तहोषापत्तिनीसत्येव; बिरोष- 

णोपाध्योः सत्त्वेन व्यावर्तकत्वाविरोषेऽपि श्रियान्बयित्वाभावादुपाधेः, नचेवसुपाधेरुपटक्षणाविदोप 

विद्यमानत्वेनैव ततौ विरेषसत्तवादिति-निरसतम् ; तथा सति द्वितीयाभावासिद्धिपरसङ्गेन तदुपाधित्वस्य 
सुतरमयोगात् , श्रुतितातयीबिपयस्य श्चयर्थत्यप्रसङ्गात्, यत्परः शब्दः स॒ शब्दार्थः इति षण्टा- 

घोषेण प्रमाणान्तरायोग्ये तात्पर्य चिना शब्द्प्रमाणस्याप्रवृत्तः, राब्दैस्य खतात्पयंगोचरार्थप्रमाणत्वमिति 

नियमात् । अन्यथा जविंङादिवाक्यादेरपि प्रतीयमानार्थ ग्रमाणत्वप्रसङ्ग इत्यक्तम् । न च तत्र माना- 

स्तरविरोधोऽसि; येन तत एव तत्र ्रमाणं नेत्युच्यते ! किच शतेद्वितीयाभावोपहितचेतन्ये तासयो-, 
ङ्गीकारे भवद्भिमताचुपहिताखण्डचिन्मात्रासिद्धिप्रसङ्गः; उपहितस्थायुपदितादन्यंत्रेन त्स्रमाणस्य 

तन्माच्रसाधकलत्वात् 1 अतः सखस्मिन् प्रमाणस्य तस्ममाणत्वेऽतिग्रसङ्गात् ! उपहितस्यानुपदहितादनन्यतवेन, 

अुपदितस्योपहितादन्यत्वेऽपि तस्माणसेव तञ्ममाणमिति चेन्न; अनुपहितस्योपदिताद्वेदे उपदितस्यापु- 

पहिताद्ेदावदयंभावात् । यतो यद्धि्यते, ततस्तस्य भिन्नत्वनियमात्.। अपिचाद्रतश्ठतेितीयाभावोपद्िते 
तापर्याङ्गीकारे उपदितस्य कल्पितत्वेन बाध्यतयाऽतन्त्वावेदकत्वतादवस्थ्यं, तस्माहितीयाभावसिद्धर्थ 
त॑स्य शरुतेस्तासर्यविययत्वमकामेनापि खीकायेम् । एवंच व्यावहारिकवाध्यद्धितीयाभावपरतायां 

९ तथाच देवताभिकरणविसोधं शति भावः । > नष्टि ङक्करथा अ्थीङमकणं अर्पीशषपरिलाय इति युक्तमिति वाचस्पृतिमिभाः । 

अन्येतु बरद्धाया अरः उपभोगाय भर्पाश्चः परितयागायेति न युत्ते इति। अपरे तु जरती अकाः तखाः अधौदमक्षणं अरभौरपरि्याग 
शति न युक्तं; तावताऽपि निषेषश्चालो्धंनस्य जातत्वादिति वणैयन्ति ॥ ३ भिन्नरतीतिषिषयानेकयुख्यविरेष्यसाहिलस्ैवैकवाक्यत्वेन 
तसावान्त्रवाक्याथमेदेऽ्मनपायादिति मावः । ४ ननु विष्ययैवादयोः पदैकवाक्यताया , एव मीसांसकसंमतत्वात्मयाजदरपूणमासः 

वाक्ययोश्च .वाक्यैकवाक्यताया एव तस्तमतत्वान्न कथं तषषन्ततेत्यत मदवयवतरणिकात्र बोध्या + । 



११९ ` "भदैततिद्धि; सव्याख्यां । [ परिच्छेद४ २ 1 

च्विकमिलयताच्िकत्वेन बोधयन्दयाः श्रुतेरभामाण्यासंभमवात् । नतु--तन्निषेधप्रतियोभित्वं किं खर- 
क ^^ ^^ 

सिद्धिव्याख्या । 

रुतेरतच्तवावेदकत्वं सर्वथा दुर्वारम् । अत एव--अद्ैतश्तेर्विचाररूपश्रवंणादिविरहदशायामतन््वावेद- 
कत्वापादनमिष्ठमेव; नद्यविचारदशोस्न्नसेनापातग्रतीतिरूपे श्वतिजन्यज्ञानमात्रेऽपि यथार्थत्वं केनापि 
शक्ष्यमवगन्पुम् , विचाररूपश्रवणादिसंपत्तिदशायां त्ववाधितचिन्मात्रबोधकेनातन्त्वावेदकत्वापादनम- 
युक्तम्, अपादकाभावादिति-- निरस्तम् $ तथासति द्वितीयामावाभवेन तद्धटितमूर्तिप्रपन्नमिथ्यात्वस्य 

दनत्तजराञ्जलित्वम्रसद्गात्। तथाच विचार्यैव द्वितीयाभावोऽपि ब्रह्मचैतन्यवद्रोध्यत इति प्रपच्चमिथ्या- 

तमिच्छताऽवदयं खीकार्म् ! एवंच सति तस्य द्वितीयाभावस्य व्यावहारिकत्वं दुवौरम् । एवमदरैत- 
श्चतेरतच्त्वावेदकत्वमिति भावः । उक्ताता्विकत्वमेवाज्गीकृलयोक्ताप्रामाण्य परिदरति--्रह्ममिन्नमिति । 
जद्यभिन्ननिषेधातीास्तविकस्वस्य वास्तवत्वेन तद्रोचरप्रतीतिजनकश्वुतेरम्रामाण्यायोगादियर्थः । यद्यपि 

अर॑तियोगिंतदभावेयोरतास्विकत्वबोधनस्य षिरुद्धत्वादस्तुतो मानस्य खार्थसत्तानिणोयकत्वेन जगद भाव- 

गोडत्रह्मानन्दी ( रुधुचन्दरिका ) । 

तत्सिद्धिरिति भावः । श्रुतेः नेह नाने"यादिश्वतेः । अताच्िकं मिथ्या । अतात््विकत्वेन मिभ्यत्वेन । 
अरखंभवादितिं । तथाच "यजेतेःल्यादिश्वुतेरिव व्यावहारिकभ्रामाण्यसुक्तश्चतेरक्षतभ्; ताचिकप्रामाण्य तु (तत्वमसी"- 
स्ादिशचतेरेेति भावः नलु--रुथयुक्तशचल्या मिथ्यात्वेन प्रपञ्नतव्भावयोबोधः १ ब्रह्मणि प्रपञ्चस्याभावबो धनेऽप्यभावे 
धपन्नसासनाधिकरण्यस्य प्रपञ्चान्युनसत्ताकस्वस्य चमोधनात्--दति चेन्न; इहेयस्य प्रपञ्च विशिष्ट्रह्यणी यर्थेकत्वाव्, 
किञ्चनेलस्य च “अतोऽन्यदस"मित्यादिश्चुलयादिमानेन निनारितया भ्रमितं इश्यमान्रमियर्थकत्वात्, “बिनारिदर्य 
वििषटे बह्यणि विनाशिददयं नासीग्ति योधस्य उक्तश्चुला संभवात् ; विनारिदटरयवति निनाद्िददयाभावस्य चोक्त- 
शतिप्रमितस्वेनेवाप्राति--भासिकस्वानुमितिषंभवाद्विनारिददयत्वावच्छेदेनाप्रातिभालिकूखक्षमानाभिकरणायन्ताभाव- 

ठधुचन्दरिकाया बिडुकेशोपाध्यायी । 

त्वाभावात् । तत्सिद्धिः न खाभावसत्ताधिकसत््वापत्तिः । एवं च क तात्तविकत्वापत्तिरिति भावः । ““सलयं ज्ञानमनन्तं बरह्म“ 
इ्यादिश्चुतीनामप्रामाण्यप्रसङ्गेन शुतिपदस्य तत्सामान्यपरत्वासंभवात् तद्विरोषपरतामाद--श्ुतेरिति- आदिपदेन 
“सदेव सोम्येदमम्र आसीत्” “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्य इत्यादिश्रुतयो प्राह्याः । प्रथमस्याताच्िकिपदस्य तात्तिकभिनार्थकत्वे 
द्वितीयस्य मिभ्यात्वपरत्वेन ताच्िकभिन्नं मिथ्यात्वेन बोधयन्य। इदयर्थपयैवसानेऽपि मिभ्यात्ववति मिथ्यात्ववोधकल्ूपं 
प्रमाण्यं स्फुटं नेतो ग्यच्छ-अतास्िकमिति-- द्वितीयस्य यथाश्चुतत्वे नेहेदादिश्वुतीनां तात्तिकभिनत्वेन प्रप्च- 
निषेधागोधकतया मूल्यसङ्गतिः, अतो ग्याच््े--अतार्विकत्वेनेति--तद्वति तद्वोधकत्वं न प्रामाण्यं; किंतु तत््ववेदक- 
त्वम् । तच्छं च पारमाथिकं काल्नयाबाध्यं वस्तु, तन्मात्रावेदकत्वमर्थः । तच्च न नेहनानेदयादिश्चुतेरपारमार्थिकश्रपश्चनिषेध- 
नोधकतवादिति रशद्धितुगूढाभिप्रायमभ्युपेयैव समाधातुं भावमाद-तथाच्ेति--व्यावहारिकप्रामाण्यं व्यवहारका- 
साबाध्यावेदकत्वम्  उन्तश्चुतैः नेहेदादिश्चुतेः । कस्यास्ति ततत्वावेदकत्वलक्षणं भ्रामाण्यमत आद-ताच्िकभामाण्यं 
खिति । आदिना “सख॑ ज्ञानमि'लादयोऽखण्डाथः । अबोधनादिति । तदर्थकपदाभावादिति भावः । इतिचेन्न ! 
अत्र चरमपश्वम्यन्तं हेतुः ! तत्र संमवादिलन्तं दयं, तत्र चैलयथैकलरादिखन्तं दयम् । बिनाधितया प्रयितमिति | ददं 
च प्रातिभासिकनिष्टं यतू-खसमानाधिकरणाभावप्रतरियोगित्वं यच्च॒ विनादिनिष्ठमभातिभासिकश्स्मानाधिकरणाभावप्रति- 

योगित्वं तदस्यतरवत्त्वं मिथ्यात्वमिति पूर्वनिष्करषघटकद्धितीयदरुघटकसख विनादिनिष्त्वस्य त्मभाय । श्रुत्या संभवादिति । 
एवं च अप्चाभावे प्रपश्चसामानाधिकरण्यस्य शब्दादेव लभ इति भावः । तदन्यूनसत्ताकत्वस्मभस्त्वनुमानादिदाद--- 
विनाशिर्धयवतीति । हर्यति ददयाभावोऽभातिभासिकः, शुविभमितत्वात्, यागादिधमेवत् ्रह्मवे्यनुमानं बोध्यम् । 
म च--सखाप्निकपदाथोनामप्य.थ रथा नितयादिश्ुतिप्रमितत्वात् न्यभिचार इति-- वाच्यम्; “न तन्न रथान रथयोगा 

भ पन्थानो भवन्ति” इति सक्षिहितवाक्येन तेषां व्यवदारंकालनाध्यत्वदोधनास् , श्रुतिजन्यन्यवहारकालनाध्यनिषयकञान 



६ ~ 1 विद्ठङेदोपाध्याय्युपलरंहितगौडनद्यानन्दीयुता । ११३ 

गोडब्ह्मानन्दी ( रुधुचन्द्रिका ) 

भ्रतियोगित्वनिश्चयस्वानुमितिद्रारोक्तश्चुतितासर्यविषयत्वसंभवात् । न च~--"विनारिददयनिरिष्टे विनारिद्श्यं नाखी"ति 
बोधस्य "धटविरिष्टे धटो नास्तीति बोधसेवाहायैव्वान्न शाड्द्त्वम्, प्रयक्चयेवादार्यस्वादिति-~वाच्यम्, ननेति- 
पदस्य नन्भ्रलयाम्तनन्पदसिद्धस भेदाथैकस्वात् बह्माधेकेदपदयोगेन ब्रह्ममेदबोधकत्वाङुक्तातुपपतर्विनाशिद्द्यसस 
तारशबोधे अभावग्रतियोगितावन्छेदकतया भानासंभवेऽपि अरतियोग्य॑रो विरोषणमाग्रतास्वीकारेण विनाशिददयाना- 
मारमभिन्नस्वमान्ररूपेणाभावनोधघस्यादाचैत्वासंमवात् । तादशबोभे हि विनादिद्स्यत्वेनाभावो न विषयः, किं स्वात्म 
भिश्चव्वेनेव । किंच 'भलन्तवाधितेऽप्यथै जानं शब्दः करोति ही"ति सण्डनकारोक्तेः श्ाञ्द्बोधस्याहायैस्वं खीक्रियैते । 

ठघुचन्द्रिकाया विदुङेरोपाध्यायी । 

विषथलरूपहेतोरेव तग्रीसल्यादिति भावः । प्रत्तियोगित्वनिश्चयस्य अतियोगिलरूपख मिध्याल्घरकद्ितीयदलनिश्व- 
यस्य । तात्पर्यविषयलसंमवादिति योजना । ताददानिश्वये दल्द्वयघरितोक्तमिथ्यात्वनिश्वयो मनसैव सुलभः । एकदल- 
निश्चयोऽपि मानस एवेति बोध्यम् 1 (नच वाच्य मिदयत्र, विनारिष्दयाकमिति पश्चम्यन्तं हेतुः । तत्र च, तादशबोधे 
हीति वाक्यं देवः । तत्र, आत्मभिन्नलसभकमाह--नानेति । एवं च॒ बोधकलादिलस्य तत्रैवान्वयः । नन्वेवं 
विनाशि प्रतियोग्य॑ो उपरक्षणतयैव भानं वाच्यम् , तच्च न संभवति; अभावधरतियोभिकोरौ उपलक्षणतया भानल 
परैरयुपगमात्, तथाचोक्तमिथ्यालघटकस्य प्रतियोगितायां विनाशिनिष्टलस्य कथं कमभि इत्याद्य ॒परिदरति-उन्तानु- 
पपत्तेरिति । उक्तबोधययादार्यलापयः राब्दलाचुपपत्तेरिय्थः । असंभवेऽन्वयः ।--विरोषणत्वेति । प्रकारवेर्थः। 
मात्रपदेन अतियोगितावच्छेदकलमभानन्यवन्छेदः--सीकारेणे ति । अतियोगितायां विनारिनिष्टलस्यापि सभसंभवा- 
दिति शेषः । मादृशामावपयये यस्य॒ धर्मस्य प्रतियोभिन्युपरक्षणतया भनेऽतिभसङ्गदि बाधकं, तत्रैव तदनभ्युपगमः; 
यथा धटो नासि नीकुधरो नासि दइयादौ घटल, यत्र तु न बाधकं तच्र तदभ्युपगम्यत एव; यथा जालवच्छिज्ञा- 

भव इति प्रतियोगिताभ्काराभाव्ञाने जातिलख, यथावा ्रव्यलेन धूमो नास्तीदादौ व्यलस् ! प्रकृते च ब्रह्म 
भिननलस अतियोगितावच्छेद्कतया भाने विनाशिददयस्योपलक्षणतया भने न किंचित् बाधकमिति भावः । उक्तवोधसा- 
दायैलशङ्काया अनयैव र्या पू्॑प्रिहतलेऽपि भक्ते उक्तरीद्या विनाशिल्भानावुपपत्तिपरिदाराय किंचेखदिघमाधा- 
नान्तरं वक्तु च पुनसद्धावनमिति ध्येयम्--बिनाशिश्द्यानासिति । विनरिद्यलविरिष्नामिदयर्थः । आदाय 
त्वासंभवादिति । एकधर्मिणि येन स्ूपेण परतियोगिभानं तद्रूपावच्छिनप्रतियोगितीकभावावगादिन एव ज्ञानस्याहायं- 
लात् । कृते च रूपमेदात् न तदापत्त्या छब्दलानुपपत्तिरुक्योधस्येति भावः ! अन्रेदमैघेयम् । खविशुदधधर्मधर्मिता- 
वच्छेदकं खप्रकारकं ज्ञानमाहार्यम् । तथाच द्रैततदमावयोः सिद्धान्ते विरोधादुपगमात् कथमादायंलशद्ेति न राङ्धनीयम् ; 
अविशद्वयोरपि संयोगतदभावयोरिव द्वैततदभावयोरप्यवरिरुद्वला्ञानदद्यायां परस्परज्ञनयोः अतिबध्यप्रतिबन्धकभावोपग- 
मात्, निरक्तादहाय॑लधरकखविरोधिलरस्य खनज्ञानरतिबन्धकतावच्छेदकविषयताश्नरयलरूपस्य निवेशषादादाय॑लशङ्कसामल- 
स्यादिति । ननु विनाशिदशहयत्वेन विनारिदर्यवत्तेन अतीयमाने बरह्मणि ब्ह्मभिननलेन तद्भावकमेऽपि विनागिदरय- 
लेन तदभावस्मभं विना ने मिध्यालस्मभः, येन सूयेण यद्धस्वेन प्रतीयमाननिष्टाम वीयतद्रधावच्छिन्नतचिष्टप्रतियोगिताया 
एव मिथ्याचरूपलदिलयत आद--दिंचेति ! आद्यायैत्वं खीक्रियत इति । एं च विनारिदर्यलस्यैव प्रतिभोगिता- 
वच्छेदकतयापि भानान्न मिध्याललमः ¦ न॒ च--विनारिद्दयवद्रद्मणि विनािष्दयं नासीलयादायसय भ्रमत्वात् कथं 
ब्रह्मणि विनािददयत्वावच्छिलाभावसाधकत्वम् १ तत्त्वे कवा विनाशिददयत्वावच्छिक्मपि तत्र॒ साधयेत्--इति वाच्यम् , 
रुतेदिं खतात्प्यतिषयीमूतानधियतार्थे अमाणतया तत्साधकत्वं; विनाशिद्दयत्वावच्छिनं नह्यणि नानधिगतं, न वा 
ुतितात्य्यषिषयः; लोकसिद्धलात्, किंठु तदभाव एव रोकासिद्धत्वात् । तथाचोक्ताहार्यं अभावस्यैव साधकं न अरति- 
योगिन इत्यस्य युक्तत्वात्. ! न च--उक्तशुतेर्ाधितार्थमाहितयाऽभामाण्यं दु्वरमेव, तथाचोक्तं दीधितौ-“बयिन- 

१ आहार्यस्यापि तस्य भौतत्वेन हेतुना प्राप्तापाप्तविवेकन्ययेन मिभ्यात्वरतारपर्यकत्वेऽपि न दोष शते! २ प्तेन--भजामेका- 
मिलत्र॒भ्रातिमासिक्राजारूपाजात्वकरपनेस्य “असौ वाऽ्डदित्यो मधुः शत्यत्र॒ “कस्पनोपदेशाश्वेतिः सप्रे मधुत्वकरपनस चं 
कृतत्वेन स्वाभिकपदाथीनामप्यथरथानितिश्वतिप्रमितत्वेन न्यायमास्करीयन्यभिचारापादनं--पराहतम् । २३ अ्रेदमकधेयभित्यादिनो- 
पपादितादङ्कासमावानान्यनूच भन्किखादिना वभितास्वारस्यं न्यायमास्करे दोषत्वेन प्ररिगणितं; तेश्च नं संगतम् । तदथमव 
किंचेति पश्षान्तरानुसरणात् 1 „ “ 

अदर. ति, १५ 



११४ छद्रैतसिद्धिः सव्यास्या [ परिच्छेदः २] 

पेण, उतासद्विक्षणखरूपाडुपमर्देन पारमार्थिकत्वाकारेण वा । नाधः; श्ुलयादिसिद्धोत्पत्तिकस्या्थ- 

सिद्धि्याख्या । 

ततवगराहकमानस्यापि तथात्वात्, जगद्भावे तदभावस्यापि बाध्यत्वाङ्गीकारे श्चुतेरतन्त्वावेदकल्वं दुर्वारमिति 

वाच्यम्; तथापि भिन्नसत्ताकयोस्तयोरतास्विकयोधनस्य विरुडधत्वेऽपरि समसत्ताकयोस्योरतात््विकबोध- 
नस्याविरुद्धतया वस्तुतो मानख स्ार्थतत्तवनिणोयकस्वेन जगद्भावातारिवकत्वबोधकमानस्यापि तथात्वात् 

तदृभावस्याताच्त्विकत्वाङ्गीकारेऽपि श्रुतेरतसत्वावेदकल्वायोग इति भावः । एतैन--तस््रतियोगिनोऽप्रातिः 

भासिकख्य प्रपच्रस् पारमार्थिकत्वं ख्ादियपि-- निरस्तम् । बरह्मणोऽस्मिन् मते ज्ञेयत्वेन साध्यवत्तया 
निथिते सयसाधारण्यज्ञानस्यालुमितिप्रतिवन्धकतयाऽलुमानाप्रवृत्तेरिति । नन्वेतदिति । वायौ रूपाय- 

गोडन्रह्मानन्दी (धुचन्द्रिका ) । 

नच--तथाप्युक्ताभावे' प्रतियोग्यवच्छेदकदेशकारावच्छिन्नत्वस्यावच्छिन्नदरत्तिकान्यत्वस्य वा असि्धया मिध्यात्व- 
बोधनमयिद्धमिति- वास्यम्; निषेधस्य असक्तिपूर्वकसवेन निषेधवाक्यश्ाभाग्येन प्रतियोगिभ्रसक्यवच्छेदकदेशाध- 
वच्छेदेनैवोक्तवाक्येनोक्ताभावस्य बोधनीयत्वात्तत्तद्वच्छेदकवि शिष्ट दर्यवत् ब्रह्मण एवाधिकरणत्वेन इहेति सर्व 
नामपदेनोक्तिसंभवेन तात्प्यैवषात्तत्तदभावानां खस्भतियोगम्यवच्छेदकावच्छिन्नतया दहेति सप्तम्या अनवच्छिन्न 
वि्ेषणतासेबन्धावच्छिन्नाधेयतयः बोक्ता बोधैनसंमवात् । एतन्निसेधेत्यादि । उक्ताजुमाने उक्कश्चतो च बुध्य- 
मानं निषेधम्रतियोगिष्वमिवयथः । खरूपेणेति । खं निषेधयप्रतियोगि । तस्य यद्रूपमसाधारणः सामान्यधर्म च्य 
स्वादः विशेषधर्मो बाकाकत्वादिस्तेनेव्थैः । पारमाधिकत्वाकारेण पारमाथिंकत्वखूपेण । ननु - ददयत्वादिरूपेणेव 
परतियोगित्वंस सर्वद््येषु संभवे ददयादृकत्तिना पारमार्थिकत्वरूपेण प्रतियोगित्वं कुतो चाच्यं, तत्राह--असद्धि- 

खघुचन्द्रिकाया बिडङेशोपाध्यायी । 
दहि न चान्दज्ञार्न प्रतिबध्यते, किंतु उत्पन्ने तत्र अप्रामाण्यं गृह्यत इति--इति वाच्यम् ; लेकिकवाधकमानापेक्षया 
श्रुतेः आबस्यस्य सिद्धान्तैसिद्धत्वात्, खयिक्षया अबल्प्रमाणबाधितार्थम्राहिताया एवामरामाणिकत्वघ्रयोजकत्वादिति भावः । 
असिद्ेति । तद्रोधने प्रयोजनाभावेन तात्पयौविषयत्वा्तद्रोधकपदाभावचेति भावः \ असिद्धमिति । भिथ्यात्वसय तद- 
भ्यतरघटितत्वादिति भावः !-बोधनीयत्वादिति । पतेन तात्ययंनिर्वाहकम्रयोजनमुक्तम् । तद्याभकमाद--तदव- 
च्छेदकवि शिष्ठेति । द्यरूपप्रतियोग्यवच्छेदकीभूतदेराकारबिरिष्टेयर्थः -प्रतियोग्यवच्छेद्केति ! तादरदेशा- 
देरप्युदेरेयताचच्छेदकत्वादिति भ॑वः ¦ यद्यपि दद्यस्य धर्मितावच्छेदकतया तत्कारयवच्छिन्नत्वभानेनैव समीहितनिवीहे 
ताद्शकादे्भमिंतावच्छेदकत्वाजुसरणं व्यथै; तथापि विधेये उदद्यतावच्छेद कीयदेश कावच्छिनत्वमानोपगमे देशका- 
र्योरुदेर्यतानवच्छेद् कत्वे तदवच्छेदक्देराकाखवच्छिन्नत्वभानमसङ्ग इति उदेर्यतावच्छेदकीभूरतं॑यहेशादिं तदवच्छिन्नत्व- 
भानमेवोपगन्तव्यमिलयमिप्रायेणेदम् । अवच्छिन्नतयेति । बोधनसंमवादिलयत्रान्वयः । अनवच्दन्नेति ! देशकाललू- 
यावच्छेदकबोधकपदासममिव्याहतसप्तम्यासादृशार्थबो धकताया व्युत्प्नत्वादिति भावः । एवमवच्छिनवृत्तिकान्यत्वलाभो ऽपि 
पूरवोक्तव्युत्पत्तिपिद्ध इत्यवधेयम् ॥ मूस्थनन्विलायाशङ्कायाः अक़तार्थविघटकतालभायैतत्पदं व्याचे-- एतन्निषेधे- 
स्यादीति 1 बु्यमानमिति तथाचोक्तनिषेधप्रतियोगितायाः खरूपेण पारमार्थिकत्वेन वाऽसंभवे तद्रोधकालुमानश्रुलो- 
बाधग्रसङ्ग इति भावः! खरूपेणेखत्र स्वरूपपद् ख प्रतियोगित्वतदाश्रयान्यतरखरूपपरत्वे, वृतीया्थतदवच््छिननत्सय अति- 
योगित्वेऽयोग्यत्वादसङ्गतिरतो व्याचष्ट--खरूपेणेतीति । व्यधिकरणधर्मावच्छिनाभावाम्दुपगमेन पारमार्थकत्वेनेति 

~. १. अस्धावसमभिन्याहृतघपम्या निरूपितत्वमात्राथकतया द्वैतवद्रह्मनिरूपितड्ततित्वामावादैतमिति. नोषे जाते तुल्यवित्तिवेतया 
द्वितीयामव्रे -जह्यदृततित्ववोषोऽप्यथैसिद्ध .इति मावः । यतेन मरतियोग्यभावौ व॒ल्ययोगक्षेमाविति न्यायेन: द्ैते बरह्मनिरूपितवृत्तिला- 
माबवोषेऽपि दवैताभावे जहयदृत्तित्ववोधासंभवात् छतिभमिततत्वामवेनाम्रातिभासिकत्वानुमिल्यसंभवः, द्रैतकालावच्छि्नत्वमोधासंमवति- 
शङ्का पराहताः भयिकरोदैरयविधेयभावेनापि तन्निवादादिति । २ 'आदि्यो युपो यजमानः प्रसरः इत्यादौ विषिप्राद्त्ये 
ठश्षणातः आगवगताथकादचरयाथेस प्रजक्षवषिनप्रामाण्येऽपि जदैतश्वतौ तथामावान्नामामाण्यमिल्यद्वैततिद्धावेववणितमिति तदमामा- 
ण्यापाद्कन्वाय्रस्करोक्तयः परादताः ॥ 



विदलेरोपाध्याथ्युपद्ंदितगोडनद्यानन्दीयुता । ११५ 

क्रियासमर्थस्याविदयोपादानकस्य ततवज्ञाननाद्यस्य च वियदादेः रूप्यादेश्च धीकाटबिद्यमानेन 
[न ^~ ~^ ~ ^^ ^^ 

सिद्धिन्याख्या | 

स्ताभाववत्खरूपेणेव ब्रह्मणि प्रपच्रस्य, पुरोवर्तिनि रजतस्येवायन्ताभावो वा, अथवा घटे वाच्यत्वस्य 
सत्त्वेऽपि समवेतत्वेन वाच्यैत्वायन्ताभाववत् पारमार्थिकत्वेन व्यधिकरणेन धर्मेण तत्र तस्यायन्ता- 
भावो वेति! विकस्पार्थः । नजु--प्रपञ्चस्य रूप्यदेश्च खरूपालुपमर्देन निमेध इत्यनुपपन्नं, मिथ्याव- 
स्तुनः खरूपखेवाभावात्, अत न्तम्--असुद्धिलक्षणेति । असतो निःखरूपाख्यस्य परं सरूपं 

गोडव्रह्मानन्दी ( छघुचन्दरिका ) । 

खकश्षणखरूपाचुपमेंनेति } च्स्यश्वादिविशिष्टस्य अधिकरणे इश्यस्वादिरूपेणाभावो न संभवति; तदरपावच्छिन्न- 
प्रतियोगिताकाभावसख तद्धूपनिरिष्टनिरूपिताधिकरणस्वेन सह विरोधात् । अथ उक्तधिकरणतवं कुत्रापि न सखवीक्रियते, 
रिं शङ्रविषापयदेरिव ददयमात्रख देशकारासंबन्धित्वमेवोच्यते, अत एव दद्यसंबन्थिस्वस्य दर्याभावविरोधि- 
त्वेऽपि न श्वतिरिति-चेश्न; सर्वदेशकारसंबन्धितया प्रतीयमानस्य दर्यसोक्तसंबन्धित्वाभावासंभवात् , अन्यथा 

खघुचन्दिकाया बिद्ुङेश्लोपाभ्याथी । 
नौ श्नेति ४५ कत्पान्तरादुश्ररणव्रीजग्रक्रकतयाऽपद्विलक्षणखषूपादुममदनेति तृतीयान्तं सार्थकथितुमवतारयति-नन्विति । संभवतीति । 

टरयलवच्छिन्सयाग्त्तिताखीकरेभेव अतियोग्यभावयोर्विरोधनियममङ्गादिलयमिमानः ¦ तद्रूपवि शि्टनिरूपिताधिकरण- 
स्येन सषवियोघादिति 1 अधिकरणतासंबन्धावच्छि्तद्रूपावच्छिननप्रतियोगिताकाभावन्याप्यलनियमादिलयर्थः । यथा- 
शेते ययनाभावे गगनाधिकरणलसापरसिच्या तद्विरोधसाप्रसिघ्याऽसच्येन व्यभिचारात् ! अतएव अथेलादिना ददथलावच्छि- 
ज्नाधिकरणलावुपगमेनैतद्विसोधनियमाभङ्गङा्ासङ्गतिः ! उक्ताभिमानं निरपितुमाशङते-अथेति । नयु-तत्संबन्धावच्छि्- 
तदरूपावच्छिन्नमरतियोगिताकाभावस्य तत्संबन्धावच्छिनाधिकरणतासंवन्धावच्छिच्नतद्रूपावच्छिन्नपतियोगिताकभावव्याप्यनि- 
यमो वाच्यः 1 तथाच तत्संबन्धावच्छि्नाधिकरणतायास्तत्सं बन्धस्रूपत्वेः संयोगादिसंबन्धरधरे तत्संबन्धावच्छिनाधिकरण- 
ताया एव संमर्मलमिति सिद्धान्तलक्षणस्थश्रीगदाधरभद्राचार्योक्तमते वा व्याप्यव्यापकयोरेक्येनो्तनियमोपगमवैयथ्यैमिति 
तेन्संबन्धावच्छिक्नलद्रूपावच्छिन्म्रतियोगिताकामावस्य तत्संबन्धावच्छिनतद्रूपविशिष्टनिरूपिताधिकरणल्वाभावन्याप्यलमिति ताद- 
दाभिकरणतावद्रएृत्तिचमिति वा नियमो वाच्य इति गगनाभये व्यभिचारतादवस्थ्यम् , अतस्तत्संबन्धविच्छिनतद्ूपावच्छिन- 
निखूपिताधिकरणतायाः तन्संबन्धवच्छिन्षतद्ूपावच्छिनमतियोगिताकाभावविरोधिलनियमो वाच्यः । तत्र च गगनलाव- 
च्छिक्नीयाधिक्रणतारूपव्याप्यस्येवाप्रसिश्याः व्यभिचारवारणम् । ददृयल्वावच्छिजाधिकरणतायुपगमेन ददयल्लावच्छिन्नाधिकर- 

णस्थले व्यभिचारोद्धारसंभवश्वासि । परु तादात्म्यादिदत्यनियामकरसंबन्धावच्छिनमिावस्यलचुरोधेन तद्रूपावच्छिनग्रति- 
योगिकलविशिष्टतत्द॑बन्धस्य तदनुयोगिताया वा तत्संबन्धावच्छि्तदूपावच्छिन्नभतियोगिताकाभावविरोधिलनियमस्थेव 

वाच्यनया परकृत ददेयलाधिकरणतायाः कत्रचिदनभ्युपगमेऽपि ददयलावच्छिन्नस्य देशकालनञानैकैत्यनियामकसंबन्धस्थोपगन्त- 
व्यतया तारृ्संबन्थवति दृद्याभावोपगमे ध्दयसंवन्धादौ रस्यामावविरोधिलस्यासत्त्वेनोक्तनियमे व्यभिचारो दुवौर इलयाशङ् 
परिहर्तु दृश्य देशादिसंबन्धमपर्पति-किंसविति । अतपव दर्यसख देशायसंबन्धिलदेव । -ददइय संबन्धित्वस्य । 
तदयुयोगिताया वा इति शेषः । बिसोधित्वेऽपि विरोधिलनियमस्योक्तरीद्याऽघवर्यकलेऽपि । न क्षतिरिति । दर्यलाव- 
च्छिीयाधिकरणलानुपगमेऽपि ददयसंबन्धे दकयाभावविरोधिलस्यासत्त्वेन व्यभिचारतादवस्थ्यं नेखर्थः । पतेन--“किन्लिति 

पङ्खी देक्षकालासेबन्थिलमिखत्र देशकाखाृत्तिमिति युक्तः पूर्यमधिकरणताजुपगमोक्तेः, ददयसंबन्धिखस्येलयादिनियमोपगमसख 

परयोजनाभावश्व; तदुपममेऽपि वोक्ताथिकरणलाजुपगमे सति का वा कथं वा कतिः भसकतेति चक्यकलक्गो-निरस्तः; उत्त- 

रीलया समसामजस्यात् । श्र्चभिमानं निरस्यति--न सर्वेति । अन्यथा उक्तसंबन्धिलानङ्गीकारे ! अरीकत्वापत्तः 
शशविषाणवत् देश्ालसंमन्भितया अअरतीयमानतापत्तेः \ नचैतदभ्युपगम्यते माध्यमिकमिनेभवद्धिः सपरपन्चात्मसललवा- 
दिभिरिति भावः \ नु यत्त्वतत्वयोरनवुगमात् धरलादिरूपसमवायादिसेबन्धघटितो ऽनचुगत एवं प्रतियोस्यभावयोरविरोध- 

नियमः । तथाच दयलावच्चछिन्नस्य तादात्म्यादिसंबन्धे तद भाववरिरोधिलानुपगमात् तदधिकरणे देशाकाव्यदौ तदभावसी- 
करे न कोऽपि मियमो भज्यते, न वा. दर्यस्ाटीकलापत्तिरिव्याशङ्कायां खसमानाधिकरणखावच्छिनतत्संबंन्धावच्छिनप्रति- 

मोभितामावबदधततिखावच्छिकनप्रवियोगिताकतत्स॑बन्धाययोगिताकसडत्तधर्मसामान्यकलन्याप्यससद्विररषणलमिति : नियमः 1 



१९६ . अद्वैतसिद्धिः सव्याख्या । [ परिच्छेदः २] 

असद्धिरक्षणखरूपेण तरेकाङिकनिषेधाथोगात् ।* नापि द्वितीयः; अबाध्यत्वरूपपारमार्थकत्वस्य 

सिद्धिव्याख्या } 

नात्ति, ग्रपव्चरूमं तु असद्विकक्षणम्, भतसतसख किंचित्खरूपमस्तयेवेति भावः । शुयादिसिद्धौलत्तिकसे- 

लयायाद्यविसेषणदयं वियदादेः, वृतीयचतुर्थे वियदादे रूप्यादेथ । असद्िलक्षणखरूपेणेति । श्रत्थं 

गोडत्रह्यानन्दी ( रधुचन्द्रिका ) । 

दस्यस्याङीकत्वापत्तेः । तस्मादसद्विरक्षणदस्यस्य ददैयस्वादिरूपावच्छिन्ना भावविरोधरूपोपमरदपरिहदारेण पारमार्थिक- 

त्वेन बह्ममात्रनिष्ठेन रूपेणाभावस्य निवेश इति भावः । असद्धिरुश्चणखरूपेणेति। असद्धिङक्षणस्य दश्यखय 

कधुचन्द्रिकाया विडुलेद्रोपाध्यायी । 

कालादिसंबन्धिलं, खनिष्टव्याप्यतानिरूपितन्यापकतासंबन्धेन खविरिष्टम्रतियोगिताकलन्याप्यमिलयर्थः । खस्य न्याप्यता, 

आघेय॒तासंबन्धेन, प्रतियोगिताया ग्यापकलं॑तु, खवच्छेदकल-खसमानाधिकरणल-सखनिरूपकामावीयसामानाधिकरण्य- 
संबन्धावच्छिन्नभतियोगिताकाभाववदलुयोगितानिरूपकखावच्छेद कसंबन्धप्रतियो गितावच्छेद कल -एतन्नितयसंबन्धेन । निर- 
क्तोभयसंबन्धधरितसामानाधिकरण्यनिवेशे खढृत्तिद्रव्यलावच्छिन्नतदभावयोर्विरोधमुपगम्य सखंडृत्तिघटल्रावच्छिज्ञतदभाव- 
विोधानुपगमेऽप्युक्तनियमाभङ्गत्तयोविरोधो न स्यात्, अतो व्यापकतानिवेक्ः । तथाचोक्तविरोधानुपगमे, अधिय- 
तया घटवति घटत्मै उक्तत्रितयसबन्धेन प्रतियोगिताया दुधैरलेन व्यापकतारुपपत्तिरतः तदुपगम आवद्यकः । घटल्ला- 
वच्छिननसय द्रन्यवावच्छिन्नाभावघटलावच्छिनज्ञपटाभावविरोधमुपगम्य घटलावच्छिन्नाभावविरोधाबुपगमेऽप्युक्तन्यापकलोप- 
पत्तिसंभवादुक्तदोषात्मथमसंबन्धद्वयनिवेशः । तख कस्याप्यभावख विरोधा्पगमेऽप्युक्तोपपत्तरुकतदोष इत्यतस्तृतीयसंबन्ध- 
निवेदाः । एकसंबन्धेन धघटतदभावयोर्विसेधोपगमे संबन्धान्तरेण तदनुपगमेप्युक्तनियमाविधातात् संबन्धान्तरेणापि 
तयोविंसोधसिद्धये खसमानाधिकरणखावच्छिन्तद्धमावच्छिननप्रतियोगिताकभाववददृलतिखावच्छिनतदमावच्छिमिरूपिताधि- 
करणताकसम्रतियोगिकसेबन्धसामान्यकलन्याप्यमसद्धिलक्षणलरमित्यपरोऽपि नियमः खीकायः । व्यापकतासंबन्धेन खविशि- 
मरतियोभिताकत्वं सामान्यकलान्तार्थः । त्र व्याप्यता, खप्रतियोगिकलसंबन्धेन, व्यापकताच खावच्छेदकल- 
खाश्रयप्रतियोगिकल-खनिरूपकाभाववदवृ्तिस्वावच्छेदकधर्मावच्छिन्नीयाथिकरणतावच्छेदकल~एतश्रितयसंबन्धेन । अथम- 
संबन्धानिवेशे, समवायेन धटलसय सयोगसंबन्धावच्छिक्नतद भावविरोधयुपगम्योक्तनियमाभङ्गात् समवायावच्छिन्नतद्भात्रेन 

सष त्ुपगमो न स्यात् , अतस्तज्िवेशः । समवायेन घटवत्त्वस्य घटल्तेन समवायेन गगनाभावविरोधोपगमेन नियमाभङ्ग- 
संभवादुक्तविसेधो न स्यात्, अतो द्वितीयतच्िकेशः । नचैवमपि-तस् परटलेन समवायेन पटाभावविरोधोपगमे निवाह- 
संभवात् उक्तदयेषतादवस्थ्यमिति-- वाच्यम् ; धटाधिकरणतावच्छेदकस्य घटीयस्मवायस पटाप्रतियोगिकतया दित्तीय- 
संबन्धेन परटनिष्ठरतियोगितावत्त्वस्यासंभवात् । एवंच दद्यलावच्छिन्संबन्धिनि ब्रह्मादिदेशे कारे वा तदभावखीकारे 
दर्यते तदवच्छिननसंबन्धे च गिरक्तत्रितयसंबन्धेन भ्रतियोगितावत्वसख दुरधटल्ात् देशकाठसंबन्धिखरूपासदिलक्षणल- 
रूपन्याप्यवति दर्यल्रावच्छिन्ने निरक्तसंबन्धेन -स्विगि्टत्रतियोगिताकलरूपन्यापकस्याभावापत्योक्तायुगतविरो भनियमद्रय- 
महः स्यादिति, तदनुरोधेन तत्रोक्तव्यापकाभाववति देशकालसंबन्धिलेरूपव्याप्यस्यैवाभावापत्तिरूपाटीकलापत्तिटवारेति 
परिहारं मनसिककद्य॒पारमार्थिकलनेति क्पान्तराजुसरणबीजमसद्धिश्षणखरूपा्चपमर्देति मूलषरन्ध्तीकुवन् 
निगमयति--वस्सादिति ।. प्रततियोग्यमाव्रयोर्विरोधनियमायुपगमादिदयर्थः । असद्धि्क्चषणस्य असद्धिलक्षणलरूप- 
ग्यप्यव्तः--विसेधरूपेति । विरोधनिवाहयोक्तव्यापकल्पेखर्थः । उपमर्दैपरिदहारेण अभावापत्तिपरिदारा्थद्र् 1 
अध्ययनेन वसक्तीतिकत् फठे हेतो तृतीया । पारमार्थिकत्वेनेति । पारमाथिकलेन ददयाभावख दद्यातिरोधेऽपि 
नो्तनियगभक्गभसङ्गः; पारमार्थिकलस्य ददयादृत्तितया तत्र॒ व्याप्यद्यैवासतत्वादिति भावः । केचिच --खावच्छे- 
कल--खर्पनःभथिकरपल-खावच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नखनिरूपकाभाववदृत्तितावच्छेदकलै-तन्नितयसंबन्धावेच्छिन्नपतियोगि- 

तक्रमतियागिलसामोन्याभपकवत्सङत्तिधर्मसामान्यकलव्याप्यमसद्विलक्षणखमिति, खावच्छेदक्रल्~-स्वसमानपथिकरणल-खाम- 
च्छेद्कसंनन्धावेच्छिननखनिरूपकाभाववदृत्तितानवच्छेदकलै-त्नितयसंबन्पेन श्रतिथोभिवावत्खदृलिघ्रमसामाभ्यश्टन्याप्यमस- 

दिलक्षणलमिति वा॒ नियमः । नच--उक्तसामान्यकलरुप्रन्यापक्रसखः कुच्छसाधारतया केवलान््रयिखेन तदभावा- 
भरिच्या - तेनासद्विलक्षणलर्पव्वाप्यहानिनौऽऽगादयिदठं क्वे .: इति--ऋच्यम् ; ̀ -निर्ष्॑मके ह्मण सथर्मकलध- 
चितनिरक्तम्यापकाभानभद्धः ५ तेवर र. जद्पि -ज्यभितर् -इति-वाच्यम् ; कारसंबन्धिलपयैवसितस्य 



बिड्रेशोपाध्याय्युपवृंहितगोडतरद्यानन्दीयुता । ११७ 
^~ ~~~ ~ 00] 

गोडन्रह्यानन्दी ( लघुचन्द्रिका ) । 

थत् श्वरूपं धर्मेनेयथैः । कालिकेति । वक्ष्यमाणरील्या प्रतियोगिप्रसक्यवच्छैदकावच्छिन्षस्यावस्छिन्नवृत्ति- 
कान्यख वालयन्ताभावस्योक्ताजुमानश्वत्िबोध्यतायां वाच्यायां प्रतियो गिमस्कारु्रयक्तबन्ध्यभावो ( तादृशाभाव 
प्रतियोम्यधिकरणे दति पाठान्तरम । ›) वाच्यः, स च न संभवति; उक्तनिरोधादिति भावः । नयु-- द्य देश. 
कारासंबन्धित्वमेवास्तु, तथाच नासद्वैरक्षण्यम्; तथापि सखरसमानाधिकरणायन्ताभावघटिद मिथ्यालसख छक्चणं 

खघुचन्द्रिकाया विद्ुकेशोपाध्यायी । 

तस्यासङ्गे शदे व्रह्मप्यभावात् । पएतेन--निरुक्तधर्मपामान्यकलसासद्धिलक्षणल अतीवास्त्वं प्रयपि व्यापकतयौक्त- 
व्यापकाभावेनासत्त्वाभावस्यापत्तिसंभवात् कथमटीकलपत्तिरिति-परास्तम्; असत्वखेह कालसंबन्धिलरूपतया 
ब्रह्मसाधारण्येनोक्तव्याप्यलात् \ नच--निरपाख्यवादिरूपासत्त्वख ब्ह्व्यारत्तततया तदमावस्यापादनसंभव इति- वाच्यम् ; 
तावतापि कालसंबन्धिलामावाभावापत्तेरभावेन कालसंबन्धिलामावापत्तेदवारलात् ।! यद्धा-- द्वितीयकल्पे तृतीयसंबन्ये 
संबन्धितावच्छेदक्लं॑विरेषणं देयम् 1 नच--संबन्धितावच्छेदकीभूतखटृत्तिधर्मसामान्यकलसयैवासद्धिलक्षणलव्यापकता- 
संभवेन तदितरांशवेयथ्यंम्, तथाच व्याप्यव्यापकयोरमभेदे पर्थवसानमिति--वाच्यम् ; व्यापके व्य्थविशेषणलस्या- 
दोषलात् । व्यतिरेकेऽखण्डाभावषटकतया सार्थक्रया्र ।! तथाच ददंयलावच्छिन्नवति तदभावखीकारेः उक्तनियमद्र- 
यान्यतस्नियमभङ्गग्रसङ्गः । इदयलावच्छि्स्य देशकाखासंबन्धिलरूपालीकलापत्तिवेयमिप्रायेणोकशङ्कं परिदरनाह-- 

तश्मादिति-श्स्याहूः 1 असदटिरक्षणखरूपाज॒पमरदैनेखनेन पूर्वकल्पे सूचितदूषणेनैव तं कल्यं मूरकारोऽदूषयत्---नाद्यः 
श्रुतीष्यादिना--! तव्र वियददिः खषृत्तिना पारमाधिकत्वेन तच्छत्वेन वा निषेधसंमवात् असद्विरक्षणखरूपेणतयुक्तम् । 
तस्म असद्विलक्षणख रूपं सखामावविरोधिलं तेनेति नार्थः; तख गुरुतया अतियोमितावच्छेदकलाप्रसक्तेः, वियद्ा- 
दर्वियत्वादिरपैण निषेधानिराकरणेन न्यूनतापत्तश्चयतो व्यच्छे-गसद्धिटक्षणेति । धमां विय्वादिः › तृतीयार्थः 
अवच्छिक्रभतिथोगिताकलम् , त्रैकालिकनिषेधान्वयि । ननु तरैकालिकनिषेधोऽलयन्ताभावः; स च ॒ददयवस्यपि ब्रह्मणि 
रेद्यानवन्छेदककाखवन्छेदेन दद्यतियोगिकः संभवयेव, अन्याप्यकृत्तिरतियोम्यभावयोर्विरोधयैकदेशकालावच्छिन्नाधि- 
करणताधरितत्वेन तद्धक्षाभसकेः, तथाच कथं तरैकालिकनिषेधायोगादिप्युच्यते इद्त आद--वक्ष्यमणेति । मुङे- 
येन रुपेणेद्यादि 1--उक्ताज्ुमानेति । सिद्धसाधनवारणायेदयादिः ! प्रतियोगिंमत्कारत्रयसंबन्भ्यभावदति । 
प्रतियोणिमत्कारुधटितक्ाल््यसंबन्ध्यभाव इयर्थः । तादसाभाव इति "पाठे, भरतियोगिप्रसक्लयवच्छेदकावच्छिन्नवृत्तिकः, 

अवच्ठि्नदृततिकान्यो वाऽभाव इव्यथः । घाच्य इति ! किंखरूपेणेति भश्रोत्तरेणेति रेषः !-उक्तविरोधा- 
रिति । नव--अतियोभिप्रसक्त्यपच्छेदकावच्च्छिष्स्याभावस्योपगमे एककाखवच्छिन्ञाधिकरणताघरितोक्विरोषमभङ्गप्रस- 
क्तावप्यवच््छिक्षषतिकाम्याभावोपगमे कथं तद्धञ्जः $ खावन्कछेदककालवच्छिन्नखाश्रयदत्तिवसंबन्धावच्छिननप्रतियोगिता- 
कराभावाधिकरणत्वीयाभाववकत्वस्यैव स्याप्यतृ्यभावसाधारप्याडुरोधेन पिरोधपदार्थलादिति---वाच्यम्; एवं सलयम्रा्य- 
बच्छिक्नकपिसयोगादिमति श््षादौ तद्भावस्य निरवच्छिन्ततेरपगमेऽपि प्रतियोग्यभावयोविरोधनियमाभङ्गनिवौहे तख मूल 
परवण्छिक्नवृष्युपगमस परेषां वैय््य्॑रसङ्गात् ! तस्मात् व्याप्याव्याप्यद्स्यभावस्थलयो्नियमसेकलपिक्ायाम् अभावीयनि- 
रवष्छिश्नाधिकरणतावदष््तिलनियमः प्रतियोगिन इति, तज्निष्टाभावाधिकरणतायां यादशावच्छेदक्रानवच्छिनलावच्छि्लो- 
भयाभावः ताटशावनच्छेदकामवन्छिन्नत्वायच्छिननत्वोभयाभाववती या तजिष्ठाधिकरणता तभिरूपकलाभावनियमः अतियौः 
गिन इति वा, वाच्यम् । तथाच किचित्काल्मवच्छरेदेन टद्यवति निरवच्छिनतदभाववलोपगमेऽप्युक्तनियमभज्ग इति भावः 

श्रीपाण्डुरफौ हदये संबिद्रपः अरकश्यताम् 1 येन मे संप्रसीदेत जद्यानन्दसरखती ॥ १ ॥ 

नञ्च भसद्धिलक्षणखरूपस्य शीकरे निथमामत्वविरेषणं व्यर्थ, नच धीयदमभावभीषरं, तथाच दणवेतपुरषवस्यपि 
दण्डानभिकरमकमलावनच्छेदेन दण्डविदिटमुरुषाभाव इन असद्िलक्षणखरूपस्य खाश्रेयाभावधीकाडे असत्त्वे खाश्चयत्रसप्रिं 
तत्कास्पवच्छेदेन विशिश्यभावः (न) संभवेत्, अतः तत्सार्थक्यमिति षाच्यम् ; खरूपपदस्यैव धावत्खाश्रयस्थितिकासधारण- 
धर्मैषरत्वेन प्रिक्रालिकपदार्थभूतअतियोगितावग्केदकविग्रिषटभतियोगिभरसक्तयवच्छेदकावच्छिकञत्वा-उच्छिनटेत्तिकान्यतवा- न्यतः 
रिरेषणाक्रान्तभादसेक भूरे उक्तत्वेन ताटरविसेषणाताच्छन्तोक्तविदिष्टाभावासंभवस्याकिंचित्करत्वेनोक्तदा्वानवतारा- 

भिताखरदिलक्षणसरूपादपमर्दनेति मिरोषणाभिजभस्फोरकतया तत्सार्थकथिदुमत्रतारयति--नन्वितिं ¦! नं 
एकमिति ऽ्देक््य पित्ष्रिथ्यात्वरक्षणासंभव ददत . जह---तथां 



९१४ : ˆ“ अद्वैतसिद्धिः सभ्याख्या 1 ̀ ` ` [ परिच्छेदः २ ] 

बाध्यत्वरूपमिभ्योत्वनिरूष्यत्वेन अन्योन्याश्रयात्, पारमा्थिकस्वश्यापि खसरूपेण निषेधे प्रथम- 

सिद्धिभ्याच्या । 

भूतलक्षणे ( पा० १-२३-२ ) इति ठृतीया । श्रुयादिसिद्धोखत्तिकस्यं धीकाठे विदयमानस्यासद्धिकक्च- 
णखरूपस्य तरैकालिकनिषेधो न संभवति; उवत््या्यसंभवापातादिव्यथः । त्रैकालिकेति । तथाचापसि- 
द्वान्त इयथः । द्वितीयपक्ष दृषयति--अबाध्यत्वेति । अवाध्यत्वरूपपारमार्थकत्वज्ञाने सति तद्भदित- 
मिभ्यात्वज्ञानं, बाभ्यसवज्ञाने सति पारमार्थिकल्वज्ञानमिखयन्योन्याश्रयात्पारमार्थिकस्वासिद्धिः । अतोऽ- 

वाभ्यत्वरूपासिद्धिनिषेधाय जुद्धिपूर्वकारोपरूपा परसिद्धिवौच्या, आरोपश्चानिर्वचनीयपारमार्थिंकत्वविषय 
इति पारमार्थिकत्वस्यापि न सखरूपेण निषेधः; किंतु पारमार्थैकत्वान्तरेण, तस्यापि उक्तविधया पारमा- 
धिंकल्वान्तरेणेलनवखानाविथेः । आद्यकर्पमादाय समाधत्ते-मैवभ् खरूपेणेति । तदङ्गीकार- 

गोडत्रह्मानन्दी ( कघुचन्द्रिका ) । 

मास्तु, वक्ष्यमाणसन्मात्रवरसखवलन्ताभावप्रतियो गिष्वं तु खत्--तत्राह--धीक्षारे विद्यमानेनेति 1 दरयधीकाल- 
संबन्धिनेयथैः 1 कारुसंसृषटतया भतीयमानद्शये बिरोषणतयः प्रतीयमानेनेति यावत् । तथाचोक्तासंबस्धिव्वस्वीकारे 
प्रतीतिविरोध इति भावः । उस्पत्तितिमाशवस्वादर्थक्रियासामथ्यौत् परिणामस्वाचच न दश्यमसदिलाज्ञयेनाह--श्रुत्या- 
दील्यादिः । ददं सर्वमख्जतः' “सलं चाचरेत च सल्यमभवःदिल्ादिश्चया सावयवस्वादिरिङ्गकानुमानादिना च बह्माधी- 

नोत्पत्तिकस्वेन रूपेण वियदादेः छुक्तिरूप्यादेश्च बोधनान्नाठीकतेति भावः । षथ्चन्तचुष्टयं वियदादेः छक्तिरूण्यादेश्च 
विरोषणम् । अर्थक्रिया काचम्, तत्र समर्थस्य प्रयोजक । सुक्तिरूप्यादेरपि प्रद्स्यादिजनकघी विषयत्वात् तादश 
जनकतावच्छेदकस्वेनोक्तप्रयोजकता ¦ अविद्योपादानकस्य अविद्यापरिणामस्वेन “अजासेका'मिलयादि शला बोधि- 
तस्य । तत्त्वम् अधिष्ठानम् । निरूप्यत्त्ेन षटिवस्वेन । अन्योत्याश्चयादिति । भमिथ्यात्वक्तानं चिना न भिथ्यास्व- 

छश्ुचन्दरिकाया विदट्रङेशोपाध्यायी । 

चेति । तथासतीयथंः । ययपीति शेषः । मास्तु मा संभवतु । स्यात् संभवेत् । तात्पयौर्थमाद--काठसंख्ठत- 
येति । उक्तासंबन्धित्वेति । काल्यसंबन्धित्वेदर्थः \ इद्यस्य वियदादेः \ दरयत्ववियत्त्वादिरूपेणेवयादिः । प्रतीतीति । 
दृश्यस्य ददयत्वादिरूपेण कालादिंबन्धिन्याः भतीतेर्विरोधः अमात्वाजुपपत्तिरिय्थः । अत्र इ्यपत्िं श्रुल्यादीयादिविरेषण- 
वैयथ्यै चार्य, श्चुयादीदयादिविरोषणचलुटयं दर्यस्यासत्त्वराङ्कावारकतया सफ़ख्यति 1 नाशसत््वज्ञाननार्ययेखयनेन 
बोधितः । ननु-श्रसाद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः इत्यादिखषिवाक्येभ्यो वियद विर्बह्योपादानकललमेऽपि 
छक्तिरूप्यदेवरंह्योपादानकलालाभ इद्त आदह--दइदं सवैमिति । ब्रह्म कवै पूरवेभकृतमिदं परिदस्यमानं न्यावहारिकम्रा- 
तिभासतिकलक्णं स्वै जगत् अखजत इयथः । अत्र स्फुटतात्पथकं श्वुलन्तरमाद-सर््यं चेति । सद्यं ब्रहम । स्यं 
व्यावहारिक, बियदादि । -अन्रूतं प्रातिभासिकं इक्तिरजतादि । अभवत् तद्धूयेण न्यावतैत इयर्थः । रसस ऽभव- 

दितिवत्. सामानाधिकरण्यम् 1 आदिपदाथमाह-- सावयवत्वादिति । उपचयापचयादिक आदिपदा्ैः । बरह्माघीनेति 1 
सावयवत्वादिषिङ्गकासुमानादिनोत्पत्तिषिद्धौ परिशेषानुमानेन ब्रह्माधीनोत्पत्तिकलसिद्धिः । यद्धा-सावयवत्वादिलिन्गकायु- 
मानेनैव एकस्य ब्रह्मणः सर्वकारणत्वे . सघवमिति श्रुखयधीनलचवज्ञानसदछृतेन ब्रह्मा धीनोत्पत्तिकलसिद्धिरिति भावः । 
नयु वियदादिविशेषणेन षष्चन्तेन छक्तिरूप्यादेः कथं तत्त्वेन बोधनम्, अत आद-पश्ठयन्तेति । अर्थस्य पदा्थखय 
श्या व्यापार. इति . नाथः; अथासंभहापत्तेः, कितु अ्थैरूपा करिया कार्यमितीयाह--अ्थैति 1 समर्थपदः न जनक- 
परम्, शक्तिरूप्यादेः कार्याजनकलात्., अतमह--समर्थस्येति । तस्ाजनकत्वे जनकजनकत्वादिरूपाप्रयोजकतापि 
कथं, तत्राह--श्ुक्तिरूप्यादेर पीति । अवच्छेदकलवं विषयतया बोध्यम् ! नु बरहमोपादानकसख कथमविद्योपादान- 
क्त्वम्, अतो व्याच्-अविद्योपादानकसयेति । परिणामत्वेनेति । बह्मणस्तु श्क्यादेरिव बिवर्तोपादानत्वभिति 
भवः 1: परमाण्वादयुपादानकल्वादिनिरासाय श्चुल्यादिबोधितस्येति 1 श्रुतिश्च. “अजामेकाम्” इयादिः । तत्रे “सरू- 
पाम्" इत्युक्तेः वु यमपि सारूप्यात् । आदिना स्प्रयुमानादिः 1. तत्त्वपदस्य ब्रह्मान्यखरूपपरते रूप्यादे- 
रिखत्रानन्बयापत्तिरत् भादन्तत्वमधिष्ठानेमिति 1 अत्र सर्थ॑वादादि्चतीनां - सलार्थैऽपरामाण्ययामि ददीनात् श्वुल- 



बिट्ृकेदोपाध्याय्युपब्रंहितगौडब्रह्यानन्दीयुता । ११९ 
(न 0 न ण १ १ 

गोडन्रह्यानन्दी ( लघुचन्द्रिका ) । 
[रितस्य प्रारमाथिकस्वख क्तानं, पारमार्थिकत्वन्लानं विना पारमा्थिकस्वघटितमिध्यास्वसख न क्न"मिखन्योन्याश्चया- 
यथः । नु--पारमाथिकस्वं भङृते न बाध्यत्वाभावः, किंतु क्ञानानिवलमाच्रविरेष्यकधीः; तथाच विरोष्यतासंय- 
पेन तदवच्छिन्नश्य प्रतियोगित्वख निवेशे अन्योन्याश्रयानवकाश्चः, पारमार्थिकस्वस्य तद्वटितमिध्यास्वाधरितत्वात् । 
।च--उक्तथियस्तब्यक्तित्वेन निवेरासंभवः, परार्थानुमाने तदादिसर्नामरब्देन साध्यनिर्दशसखासापरदायिकलत्वात् , 
(्यक्तित्वविशिष्टनतानपिक्चया रघोरधैटत्वादेरेव विरोष्यतासंबन्धेन प्रपञ्चनिष्टप्रतियोरिततायामवच्छेद्कत्वात्, नापि 
7दशधीप्वेन, तस तन्यक्छित्वायपेक्षया गुरूदारीरस्वेन तेन रूपेण धियः अतियो गिताचच्छेदकत्वस्य निवेरयितुमशक्य- 
बरादिति--वाच्यम्; तादश्चघीत्वोपरक्षितन्तननिष्टावच्छेदकताया एव निवेरोन तादशधीरवख गुरत्वेऽपि शक्षतिविर्- 
गत् । नचैव --अपञ्चसय तादशपारमार्थिंकत्ववत्वेऽपि पूर्वक्षणवृत्तितव विरिष्टतादशपारमाभथिकत्वरूपतत्तद्धीव्यक्तिरूपेण 
नद्धयदेस्तदधिकरणे अभावसस्वेन सिद्धसाधनम्, "एतरक्षणे पूर्वक्षणवुचिष्वविरिष्टतञ्जञानवान्नारी'ति प्रघ्ययादिति-- 
च्यम्; भनवच्छि्नोक्तावच्छेदकतायाः निवेशात्, सखरूपतस्तत्तद्धीव्यक्तेरवच्छेदकस्वसंभवात् । नच--प्रपञ्चख 

मिथ्यात्व संश्ञयकाे अ्ङ्ृताङ्गुमानस्याचतारः, तथाच तत्का ताडशधियः भ्षञ्चविरोभ्यकत्वस्य संदिर्धतया प्रपञ्चयति 
दराधीर्पेण प्रपञ्चभावो ज्तातुमशक्य इति--वाच्यम्; उष्तधीरूपेण प्रपञ्चवस्वं यत्र निर्णीतं तज्नेव तद्रपेण भ्रपन्ा- 
पवस्य जतातुमश्क्यत्वेन भ्रपञ्चे तादशधीसंश्चयम्रयुक्ते तादशधीरूपेण प्रपञ्चस्य ब्रह्मणि संशये सत्यपि तद्रपेण तख 
त्राभावज्ञाने बाधकाभमवात् । आश्चसंश्चयस प्रतिबन्धकस्वपक्तेऽपि प्रयक्षं भयेव तस्छीकारादनुमिल्यास्मकोक्ताभाव 

रघुचन्द्रिकाया विड्लेश्योपाध्यायी । 
देसिद्धोत्यत्तिकमपि ददयम्क्रियाकारित्वरूपसष्टक्षणस्यमावे कथमसन्नेयादिदाद्कासुद्धरन् तक्षणरूपमेव देतवन्तर॑ असद 

क्षप्यसाधकमाह--अर्थक्रियासमर्थस्येति । तत्वेन । नन्वेव ब्रह्मवत्परमार्थसदेव तदस्तु, कुतस्तन्मिध्येयाराङ्कमुद्धर- 
हेवन्तरमाह--अविद्योपादानकस्यति ॥ तत्त्वे क्॑तामुद्धरन हेत्वन्तरमाद--तच्सेक्षाननादयस्येति । शविदरान्ना- 
ूपाद्विसुक्तः" “श्ञात्वा देवं मुच्यते, सर्वपापैः “भिद्यते हृदयमन्थिः छियन्ते सचैसंशयाः” इल्यादिशुतिभमितये- 
यर्थं॑इत्यु्रक्षन्ते । बाध्यल्लामावसय न बाध्यद्वरूपम्रतियोगिनिरूप्यलम् , अभावलकरूपायुयोगिताया एव॒ तथाादतो 
ाचे--निरूप्यत्वेनेति । बाध्यलामावकूपपारमार्थिकलसय नियतवेनोत्पत्तौ तख ब्रह्मखरूमतया सलयत्वेन मिध्या- 
वस्य च याध्यत्वेन सथितावपि अन्योन्याश्रयस्यासंभवात् ज्ञप्तौ तं॒व्युत्पादयति--मिश्यात्वक्षानं विनेति । दिती 
(षणं सज्गमयितुमन्योन्याश्रयोद्धारं शङ्कते---नन्विति । धीरिति । इानानिवयैलस तुच्छेऽपि सत्वेन तत्र पारमा्थि- 
प्लव्यवहारापत्तिरिति तादश्षधीपयन्ताजुधावनम् । सा च “सलं सर्द वाच्यमियाकारिका सिद्धान्तिमते बह्ममघ्रविषया 
रेषां रातिभासिकातिरिक्तमात्रविषयिणीति, तदवच्छिन्नप्रतियोगितासाधने न सिद्धसाधनमिति पूर्गोक्तमनुसन्धेयम् । 

वार्थात॒माने' साध्यनिर्दैश स्ैवासत्त्वात् तद्िरोषससांदायिकलोक्तिरसङ्गतेति-परा्थैति--षरोऽन्य इतर इ्यादिप्रतिन्ञा- 
पमन्यादिसर्वनाम्ना साध्यमिर्देशख सामदायिकलत् । तदादीति । तनोतीति तत्त. इति व्युत्यत्तिसिद्धविस्तारकवररथक- 
प्यैना्ना साध्यनिर्देशसेमवात् ! स्यैनामेति । निगमनादौ हेतनिदैशस्य तथालात. 1 साध्येति । अवच्छेदकत्वा- 
दिति । तद्धकतिलबिरिष्टज्ञानावच्छिन्नपरतियोभिताया अप्रसिद्धलादिति रेषः । तादृश्वीत्वेन ज्ञानानिवयमघ्रविरो- 
यकथीत्वेन । अराक्यत्वादिति । भग्रषिद्धेरिति भावः। उपरुक्षितेति । आश्वयीय्ैः ! तार्शथीलस्तमानाधिकर- 
#तिनिष्ठान्तार्थः । तत्र तादशधीलवत्ता च समवायेन तादात्म्येन वैति सूप्वनाय ज्ञानपदम्! खरूपत इति ¦ प्रति- 
गीगितावच्छेदकाननुगमे एवे प्रतियोगितावच्छेदकसयानुगतस्यापेक्षा ! नद्येकव्यक्तेः रतियोगितावच्छेदकत्वे साऽस्ि । 
नालयतिरिक्तपदा्थलस्याक्ंवित्करलात्, धर्मप्रकारेणेव भानमिति नियमे जातिषदेनैकन्यक्तिकं विवक्षितम्; अन्यथा 
द्यक्तिलदिरपि खरूपरतोऽ्वच्छेदकलस्य दुरूपपादादिति भावः । अहाक्य इति । अप्च विरेष्यतासंबन्येन ताद्श- 
धेयःसंदयेऽ्पि तादश धीरूपेण प्रपञ्चस्य ब्रह्मणि निणेयात् । सामानाधिकरण्यसंबन्धेन किंचिद्धिरोषणविरिष्टे संशये 
वेशेषणसंशयसय विदिशतदभावसहरितत्वेन गहीतविशेषणतदभाववद्धमिज्ञानसुद्रया कारणत्वेऽपि आश्रयतासंबन्धेन 
(्तलादिविशिष्टदण्डादिकोरिकभूतल्यदिषर्मिकसंशये दण्डादिधर्मिकय विरिष्टदण्डस्यधिकरणरक्तलादिसंशयस्य कारणत्वे 
पानामावादिति भावः {निर्णीतमिति । अतियोगितावच्छेदकविरिष्टप्रतियोगिनिगैयस्याभावज्ञानप्रतिबन्धकलादिति 
भावः । नजु-ङ्ृते तादशनिणैयः कतो नेत आद-भ्रपश्चे तादशधीसंशयभरयुरे इति । रकतसल'दिमिविष्ट- 
रण्डादिसंदाये विभिज्ननिबन्धकस्यापि दण्डादौ रक्तलादिसंशयस्यान्वयन्यतिरेकाभ्यां कारणतया दण्डादौ स्तलादिसंशय 

„. 3 कर्थ कीटमाता }. . 



१२० जद्वैतसिद्धिः सभ्याख्या । [ परिच्छेदः २] 

धक्चोक्तदोषायत्तिः, अतस्तस्यापि पारमाथिकः्वाकारेण निषेधे अनवस्था स्यात्-इति चेन्मैवं; खरू- 
पेणेव जैकाणिकनिषेधग्रतियोगित्वस्य प्रपञ्चे शुक्तिरूप्ये चाङ्गीकारात् 1 तथाहि-शयकतौ रजतथ्चमा- 
नन्तरं अधिष्ठानतत्वसाक्चात्कारे रूप्यं नास्ति नासीन्नभविष्यतीति खरूपेणेव, नेह नानेति शस्या च 

0000 मन ^^ ~~~, 

, ~ सिद्धिव्याख्या । 

ऽदुभव एव प्रमाणमियाह--तथाहीति । प्रतीतेरिति । अन्यथा पास्मार्थिकसवेन कूपेण रूप्यं नालि, 

गीडब्रह्मानन्दी ( रघुचन्दिका ) । 
ज्ञाने तदसीकारात्--अत आह-पारमा्थैकत्वस्यापील्यादि । खरूपेण खनिष्धरमेण । भनवस्थेति । (ञानं 
सर्वं खविषयकःमिति वादिनो मते क्ाननिवलैमात्रविरोष्यकधीरपरसिद्धा, ्षानलविशिष्टतया सखभ्राहकस्वेन क्तान- 

मात्र स्वविरोष्यकत्वात्; तथा च तादशवादिनं भ्रति शखमिन्नं यत् ज्ननिवरतयं तदविरोष्यकधीरूपपारमार्थिकस्वं 

निवेश्यम्, तस्य च विरोष्यतासम्बन्धेन खनिष्टस्वात् ताद्शधीरूपेण सखस्वेतरसकरुदश्यनिषेधासंभवात् तादशधीतर- 

सकलददयनामेव तादरधीरूपेण निषेधप्रतियोगिष्वम्, तादशचधियां तु “एकस्या अन्यया तस्या अष्यन्यया तख 
अप्यन्ययेलेवंरीलया निषेधप्रतियो गित्व'मिलयनवस्था । नच तादशघीरूपावच्छिक्नं यत् ताद्दाधीभिन्ननिष्टप्रतियोगिखवं, 

यच्च तादशधियां खेतरतादशधीरूपाचच्छिन्न भरतियोगिस्वं, तदुभयस्य प्रघ्येकरूपेण साध्यत्वे दरयत्वादिहेतोष्यैमिचा- 

रिस्वमप्यसीति तद्नुक्ल्या म्बूनतेति--वाच्यम्; उक्तप्रतियोगित्वयोरन्यतरवस्वे साध्ये व्यभिचाराभावात् । वस्तु- 

ठघुचन्द्रिकाया बिद्ङेशोपाध्यायी । 

रक्तलादौ दण्डादिनिष्ठभूतलादिधरमिवरत्तितावच्छेदकलसंरशयात् भूतलादौ दण्डादिनिष्टखवृत्तितावच्छेदकीभूतर्तचादिनि- 
रिष्टदण्डा्यभावन्याव्ैकधर्मस्यापि संशयेन तादरन्यावर्वकधर्मनिर्णयविघट कतया प्रयोजकतया प्रपञ्चे उक्तपा- 
रमाथिकलसंशयस्ापि ब्रह्मणि तद्विशिष्टभपथ्चसंरयप्रयोजकलादिति भावः ! नु अरतियोगिसंशयसखप्रतिबन्धकत्वे 
तदुत्तरममावम्रलक्षनिर्णयापत्तिरत आद--श्राह्यसंशायस्येति ।-तदस्ीकारादिति । अदुमितौ प्रा्यसंशयस्य 
पक्षताघटकतयाऽनुकूक्तया म्रतिबन्धकलाखीकारादिदर्थः । अयुमितिग्रहणं शाब्दबोधखप्युपलक्षणम्; तघ्रापि तसय 
योम्यतासंपादकतयालुद्रत्वेनाविशोधात् । पतेन नेहेदादिशचुतिजन्यबोधोपि निष्प्रत्युहः । नघु--पारमार्थकत्वं 
्ञानानिवर्यमा्नविरेष्यकधीः । सा च विशेष्यतासंबन्धेन ब्रह्ममाच्नवृत्तिनै॒॑ज्ञाननिवदैताद्रधीरूपै पारमाधथिंकत्वेऽसीति 
तेनैव ब्रह्मरूपेण पारमाथिकलस्यापि निषेधे कथमनवस्था १ पारमार्थिकलसय खेन रूपेण निषेधासंभवेः हि सखभिक्नेन 
पारमार्थिकत्वेन तखापि खभिननेन इत्येवमनवस्था स्यादियत जआह--क्ञाने सर्य सखधिषयकमिति । एतकनिवहकं 
कायकारणभावमाह--ज्ञानःववि शि ्टतयेति । विषयतासंबन्धेन ज्ञानं अति तादात्म्यसंबन्धेन ज्ञानलविरिषटत्वेन 
कारयसहभामेन कारणत्वेनेलर्थः । खविशेष्यक त्वात् ज्ञाननिवलंखरूपखनिशेष्यकलात् । क्ाननिवद्यौविषयकलस्य 
मात्राथैलादिति भावः । तथाच ज्ञानानिवदैमातरविशेष्यकधीरूपपारमार्थिकलसयापरसिद्धै च ¦ खभिश्नसिति ! सविे- 
ष्यकलानुयोगिनी धीः ! ए्वचैददापारमाथिकत्वस्ानजुगमेनैकेकतद्धरितानजुगतनन्तसाध्याजुमितीनामनवस्थया जगतो 

मिथ्यात्वनिश्चयः बिरेणापि दुषैटः ¦! खभिज्ज्ञाननिवविशेष्यका या बुद्धिः छक्तयादौ रजतादिविषयिणी, ब्रह्मणि 
म्रपश्चविषयिणी च, तद्धिजत्वविरिष्टधीत्वेन खविशेष्यलखमिनलोभयसंबन्धावच्छिननप्रतियोगिताकनज्ञाननिवर्याभाववि- 
रिष्धीत्वेन वा सदयं सर्वं॑वाच्यमिदखकाराः पारमाथिकलपदार्थभूता धिय उपगम्य ताद्याधीतवोपलक्चितावच्छिनम- 
तिपननोपाधिनिषठामाबतयोगित्वेनाुपदे वस्ुतस्त्वियादिवक्ष्यमाणरीदयया साध्याचुगमे तु तदनुमिलयनवस्थाबिरदेऽपि तद- 
बृभितो तादरभतियोभिखरूपसाध्यांशे अवच्छेदकबिधया भासमानानां तादृधीरूपपारमाथिकललानां विषयितानवस्थैव 
गुरुमते खवमकाराघटादिज्ञाने प्रमाण्यविषयितानवस्थावदोषः । विरिषटबुद्धौ विरोषगज्ञानहेतुतामते ठु तादशधीरूपपारमा- 
धिकत्वानां ज्ञानपिक्षणात्. तेषां चानवस्ितपरम्पराकतया सामान्यलक्षणानजुगमे चिरेणापि प्रातिखिकरूपेण दुरचेयतया 
जगन्मिधयात्वाजुमितिरूपो निश्चयः इषे इत्यपि दूषणं इवचम् । खनिष्ठ्वादिति । तेन रूपेण खनिषेधासंमवेनेति 
शेषः । खलेतरेति इन्द्रः । तद्धुभयस्य ताददसंशयदयघरकस्य । प्रयेकरूपेण ताद्रकैकधीषरितानजुगतरूपेण ! 
उ्यभिचारित्वमप्यस्तीति । च्यत्वहेतुमयां तदधीरूपावच््छिन्ञप्रतियोभित्वरूपसा्यख तद्धियि. तदन्यधीरूपावच्छिज- 
भतियोगित्वरूपसाध्यस् च तदन्यधिषि' असत्त्वादिति भावः । उक्तश्रतियोभित्वयोरिति ! बहुत्वेऽपि रादिद्रैविष्यात. 
द्विवचनम् । अन्यतरत्र अन्यतमक्ततवे । नलु-- मातिख्िकरूपेण तत्तद्धीधरितान्यतमवलरं देयमिति भाचङ्कय्त- 



विद्धलेशोपाध्याय्युपटंहितगौडबद्यानन्दीयुता । १२९१ 
सखरूपेणेव अ, भपश्चस्य खरूपेणैव निषेधप्रतीतेः । नच - त्र ोकिकपरमारथैरजतसेव खरूपेण निषेधपतियोगीति- 

वाच्यस्; श्रमवाधयोर्ैयधिकरण्यापत्ते; अप्रसक्तपतिषेधापत्तेश्च । नच ॒तद्युरपत्या्यसंभवः, 
ककव 

सिद्धिभ्याख्या । 

पारमार्थिकत्वेन नाना नास्तीति तन्निषेधोहेखापत्तरिय्थः । नच तत्रेति शक्तावियर्थः । लौ किकपर- 
मार्थमेषेति । नह शोकिकानिर्वचनीयमियथेः । भ्रमेति । ददं रजतमिति सामानाधिकरण्यालुभवविष- 
यभूतानि्वेचनीयरजतं विना लोक्िकपारमार्थिकरजतस्य बाधविषयत्वे उभयोर्भिन्नविषयतया वैयथिक- 
रण्यं स्यादिलर्थः ! अप्रसक्तेति । भरमभरसक्तसख चाप्रतिषेधात् निषिद्धस्यापरसक्तेशचेति भावः । नच तीति] 

गोडवह्मानन्दी ( ठशुचन्द्िका ) । 

तस्तु--ताद्शधियां सख्ेतरतादशधी रूपावच्छिन्नप्रतियो गिध्वमादाय साध्यवन्त्वपर्यवसानर्संभवेन ताद्दाधीस्वोपरुक्षि- 
भ १९ क 

तावच्छिन्नप्रतियो गिष्वरूपेकसाध्ययेव ददयमात्रेऽनुमानसंभवान्न च्यभिचारभ्रसक्तिरिति भावः । लोकिकपरमा- 

यति । परमाथैतया रोकसिद्धेलथैः । व्यावहारिकेति यावत् । वैयधिकरण्यं भिन्नविषयकत्वम् ! अप्रसक्तेति । 
छती व्यावहारिकरूप्यस्य तादास्येन ज्ञातत्वरूपग्रसक्तेरभवेन तत्र तश्निषेधे अप्रसक्तमिषेधः; तथाचाजुभवविरोधः, 

रघुचन्द्रिकाया बिदुङेशे पाभ्यायी । 

रीया ताद्धिया अनुगममभ्मरयाह--वस्तुतसित्ति । तार्शधियामिति । तादशधीमिन्नानाम् । तादशधी- 
रूपावच्छिक्ष्रतिथोगिच्वमादायेदयादि । प्रतियोभित्वमादाय प्रतियोगित्वीयसंसगैविधया विषयीभूथ । 
साध्यसंबन्धकर्कपर्थवसानक्रियासमानकर्वैकत्वात् क्त्वाप्रययः । पथैवसाने अचुमितिविषयीमवनम् 1 नेत्रे निमील्य 
दसतीतिवत् समानकारीनत्वे क्त्वाप्र्ययः । तादश्धिथामियेतदर्थतादशधीपक्षकत्वसानुमितावन्वयः !--यद्धा-- 
प्रतियोभित्वमाद्ाय अतियोगित्वीयसंसर्गादयोिविधया विषयीमभूय । धियामिति करतैषष्ठी । साध्यवच्वपयैचसानं 
मिध्याववाञुमिरौ साध्यसंबन्धविष्रयतानिरूपितविषयताश्रयत्वम् । अस्य तादश्धियामिलयनेनान्वयः । प्रतियोगित्व- 

रूपैक साध्यस्य पियो गित्वत्वरूमैकधमीवच्छिन्नसाध्य । 

पाण्टुरक्षय नमः ॥ मुले--प्रतियोग्यभावयोरविरोधात. कथमिदमियाशङ्खयालमवादरोधात् इयाह-तथाहीति । 

शुक्तौ रजतश्चमानन्तरमिति । ब्रह्मणि प्रप्भ्रमानन्तरं चेति दोषः । प्रतिथोगिग्रसक्तयर्थमिदमयिष्ठानत्वं, छुक्तेनील- 

रष्टतलादिकं ब्रह्मणश्वाद्धितीयत्वसलयत्वादिकं तत्साक्षात्कार भमसंशयोत्तरं अ यक्षनिश्वये विरेषदरौनस्य हेतुतवादपेक्षणीयः । 

एवंच श्रौतप्रपश्चामावबोधे तैतदपेश्चेति अवधेयम् । अच्र रूप्यं नास्तीति खरूपेणेव निषेध्रतीतेः इति योजनायां 
क्तिरम्यशयेति शेषेण छयक्तिरूप्यस्य खखूयेण रूप्यं नास्तीद्याकारकनिषेधपरतीतेरिय्थो वाच्यः । तथाचात्र शपञ्चद्यापिः 

खरूपेभेवेदन्र च खशूपेणेवेदस्य बरैयर्थ्य; एकसैवोभयान्वयसंभवात् । प्रतीदयन्वितार्थकवृ तीयान्तान्तरं विना श्रुलाचेति 
चकारासङ्गतिश्रेयतो व्याच्े--इतिखरूपेणेति ! नन्वेवमजुमवेन भ्रतीतेरियसङ्गतम्, अतो व्याचे--प्रतीतेरिति । 

“नेहनानाः इति श्रुतेरपि खसूपेणेव वियदादि्रपश्चनिषेधकत्वं घरागुक्तम् लौकिकरजतद्य परमार्थत्वामावाद्याचश्--टोकि- 

कपर मारयेति 1 परमा्थेतया सयतया । नजु सखतया रोकप्रतीतिगोचरःलवं प्रातीतिकस्यापि संभवतीलत आद-- 

व्यावदारिकमिति । भूरे-नास्ति नासीत् नभविष्यतीति, निषेधस्य त्रैकालिकलम्रददोनाय । नचेति दद्यां 
रजतमेनेयेवकारेण शुक्तिरुम्यन्यवच्छेदः । एवंच श्यकतिरूप्यवति तदभावस्योकाजुभवेनानवगाहनान त मिभ्यात्वसि- 

द्विरिति शङ्भिश्रायः । वैयधिकरण्यपदस्य सामान्यतो विषयतान्यसंबन्धविज्ेषेण वा तदधिकरणभिन्नाधिकरणकत्वार्थ- 

कत्वे बाधः; अन्तःकरणट्त्यात्मकयोभ॑मबाधयोरन्तःकरणे कालादौ वा सामानाधिकरण्यात्, अतौ विषयतासंबन्धेन 

तदधिकरणमिन्ञाधिकरणसक््ा्थकतया व्याचे--वैयधिकरण्यमिति 1 भिन्नविषयकत्वमिति । तच ने, तथोः 

समानगिषयकत्वनियमादिति भावः 1 एतन्नियमे मानं सूचयन् “श्रसक्तं हि प्रतिषिध्यते" इतिन्यायमूलकाचुभववि- 

रोरूपदूषणान्तरमाह भरले-अप्रसक्तप्रतिषेधापत्तेश्चेति । नजु--असक्तिरापतिः, सा च छत्तौ व्यावहारिकरूप्यख 

सेभवसोव, श्कतियैदि रजतसामपीजन्या स्यात् तदि रजतं स्यादिदयाका, इत्याशङ्य व्याचे- अप्रसक्तेतीति,। 

शातत्वेतिं ध अनादा्यज्ञानविषयतवेद्थः ! उन्कापत्तिष्ठु आपायग्यतिरेकनि्णयजन्यतयादा्येति भवः ।--अलुभव्- 
अदे, सि. १६ । ~ 



१२२ . अ्टैतसिद्धि; सव्याख्या । [ परिच्छेद; २] 

नहानिषिद्धखरपत्वमुत्परयादिमत्ते तचम्, परैरनिषेभ्यरूपतवेनाङ्गीकतस्य षियद्दे सत्पत्याच्यनङ्गी- 
कारात्, किंतु वस्तुखभावादिकमन्यदेव किंचित् प्रयोजकं वक्तव्यम् 1 तस्य मयापि कट्पितस्य 
न ~~~ ~~~ 

सिद्धिव्याख्या । 

निषेधखरूपत्वादिति भावः । नहीति । येन निषेभ्यखरूपत्वादुत्पत््याद्संभवः स्यादिति भावः । 

परैरिति । वथाच परमतेऽनिषिद्धसखरूपत्वं यथोतपत्त्यादिमस्तरे न तश्र, तथास्मन्मते निषेध्यखरूपमपि 
नोयत््यायसंभवे तज्रमिति ध्येयम् । वक्तव्यमिति । उत्पत््लुव्त्त्योरिति रोषः । तन्ममापि समान- 
मियाह- तयेति । आङ्यानभिज्ञस्य चोद्यमलुबदति-नचेति । ख्वरूपेणेयस्यापणसखं रूप्यमभिलनेना- 

गोडत्रह्मानन्दी ( टघुचन्दरिका )। 

ञ्मानन्तरमित्यादिनोक्तनिषेधख्य प्रसक्तनिषेधस्वानुभवस्यो क्तत्वात् । तर्हि भपञ्चे शक्तिरूप्यादौ च स्वरूपेण निषेध. 
भरतियोगिष्वे उक्तपरमाणसिद्धे । तनं समभ्यापकम् । उत्प्याचसंभव इलयन्नानिषिद्ध स्वपत्वे उस्पस्यादिन्यापङत्वा, 

भात्, व्यापकाभवेन भ्याप्याभावस्य तन्नापादितव्वात्; जे व्यभिचारोक्ला उ्पत्यादौ स्यापकस्वखाभात् । अनङ्गी- 

कारादिति । नच--उत्पत्यादौ व्याप्यताया भूषणे न्युनतेति--वाच्यम्; कितु वस्तुखभावादिकमिल्यादि्न्येन 
तखाः वृषितस्वेन व्यापकतामात्रसयान्न दूषणात् । अन्यद्वरतुखभावादिकम् । वस्तुखभावो “जीव दशो विषयद्धा 

विद्धिभागश्च तयोद्वेयोः । अविद्या तचितोर्योगष्षडस्माकमनाद्यः इति रीद्या अविदयाद्यनादिषद्भिन्नदस्यस्वम् । आदिष- 

दात् 'यतोचे' ल्यादिश्चुल्यादिरूपस्य उत्पत्यादिभ्ाहकम्रमाणख काभः । प्रयोजकं समनियतम्। अन्यदेवेत्येवकारेण उप्पत्या- 

टुचन्द्रिकाया बिटलेखोपाध्यायी । 

विरोध इति । “प्रसक्तं हि प्रतिभिध्यतेः” इतिन्यायमूलकादुभवविरोध इव्यथः ।-प्रसक्तनिषेधत्वाुभवस्ये- 
ति । तादशा्ुमवप्रदशेनादिदर्थः । यथाश्रुते--मूलकतां खादुभवविरोधो द्धावकता स्यात् । नहि अमानन्वरमिल्यादि. 

निभेधात्मकाुभवाकारघटकम्, अनयुभवात् । तस्मात् शक्तौ रूप्यं नास्तीदयायलुभवे श॒क्तिरूप्यसैव खरूपेभेव निषेधो 
विषय इति पथैवरितं, तदजुरोधेन तर्दिपदं व्याचष्- तरति । निषेधेति । तैकालिकनिषेधेदयर्थः । उक्तप्रमाणं 
रूप्यं नासतीलयायुभवः । तश््रपदस् प्रयोजकार्थकत्वे व्यापकाथैकत्वे वा परैरिदयादिदूषणस, भ्रयोज्यन्याप्यान्यतरार्थकत्वे 
“नच तर्हि" इति शद्धया असङ्गतिरतो व्याच्े--तन्जमिति । समन्यापकार्थपरतायुपपादयन् (नच तर्दिः इति शङ्घा- 
परैरिलयादिदूषणयोरभिभ्रायं ष्वनयति-उत्पच्याद्यसंभव इस्यञ्ेति 1 अनिषरिद्धखरूपत्वेन रूपेण तदधिकरणकनिषेधा. 
प्रहियोगित्वे --उस्पस्यादीति ! तेन रूपेण तदधिकरणकोतपत््यादीदय्थः । नाश आदिपदार्थः ।--आपादितत्वा- 
दिति । सिद्धान्तिना शक्तयादौ प्रातिमासिकरजतादेत्यत्यायङ्गीकारात् मे्टपत्तिसंमव इति भावः । अनङ्गीकारादि- 
तीति 1 तथाचानिषिद्धखरूपत्वे उत्पत्त्यादिव्याप्यताभङ्गात् न समनेयत्यं परैवैकतुं शक्यमिति भावः । नन्ु-एवमपि 
तन्न तद्लापकतायां बाधकाभावात् “नच तर्हिं" इति शङ्कानपगम इलयाशङ्ते- नचेति । व्यापक्तामाचस्येति । 
तद्र्भसमनैयययेदर्थः; तेन शङ्काबीजत्वेन दूषणीयत्वात् । अन्यदेवेयत्र अन्यदा, इव इति पदच्छेदभमं निरङु्वन् 
विधरेयभयोजकपदा्थं प्रति उदेश्य तावच्छेदाथैकपदं उदैदयपदात्. पूर्वं योजयति-अन्यद्धस्तुखभावेति । अन्यदिख- 
स्ायुत्तौ वस्तुखभावपदेन पदार्थधर्म॑सामान्यार्थकेनानिषिद्धखरूपत्वान्यधर्मालाभः, तुरीवेमादिकं न घटकारणं, किंतु 
किंविद्रन्यमिदादभ्रयोगेण किंतुपदस्य खपूरवैवाक्यस्थनञर्थान्वयिपदार्थान्यत्वाटाभकत्वात्, अतस्तष्टाभायानिषिद्धसखरूपला- 
न्या्थकमन्यदित्युक्तम् \ अन्यतूकिंचित्पदयोः समभिन्यादारवशात् वस्वुसखमावपदात् प्रतीयमानो यो धर्मविशेषः तं 

दयति-जीवं इत्यादि । तयोः जीवेशयोः । विभागः मेदः । एकजीवाञुयोगिकस्य जीवेश्वरभतियोगिकमेदस 
लामाय दइयोरिति । तच्चितोः अवियाचितोः । योगः तादात्म्यरूपः संबन्धः । शाशविषागायारोकवारणाय डद्यत्व- 
मिति । जीवादिवारणाय अनादिषटूकभिन्नत्वम् । यदपि वि्द्धविद्धारणं दयत्वेनैव संभवतीति तदन्यानादिप्श्क- 
भिन्नत्वमेव सम्यक्; तथापि उक्तषरसाधारणप्रायभावाप्रतियोगिभावत्वरूपानादिल बच्छिन्रतियोगितकैकभेदस्मोचण्टोक- 
अविपादितलरूपता्शाधमोवच्छिन्नमेदस्य वा निवेकतात्पयात् न षद्केलयस्यासङ्गतिः । ध्वंसध्वंसवत्. आगमावस्याह्णीकारे 
तस्म्ागभवोत्यत्योरप्यङ्गीकारात् न तद्यसिचारः । नच--अनादिषद्रमिन्नदस्यत्वखोपत्त्यादिभ्योजकत्वे करं मानमिति-- 

वाच्यम्; "यतो वेयदिशुखाः ` अनादिभिनददयानामेवोत्पत््यादिबोधनात्. \ तत्र मूतपदख दृदयार्थकत्वात् श्मानीयख 



विद्वठेशोपाध्याय्युपटंहितगोडनह्यानन्दीयुतो । १२३ 

खीकारात् । नच-जेकाछिकनिषेधं भति स्वरूपेणापणस्थं रूप्यं पारमार्थिकत्वाकारेण प्रातिभासिकं 
वा प्रतियोभीति मतानि स्यादिति- वाच्यम् ; अस्याचा्यवचसः पारमार्थिकरोकिकरजततादात्म्येन 
१. मी मी मी नी मी नीतौ तीती 

सिद्धिव्याख्या । 

न्वयः । पारमार्थिकत्वाकारेणेयस्य प्रातिभासिकं बेयनेनान्वयः । तथाच खरूपेण नैकाछिकनिषेधग्रति- 
योगित्वाभ्युपगमे एवंभूतमतदहानिः स्यादिलयर्थः । आश्यमाविष्ठुर्वन्परिदरति-असेति । आपणं 

रूप्यमयस्य प्रातिभासिकमिखनेनान्वयः । “सवं बाक्यं साधारणम्" इति न्यायेन प्रातिमासि- 

कमिलत्रैवकारखामः । एवं सति पर्यवसितमर्थमाद-पारमाथिकरोकिकरजततादएत्म्येन प्रतीतं 

गोडन्रह्यानन्दी ( कधुचद्दिका ) । 

दिभ्यापकस्वमपि अमिषिद्धस्ररूपस्वे नास्तीति ज्ञापितम् । उस्पर्यादिमतोऽप्यनुभवश्चुयोनिषेधशिषयकत्वस्यो क्तत्वात् तेत्र 
तद्यापङत्वभपि नेति भावः । मतहानिः धूर्व चार्योक्तिविरोधः । श्रतिपन्नोपाधावभावभ्रतियोगिस्वमेव मिथ्यात्वं तच्च 
जाधकल्ने रजसं प्रतिपश्नोपाधावभावभ्रतियोगितयाऽवभासतः इति भ्रव्यक्षमिति चिवरणकासेक्तेः प्रातीत्तिकमेव रजतं 

खघुचद्दिकाया बिटुेश्योपाध्यायी । 

चानियायनादिमिन्नार्थकत्वात् ! तत् भ्वनयन् आदिपदार्थमूतं अयोजकान्तरमाद--आदिपदादिति ! श्रुखयादिषूप. 
स्येति । ब्रह्मजन्यत्वैन खप्रतिपायत्वसंबन्धेन वियदादौ वर्वभानस्येति रषः प्रयोजकमिति । उत्पत्त्यादिमन्तवे 
श्यलुषल्यवे । यद्यपि तश्वमिदसयाप्यनुषङ्गः संभवति; तथापि तजियमामावात्. छदाविरोषरूपत्वाच प्रयोजकपदमेवोपा- 
तम् ।-समन्यापकसिति ! समं वुस्यसंख्यदेशदत्तिकं सदेव, नत्वधिकसंस्यदेशदृततिकं सत्, व्याप्यं सत् म्यापक- 
पिति पयैवसितार्थः ! व्याप्यत्वात् गगनादेरुत्पत्तिः, व्यापकत्वाच्च ब्रह्मतुच्छ्यो्नोत्पत्तिः । कंत्िदयादिय्न्थेन तख ॒वृम्य- 

ल्ादिति अतिज्ातं स्फुटयतपि--अन्यदेवेयादि । ज्ञापिते युक्तिमाद--उत्पच्यादिमत इति । अञुभवः “शक्तौ रूप्यं 
नासीश्याकारः, श्रुतिः नदह नानासि किचन, तयोः उदपश्यादिसतोपि यः खरूपेण निषेधः तद्धिषयत्वसयोक्तत्वात् ! 
भ्रमवाधयो्वैयधिकरण्यापत्त्यादिना व्यवस्थापिततवादियर्थः ! तथाच ऽ्पत्त्यादिमत््वेन खाप्ररृषिजाभत्छटवादिप्रतिपादवश्च- 
द्यादिषिद्धे आतिभासिके छक्रिरूप्यादौ व्यादद्ारिके च वियदादौ अनिषिद्धखरूपतवस्याभाव इति भावः । तन्न अनिविदधख- 
रूपत्वे । तच्यापकत्वम् उत्पत््यादिव्यापकत्म् \--अपिनेत्ति । तथाच छक्तिरूप्यादावनिषिद्धसखरूपत्वाभावे सलयपि 
नोत्पच्याद्यभावाप्रत्तिरिवि भावः ! अपिना परमते दूषितस्य व्याप्यलघ्य ससुत्रयः । खमते वियदादेरप्युत्पत्यादिसत्त्वेना- 
निषिद्धखसूपत्वे उत्पत्यादिव्याप्यत्रसंमवेऽपि न क्षतिः; तदभावेन छक्तिरूप्यादेरत्पस्यायभावस्य आपादयितुमनश्लक्यत्वात् , 

व्याप्यामावस्य व्यापक्राभावानापादकत्वात् । यञ्च ॒स्लयमुत्पत्या समनियतत्वेनाभ्युपगतमनादिषट्कमिन्नटद्यत्वादिकं 
तस्य छक्तिरूप्यादौ सत्वात् तदभावरूपापादकामावेन नोत्पचर्यायभावापत्तिरिदाद मरे तस्य मयापि कल्पित- 
स्याङ्गीकायदिति । तस्य वस्तुखभावादिषूपभ्रयोजकान्तरस्य । कर्पितस्य कल्पिते शक्तिरूप्यादौ \ वस्तुखभावादेः 
कस्पितत्वकथनसयायन्तायुपयोगात् अधिकरणाध्यादारापत्तेश्च । नचेति ! शक्तौ रूप्यं नास्ीयादिनिषेधघ्रतीतौ खसरूपेण 
श्॒क्तिरूप्यद्यैव प्रवियोभितया मानाङ्गीकारे इय्थकरैनमिति शेपः \-तैकालिकेवि । शक्िृत्तित्वेन प्रतीयमनेदादिः । 
आपणस्थं रूप्यं प्रतियोगीति संबन्धः ! आपणस्थपदं व्यावदारिके योगरूढम् ! तेन श्रातिभासिकेन सह विकल्पसश्चतिः । 
रातिभासिकर्प्यं वा जैकालिकनिषेधप्रतियोगीदयनुष्ेणान्वयः । मतहानिद्राब्दस्य मतिविषयदलयागार्थकतवे इखयन्तार्थसय मता- 
वेकदेोऽन्वयप्रसङ्चः, तादृशसतिविषयसयापणस्थरूप्यादेः ततपतियोगित्वादेवौ विभागावुदरूखन्यापाररूपद्यागस्याप्रसङ्गेन 
स्यादिदयस्यासङतिश्चेयतो व्यच्छे--मरतद्ानिरिति । बिरोघः. बिरुदधार्थकत्वम् । तदवाक्ययेति शेषः ! तैकालिक- 
निषेधं प्रघ्यापणस्थं रूप्यं प्रातिमासिकं, सरूपेण पारमार्थिकत्वाकारेण वा प्रतियोगि इति योजनया आचार्योक्तिविरोध 
परिहरति मृङे--अस्थति । प्रातिमासिके आपणसधरुप्यतादात्म्यवाधात्, तत्पदं तत्तादात्म्येन प्रतीतपरतया व्याच्े-- 
पारमार्थिकलोकिकेति । पारमारथिकत्येन लोकसिद्धेयथः ! नर्धेवं छेरोन पूरवीचायोकतिः फिमनुसारेण व्याख्येयेखत 
आह रीकायाम्-प्रतिपन्नोपाधाविति । तच्च परयक्षमिखन्वयः ! तजर शन्तं देष्ठः । बाधकन्ञाने छतत रूपय 
नासीदयादिज्ाने । रक्तः प्रतीयत इदनेनान्वयः । नु विवरणश्ारोत्तौ रजतपदेन प्रातीतिकरजतसैव प्रदणं कतः, 
तवाद--प्रतिपषदेनेति \. आतीतिकेव पुरोचतिनि प्रकारतया अमे . भानात्: सदेव खपरदेम प्राहयमिति भावः. + 



१२४ अद्वैतसिद्धिः सव्याख्य । [ परिच्छेदः २] 

प्रतीतं श्रातिभासिकमेव रजतं प्रतियोगीदयर्थः । तच्च सरूपेण पार्मार्थकस्वेन वेत्यनाख्थायां वा 
शाब्दः 1 एताचदुक्तिश्च पुरोवर्तितादास्स्येनेव रजत प्रतीयत इति मतनिरासार्थं लोकिकपस्मार्थरजत- 
तादास्म्येनापि प्रतीयत इति भ्रतिपादयितं च । तदुक्तं तच्वदीपिका्यां-'तसख्माट्धोक्छिकपरमार्थरज- 
तमेव नेदं रजतमिति निषेधभ्रतियोगीति पूबौचायोणां बाचोयुक्तिरपि चुरोवर्तिनि रजतार्थिनः पचतिः 
[0 

सिद्धिव्याख्या । 

प्रातिभासिकमेव रजतमिति । एवं सति वाशब्दालुपपत्तिमाशङ्गयाह--तचेति । एताबटुक्तेः फं 
दरोयति--एतावदिति। तथाच तदुभयं फठमिति ध्येयम्। उक्ताथऽभियुक्तवचने प्रमाणयति--तदुक्त- 

गोडब्रह्मानन्दी ( रधघुचन्द्रिका ) । 

पुरोवरतिनिष्ठालन्ताभावप्रतियोगिष्वेन प्रतीयते, प्रतिपन्नपदेन खध्रकारकधीविशेष्यराभात्; तदनुसारेणोक्तपू्ा चार्यो. 
क्तिव्याख्येयेद्यारयेनाह-अस्याचार्येत्यादि । तच्च प्रतियोगित्वं च । स्वरूपेणेद्यादि । वृतीयाथैखावच्छि्नस्वस 
अतियोगिस्वेऽन्वयः । अनास्थायासिति ।! एकयैव पारमार्थकत्वरूपोक्तधिया खेतरसर्वदर्यानां तसखाश्चान्यया 
तादशधिया निषेधग्रतियो गिष्वसंभवान्नोक्तानवस्था । वस्तुतस्तु, ज्ञानानिव्त्वरूपेण सस्ेतरसर्चैद्यानां निषेध- 
प्रतियोगित्वं संभवति, तस्याभावीयविरोषणता संबन्धेन सखस्िन्न सत्वात् सखस्यापि ज्षाननिवल्यैष्वादिति सख रूपतस्तखयः- 

वच्छेद्कतवसंभवेन राघवात्तदेव निवेदयत दति भावः । ननु--जपणस्थरूप्यश्चब्दस्य भाती तिकरजते च्याव- 

हारिकरजततादस्स्येन भ्रतीतत्वबोधकस्याचा्थवचसि क्रिमरथसुक्तिः--तज्ाह--एतावदुक्तिरित्यादि । तसात् 
बाधस्य अमवैयधिकरण्यापत्यादिना ्रातीतिकस्येवं रजतस्य पुरोवर्तिनिष्टायन्ताभावग्रतियोगितया बाधकधी- 
तिषयस्वात् । रोकिकेदयादि । पूर्वाचार्याणां रोकिकेव्यादिवात्नोयुक्तिः शरद॑ प्रातीतिकरजतं परमाथैरजतं 

म॒ भवती"ति भेदार्मकनिषेधप्रतियोगित्वमङ्गीकृय नेयेयथैः । ननु-भरतीतिकरूप्ये व्यावहारिकरूष्यस्य ताडा- 
व्येन भ्रसक्यभावात्. अभमैयधिकरण्यापर्यादिना निषेधो न युक्त तत्राह--युर इत्यादि ! रजतार्थिनः 

खघुचन्द्रिकाया विद्रङेदोपाभ्यायी । 

मूके- तबे पकान्तप्रधानस्जतपरामरित्वे तदेकदेशेऽपि खरूपेणेयादितृ तीयाथान्वयासंभवात् ग्याचे- तच्चेति । 
नतु कलपद्यस निदुं्टत्वे अन्यतरत्रानाग्रदरूपानास्था स्यात् , तदेव न, चरमेऽनवस्थाया उक्तत्वात्, अत आह--एकये- 
वेति । नन्वेवमप्यन्योन्याश्रयो दुवार श्यत आह-वस्तुतरित्वति । ज्ञानानिवत्यैत्वरूपेणेति । ययपि नेदं 
पारमार्थिकतवं तुच्छढृत्तितवात् किंतु तद्रयाशृत्ता तादशधीरेव; तथापि पारमाथिकत्वपदस्य तद्धरकपरतया सङ्गतिः । नेन 
ज्ञानानिवर्यत्वमपि ` तादात्म्येन खमते तस्यापि जन्यतया कालिकसंबन्धेन च खसंबद्धमेवेति तेन रूपेण तस्य कथमुक्त 
अतियोशिलमिति रूपान्तरान्वेषणेऽन्योन्याश्रयस्दवस्थ इयत आद-तस्यति 1! अभावीयेति, काकिकविशेषणता- 
व्यावृत्तये । नलु तादशधियः खरूपतोऽवच्छेदकत्वसंभवेन तन्निवेरो सघवमत आद-खरूपत इति । तस्य ज्ञाना- 

निवत्यैलस्य एकव्यक्तिकत्वाविरोषादिति भावः ) छाधवादिति । ज्ञानानिवत्यैवद्य तादशधीपरिचायकरूपघटकः्वादिति 
भावः । केचिु-अभावविरदात्म्यत्वं वेतिवत् पारमार्थिकतवेन वेयत्रापि वाक्ञब्दोऽनास्थायामिति मूलस्थो द्वितीयकल्ये- 

ऽनवस्थादि्युक्ताखरससू-चक इति अर्थ वदन्ति । किमर्थसुक्तिरिति । तां विनापि उदाहृतविवरणकारोक्तयविरोध- 
सोक्ता्वा्थवचसि संभवादिति भावः । छक्तौ रूप्य नासीद्यादिनिषेधे आतिभािकसैव प्रतिथो गित्वे लोकिकपरमार्थरजत- 
तादात्म्येन प्रतीतत्वे च संमतिमाह मूले- तदुक्तं तप्रदीपिकायासिति । न स्यादि ति । पृवीचायौणां वाचो 
युक्तिरपीति तत्त्वप्रदीपिकापदानां योजना ¦ एतत्सूवनयेवाचुपदं वक्ष्यति-लोकरिकैसादि ।--वाचोयोग इति । 
तादरवाचोयोगे सङ्गतिसूचकतया तस्मादिति व्याचे--श्चमैति । व्यावदहारिकरजतख पुरोवतिनि रमामावेन तद्धेयधि- 
करण्यापतत्यादिना “रोकिकपरमार्थरजतमेव नेद॑रजतमिति निभेधप्रतियोगिः इति वचनमसङ्गतमिति भावः । अचर मेदं रजत- 
मिति ्रतीती शक्तिरूपे पुरोवर्तिनि व्यावहारिकरजतालन्ताभावो व्यावदारिकरजतमेदो वा विषयः, प्रदक्षन्ञाने शाब्दा 
चरोधेनार्थकथनस्यायुक्तत्वात्र, . प्रतियोगिप्रसक्तेश्चाजुपयोगित्वादियभिमानमूलकत्वसुक्तवाचोयोगस्योक्तासक्चति शङ्काबीजम् ॥ 
तादशाभिमानमेव (अयमभिभ्रायः इद्यादिना मूलछजिराकरिष्यति । निषेधे अरतियोगिप्रसक्त्यपेक्षा तु उक्तेवेति बोध्यम् । 

भूङे--पुरोवरतिंनि प्रातीतिकरज्ते । दद॑, -्रतीतरावम्यन्तेति । ग्रतीत्तस्येति । चौकरिकपरमार्थरजतति शेषः । 



विद्रटेशोपाध्याय्युपडंहितगोडनरह्यानन्दीयुतां । १२५ 

द्दीनात् लौकिकपरमार्थरजतत्त्रेनापरोक्षतया भ्रतीतस्य कालन्रयेऽपि ठकिकपरमार्थरजतसिदं न 
^-^ 

गीडव्रह्यानन्दी (कघ्ुचन्दरिका ) । 

'सद्रजतप्राधिर्मम भवलि"तीच्छावतः । ऊोकिकपरमार्थरजतत्वेन सद्रजतमिदमिदेर्वरूपेण । तथा च प्रातीतिक- 

रूप्ये भ्यावहारिकरूप्यसख सदजतसवसखरूपेण तादात्म्यं प्रसक्तमेव; अन्यथा भातीतिकरूप्ये व्यावहारिकरूप्यङिप्सोः 

रधुचन्दरिकाया बिड्देखो पाध्यायी । 

रजतमिदं नेय इदपदमयुयोम्य्थकं पूर्व योजयन् रजतनबिदंपदानां व्यावहारिकरजततायन्ताभावपुरोक्यर्थकस्वेऽसङ्गति- 
तादवस्प्यपरिदाराय व्याच्े-दृदमिति । त्र नजो मेदार्थकत्वेऽपि इदंपदस्य युरोव्यैथकत्वं न संभवति, व्यावहारिक- 
रजतस्य तवरप्रसक्तरेवेव्यत आह--भ्रातीतिकं रजतमिति । तन तद्धदनाधादाद--परभार्थरजतमिति । सद्रनत- 
मिदयर्थः । लोकिकत्वखामानात् यागः । एवमपि नमोऽयन्ताभावपरतवं न संभवति, अत्र रजतमिदयप्रसक्तरत आद-- 
न भवतीति । मेदात्मक निषेधेति । प्रतियोभिपदसमानविभक्तिकाडयोगिवाचकपदसमभमिग्याहारस्येव प्रायो भवति- 
पदसममिव्याहारस्य नुपदेन भेदबोधे, सप्तम्यन्ताद्योगिवाचकपदसममिन्याहारस्येव चासिपदसमभिन्याहारस्य नस् 
पदेनाखन्तभावबोधे प्रयोजकत्वं “वटः पटो नास्तीगखस्याच् घटो न भवतीलयसख च आयोऽग्रयो गात्र, इ्यभित्रेय मूढे 
भवतीखध्याहतमिति मनपिन्रलयात्र निषेधपदं मेदपरतया व्याख्यातम् । इतिमेदेदयस्य इतिप्रयययविषयमेदेखर्थः । 
जेथेति । संगमनीयेव्यर्थः 1 वाचोयुक्तिरपीवि पू्वैणान्वयः । एवंच छक्तौ रूप्यं नास्तीदयव्यन्ताभावभरयये आतिभासिकर- 
जतस्यैव प्रतियोगितया भानमिति तत््वमदीपिकासंमतमियायातम् । अन्यथा लौकिकेदयादिवाचोयुक्तेनैद रजतमिति प्रतीतेः 
छुन्तो व्यावहारिकरजताभावविषयकत्वेऽपि सङ्गतिसंभवेन तखा श्रतिभासिकरजतग्यावहारिकरजतमेद विषयकत्वेन तत्सङ्ग- 

मनवैय्य्रसङ्गात् । इदानी प्रातिभासिकरजतस रकिकपरमाथरजततादाप्म्येन प्रतीतत्वे तत्संमतिमक्षरलन्धां अव- 
तारयरि--नन्विति । पुर इत्यादीति । अतीतखेयन्तेनेति शेषः । धुरोवतिनिः इद्य्य श॒क्तिरजतरूपै 
पुरोवतिनी यर्थः । तत्र ददीनादियन्तेन ताद्राप्रतीतत्वे युक्तिरुक्ता । रजतार्थिन इयस्य रजतरूपार्थवत्त इदयर्थकत्वे सिद्ध- 
विषयस्य पुंसः अवतत्यसेभवादसङ्गतिः, कर्मधारयान्मव्वर्थीयापत्िशचेखयतो रजतमर्थयतेऽसौ रजतार्थीति कृदुत्तिमाभिदय 
व्याच्े--रज्ता्थिन इति ! रजतश्रा्तिरिति । सब्रजतप्राधिरियथैः; व्यावहारिकलिप्सोरितयुक्तः । नलु छोकिकपर- 
मा्थरजतत्वेन प्रतीतिं सं मवति, परमार्थैत्वेन लोके सिद्धत्वपर्यन्तभानस्यानलुभवात्, इदं रजतमिलयेवाकारात् , रजते तत्म- 
तीतिसंभवेऽपि प्रातिभारिके तत्तादा्यरसक्तिन लब्येयतः तव्याच्े- लौकिकेति । सद्वजतपिदमियेव रूपेणेति ! 

इदं प्ातिभाषिकरूपम् । पुरोवर्ति सद्रजतम् । इव्येवंरूपा इद्याकारेलर्थः । सामान्ये नपुंसकम् । तरतीयार्थोऽमेदः 1 
तथाचेदं सद्रनतमिद्याकारा या सद्रनतत्वावच्छिलप्रकारिका इदंत्वावच्छिन्नविरोष्यिका अपरोक्षा मतीतिः तद्दिपयस्येवि 

मूलार्थः । रोकिकपरमार्थरजतसखेति रोषः । अ्रतियोगितामियत्रान्वयः । अत्रर्दपदार्थो न शुक्तिरूप्यं; पुरोवतिरजत- 
शब्दस शुक्तिरजता्थकत्वे त्र सत्त्वस्यासत्वेन तद्धानाजुपपत्तः, च्यावहारिकरजतार्थकत्वे प्रातिभासिकरजते इव शक्तौ 

तसयायन्तसाददयाभावैन तत्र तद्धानासं भवात्, अत्र रजतं परयामीयनुमवानुरोधेन सशिक्रष्टरजतमानाथे म्र(तमासिकर- 

जतोत्पत्तिखीकारे श॒क्तिगतेदंत्येनापि तसैव भासमानतया इदत्वेन इक्तिभानासंभवाच, किंतु परतिभासिकरजतमेवेदंप- 
दार्थः । तच्च च सद्रजतशब्दोहिखितं सत्वविशिष्टं व्यावहारिकरजतं तादार्म्येन भासते; अन्यथा इर्दरजतमिदयाक्रानु- 

पपत्तेरिलभिप्रेय ॒लोकिकपरमार्थरजतत्वेनेति तृतीयान्तार्थरब्धप्रातिभापिकम्यावहारिकतादात्म्यम्रपक्तिहेतुं स्पष्टयति-- 

तथाचेति । इदं सद्रनतमिदयाकारकपरतीतिसत्त्वे चेदयर्थः । प्रतीतेरिदं सद्रनतमिलयाकारफत्मै इति यावत् 1 अच च “इदं 
रजतःमिद्याकोरवं अतीतिः, नविदं सद्रजतमिलयाकारेयसिद्धिमाशङ्ख तत्सिद्धये प्रडृत्तिददीन,दिन हेतुं योजयति अन्य- 

थेति । इदं सद्रजतमिल्याकारकम्रतीतेरसत्वे इय्थैः । परेतु - अस्तु इदं सद्रनतमिल्याराग्कप्रतीतिः; तथापि तद्विषयता 
श॒कतिरूपपुरोवर््यसे आतिमासिकरजतयेवास्तु, नतु प्रातिभासिके व्यावहारिकरजतसेदयप्रयोजकत्वशद्भानिरासाय प्रवृत्तिदर्श- 
नादिति मूखोक्ततद्धतुभङ्ग प्रसज्ञयति--अन्यथेति । ताटरतादात्मयप्रसक्यभावे इयथः--इति पाहुः ।--व्यावहारि- 
कषिप्सोरि ति । इच्छाया असंभवेन तादशेच्छधीनशवृत्तेरनुभवसिद्धाया अनुपपत्तिः ! नच--अयु यमाना अन्रत्तिः 
प्रातिभासिकलिमप्सोः शछक्तिरूपपुरोविविषयैवेति--वाच्यम्; प्रातिभासिकेच्छायाः प्रृत्तिकारणत्वकल्पनापत्त्या गंरवा- 
पत्तेः, व्यावहारिकेच्छयां त॒ तत्कारणत्वस्य ङ्कुपतत्वादिति मावः । तथाच रातिमासिकरजनं सद्रजतम्वविशिष्टविषथके. 

च्छाघीनम्रदत्तिविषयत्वात्सद्रनतमियाकारकमरतीति विशेष्यम् । तस्मात्तत्वाचोक्तविशिष्टप्रकारक्तादत्म्यसष॑स.अ्रतीतिविरेष्य- 
सिति पवितम ! इदमेव आतिभाषिकस च्यावदारिकत्ादास्येन प्रतीतत्वं पूरं भू उक्तम् । 



१२६ अद्ैतसिद्धिः सभ्याख्या । [ परिच्छदः २] 

गोडब्रह्मानन्दी ( कषुचन्द्रिका ) 1 
भ्रवृ्यनुपपत्तेः। नच--व्यावहारिकरूप्य निष्ठत्वोप्ररुश्चितस्य रंजतस्वस्य भ्रातीतिकरूप्येऽपि स्वीकाराद् शुक्तिगतस्येदन्स्वा- 

देरिव सत्वस्यापि तन्न अ्रलयान्च "सद्जतमिद्*मिति प्रययोपपत्तेव्यौ वहरिकरूप्यस्य प्रातीतिके तादार्म्यारोपसखीकासे 
यथः, तं विनाप्युक्तमदृ्युपपन्तेरिति-वाश्यम् ; व्यावहारिकनिष्टरजतस्वादिकं प्रातीतिङे रजतादौ न खवीक्रियते भाती- 
तिकादषि श्यावहारिकरजतादिकार्यापत्तेः ! प्रथमपरिच्छेदान्ते मूरे--शभरातीतिकव्यावहारिकसाधारणमेकं रजत. 
त्वादिकं भ्यावहारिकमन्रेऽन्यत् प्रातीतिकमात्रेऽन्यते"--दव्युक्तिस्तु, व्यावहारि केरजततादाष्म्यस्य भ्रातीतिकस्य प्रती 
ति अनङ्गीकारपक्षे प्रौडिवादमात्रेण । एकस्येव रजतत्वस्य व्यावहारिकस्य भ्यावहारिकमाच्रनिष्टखय श्चीकारेऽपि तदा- 

श्रयताद्ास्यनिरिष्टस्य उत्पत्तौ तादशताद्स्म्यखयाप्युसपत्या इदं रजतः मिलयादिन्यवहरोपपत्तेः । तथाच भ्यावह- 
रिकेऽनुभूतं यद्रजतत्वादि तद्िशिष्टविषयकेच्छावतां अरातीतिके भ्रहततरक्तविशिष्टस भ्रातीतिके तादास्यायोपं विनानु- 
पपततेसादशारोपावश््यकस्वम् । यदि तु ““अ्यावहारिकनिष्ठरजतस्वादेः आतीतिके स्ीकारेऽपि ततो व्यावहारिकरजता- 
दिका्यख नापत्तिः व्यावहारिकस्वविशिष्टयेव कारणस्य कार्यप्रयोजकव्वव्निन तदन्तभौवेनैव कारणद्टस्य फरोत्प- 
त्तिव्याप्यतास्ीकारात् ; अतएव भरतीतिकं न कुत्रापि कारण, किंतु तख कान विद्रपम् ; अतणएव यत्न व्यावहारिकनरिष- 

टु चन्द्रिकाया बिडुेश्यो पाध्यायी । 

रजत प्रातिभासिकरजतविषयकप्कृत्तिप्रयोजकेच्छीयसद्रजतत्वावच्छिन विषयत्वात् सद्रजतमिदमिद्याकारकभरतीतिभ्रकारत्वं 
तस्मात्तलाच प्रातिभासिकविरोष्यकतादाठम्यसंस्गकन्ञानीयसद्रजतत्वावच््छिन्नप्रकारतारूपं यत. श्रातिभासिके तादास्म्येन 

प्रसक्ततवं प्राति भासिकनिष्ठमेदाप्मकनिषेधमतियोगिताप्रयोजकं तद्वत्वं पर्यवस्यति ! व्यर्थं इति । तथाच कथं व्यावदारि- 
कस प्रातिमासिकनिष्ठमेद्रतियोगिताभानमुक्तमिति भावः ।-खीकारादिति । अतएव ह्कृपतश्चक्या तत्र रजतपद- 
श्रयोगनि्वंह इति भावः ।-प्रययाश्चति । एवंच सत्त्वसयांपि तन्न सीकार आवदयक इति मावः !- तं विनापीति 1 
तादशचारोपसीकारं विनापीयर्थः। अख प्रययोपपत्तरिखत्राप्यपकैणान्वयः --भरचृत्युपपत्तेरिति । पवृत्तौ दि वस्ठुगया 
यत्. सद्रजतं व्यावहारिकं तद्टिषयकेच्छा न कारणम् , किंतु स्याचहारिकरजतनिष्ं यद्रजतत्वं यच्च सत्त्वं तडुमयविषिष्ट- 
विषयकेच्छैव सा चाचाक्षतैवेति भावः । सत्वं सद्रूपनरह्यतादाभ्यम् , तादात्म्येन सद्रूपविदिष्रस्ैव वेति तख सकलव्याव- 

हारिका्ुगतत्वात् म्यावदारिकरजतद्रत्तिसत्तघटितप्रदृत्तिकारणतावच्छेदककोरौ छक्तिगतसत्स्यानिवेशात् कर्थं छ्धप्रका- 

रणतया निवह इति न शङ्कनीयम् ; सत््वसयाप्युभयसाधारणस खीकारादिति ।--न स्वीक्रियत इति । नचैवमपि--तन्न 
तद्धानं खीक्रियतते, एवं च रजतत्वनिरिशटविषयकत्वस्य ्रदृत्तिकारणतावच्छेदकस्य रजतत्ववत्त्वाघरितस्यं रजतत्वावच््छिन्न- 
विषयकत्वरूपत्वोपगमात् न ्र्च्यमुपपन्तिरिति--वाच्यम्; तत्र तद्धानखीकारे तत्खीकारस्यानिर्वैचनीयस्यातिवादिनां 

दुवारत्वादिति भावः ।--कायोपत्तेरिति । प्रातीतिके ग्यावहारिकतादात्म्यखीकारे तु नेयमापत्तिः, व्यावहारिक- 
रजतत्वविधिष्टसय तत्छार्य॑पति कारणत्वात् इति भावः 1 भूलविरोधमाराद्कय परिदरति--प्रथमेति । पश्च इति । 
इद॑रजतमिादिव्यवहारोपपादनायेति सेषः । तथाच तद्गन्थेतद्भन्थयोवविभिन्नपक्षामिप्रायकत्वात् अविरोध इति भावः । 
भरोडिवादभाव्रेणेति । तृतीयार्थ उक्तार्थान्वयी अभेदः । मात्रपदेन युक्तिवादन्यवच्छेदः । नञु--तदद्गीकारपक्षेऽपि 
प्रातिभासिके भ्यावहारिकरजतत्वानुपगमे' तत्रेदं रजतमिति व्यवहारः कथसुपपयत इव्यत आई--एकस्येवेति 1 नयु- 

हृदुरजतमिति व्यवहारो द्विविधः, छक्तिरूपपुरोवतिंविषयकः श्क्तिरूप्यात्मकपुरोवर्तिविषयकश्च । तत्र दवितीयख छक्तिरूप्ये 
उक्तयुक्टा व्यावहारिकरजतत्वोपगमासंभवेऽपरि व्यावदहारिकरूप्यतादात्म्यतदासोपखीकारेणो पपत्तावपि शक्तौ तादात्म्येन 
भासमाने प्रातिभासिके व्यावहारिफरजतत्वशुपगच्छतां सद्रनत इवोत्प्यमानख थमस तदनुपगच्छतां भवतां कथमुपपत्ति- 
स्त आदह-तदा्रयेति । शक्तिरूपपुरोवरतिनि दयादिः । विशिष्रस्येति । मातिभासिकसेति षः । तादशतादात्म्यस्य 
व्यावहारिकरजतत्वाश्रयतादात्म्यख । आतिभासिके इति शेषः । उपसंहरति- तथाचेति । प्रातिभासिके म्यावहारिकरज- 
तत्वस्य ठ्वहारिकरजतकायौपत्तिमथादुपगमासंमवे चेलर्थः । प्रचुत्तेरिति । अनुपपत्तरिलत्रान्वयः । प्रथमपरिच्छेदा- 
म्तोक्तमूलभन्धं ` युक्तिवादतया सङ्गमय्य प्रातीतिके भ्यावहारिकतादात्म्योपगमवैयर्यं शङ्ते--यदि त्विति । अवल- 
म्ब्यत इत्यनेनान्वयः । कार्यस्य कटकददेः । नघु--कारणतावच्छेदकरजतत्वविशिषटभातिमासिकवरितसामथीसत्तवे कार्थं 
ङतो न जायत हत् आह--व्यावदहारिकत्वविशिष्स्यैवेति । कारय्रयोजकत्वं कायोपधायकत्वम् । तवृन्तभौ- 
वेनेवेति । तत्कार्थेकारणतावच्छेदकाः याव्रन्तो धर्माः सकः तदिशिष्टग्यावदारिकपदार्थकूं यदा तदाऽग्यवरितोत्तरक्षणे 
तत्कायोत्पत्तिरिति भ्याधिपिति मावः. 4 . तन्धेचं--मातीतिकसपोदेर्मयकर्प्ादिक्रायोक्िव्याहन्येतेति चङ्कामिापत्त्या 
परिद्रति-अतपत्रेति । -व्याबहारिकिैत्र कार्यः तिप्ेजकत्वदिनेखभैः १ कारणम कथं तं पातीतिकेपांदिसथके 

॥। 



विदरकषोपाभ्याय्युपदहितगौडत्रह्ानन्दीयुता । १२७ 
सि ११ ~~. नि ^~ ~~~ ^~ ~~~ 

पमी 

गोडन्रह्मानन्दी ( कघुचन्द्रिका ) । 
यकात् प्रातीतिकवरिषथकाच्च ्ञानादेकजातीयं कार्थ ततनकेनैव रूपेण तयोहैतुस्वम् , नचैवं-व्यास्यादेव्यैभिचारिहेश्वादो 
सश्वापत्तिः; बद्धिसमानाधिकरणसखय अतियोगिष्यधिकरणालन्ताभावस्याभ्रतियोगिभातीतिकूभूमसामानाधिकरण्यसख 
वहो सत्वादिति--बाच्यम् ; म्याचहारिकमाच्नवृत्तरपि संयोगत्वादिः स्वीकारेण तदाश्रययैव संयोगादेः सामानाधिकरण्य 
घटकाधिकरणादौ साध्यादिसंसभेलया निवेरोन न्यावहारिकसख भातीतिकसाध्यसंसरैत्वाभावेन च भ्ातीतिकधूममादाय 
भ्याक्षिघटनाया जसंभवात् । पुर्वच ध्यावहारिकम्रादीतिकोभयद्त्तिसंयोगत्वादिकं व्यावहारिकमाच्रवृत्ति च तत् 
सखीक्रियते, नतु अतीतिकमात्रह्त्ति; अत्व बाष्पे धूमस्वभ्रसेण भरातीतिकधूमस्वाश्रये बाष्पे वहिव्यापकतां गृहीर्वा 
वह्िम्यापकधूमसामानाधिकरण्यं यत्र गृह्यते वहो, तन्न न धूमव्याप्यतापत्तिः, बाष्प्विरिष्ट्रतियोशिकस व्यान. 
हारिकमाघ्रवत्तिसंयो गल्वाश्नयस्य भातीतिकधूमस्वोपरक्षितप्रतियो गिकत्वेऽप्युक्तधूमत्वनिरिष्प्रतियोगिकलाभावात् । 
किंच तिरिष्टसामानाधिकरण्यस्य न्यावहारिकमात्नवृत्तिविरोषणतास्वाश्रयसंबन्धेनाश्रयत्वमेव व्यािरिति स्वीकारात्; 
भरातीतिकधरुमत्वादिषटिवस्य न ॒च्यािस्वम् । प्रातीतिकघटितधमीवच्छिन्नस्य प्रातीतिकत्वेन व्यावहारिकस्य तव्मति- 
योगिकत्वाभावादि°ति नव्यमतमाङम्बयते, तद् भ्रातीतिके नियमतो व्यावहारिकतादातम्यारोपसद्निवेधश्ोपेश्चणीय 
एव । कादाचित्क तावारस्न्य प्रष्वीनोक्तिनैया । नहि कदाचिदपि तौ न श्त इति वकत शक्यम् । यन्तु-परातीतिके 

रश्ुचन्द्िकाया विदरेद्योपाभ्यायी । 

भयादिकमुभूयते तत्राह--किस्विति । अआतिभािकस्य यत् ज्ञानं तूलविदा्रत्तिरूपं तदपि प्रातिभािकं कायीलुपयोम्ये- 
बैत उक्त चिद्रूपमिति ॥ तच्च तादृसक््युपहितमपि तत्तादात्म्यापन्नेदमाकारड़त्यवच्छिन्नत्वेन व्यावहारिकं कयो 

पयोग्येव; अन्यथा प्रातीतिके व्यावद्ारिकरजतत्वानुपगमेऽप्यगतेरिति भावः ¦ नन्वेवं--सामप्रीग्याप्यतावच्छेदके व्यावहा- 
रिकत्वनियेे गौरवम् ततो व्याबहारिकरजतत्वं भातिभासिके नेत्येव रघु इयत आह--अतएवन्येति । व्यावहारिकरज- 
तत्वादेः भातीतिकटरत्तित्वादेव चेद्यर्थः । अन्यथा तज्ज्ञानयोरेकरूपेण हेतुत्वासंभवात् काय॑कारणभावद्वयं विना ताभ्यामेक- 
जातीयकायाचुपपत्तेरिति भावः । व्यावहारिकनिष्टरजतत्वादिरूपस पाती तिकक्तित्े बाधकं इङ़ते-नचेति । अथोगोल- 
कादौ व्यावहारिकधूमत्वावच्छिन्नस्य भरातीतिकधूमख स््वेऽपि तदभावस्यापि वाधकारे सत्वात् प्रतियोगिव्यधिकरण- 
स्येति । अग्रतियोगीति । रतियोगितानवच्छेदकीभूतग्यावहारिकधूमत्वाश्रये यर्थः । वहिपदेनात्र यदधिकरणे व्यावहारि- 
कसाध्यव्यभिचारनिरूपके नियमेन कदाचित् भ्रातीतिकधूमग्रसिद्धिः स ्राह्यः, तेन सकल्वहिमति प्रातीतिकधूसनियमेऽपि 
नासङ्गतिः । व्यावदहारिफमात्रग्त्तरणीलयपिना प्रातीतिकसाधारणस समुचयः ! तत्प्रयोजनम् ्रातीतिकसंयोगज्ञानात्कायै- 
निर्वाहः, तत्स्फुटयति--पवं्वेति । तत् संयोगत्वादिकम् । नन्विति । निःप्रयोजनत्वादितरि भावः!-प्रातीतिकमान- 

चुत्तीति । तत् सख्वीक्रियत इल्यजुषज्ञः । ईटशतत्छीकारे बाधकमप्याह--अतय्यव्ेति । आतीविकमात्रृतिसंयोगत्वादि- 
खीकाराभावादेयेदखथः 1 तत्खीकारे तदाश्रयसख ्रातीतिकधूमत्वविशिष्टभ्रतियोगिकल्वाद्ववेदेवमतिप्रसङ्ग इत्युपष्टम्भसङ्गतिः -- 

रमेणेति ! तृतीयाथ जन्यत्वं आतीतिकधूमत्वान्वयि । वहिव्यापकतामिति । तेन रूपेणेादिः । गृहीत्वा 

निष्यीङृत्य बहौ वहिव्यापकध्रूमसामानाधिकरण्यं य्न ग्यते वहिः, बहिन्यापकधूमसमानाधिकरण इति मरहो 

यदा जायत इद्यथैः । धूमव्याप्यतापत्तिरिति । नच---्रातीतिकं धूमत्वं कथं चदिव्यापकतावच्छेदकं य्किचिद्- 

हिमति भातीतिकभूमनिगमेऽपि तादशधूमे बाष्पैः भ्रातीतिकख धूमत्वस्यासत्त्वादिति--वाच्यम्; व्यावहारिकप्राती- 

तिकधूमत्वयोः सखण्डस्याखण्डस्य वा ॒धूमलत्वस्योपगमेन तेन रूपेण बाष्यनिष्रातीतिकभूमत्वखय आतीतिकधूस्- 

नियतवहिव्यापकतावच्छैदकत्वसंभवात् ।! अत्रापि वहिपदस्य तादशवहविपदत्वात् ¦ यद्वा--यच्च. गद्यते बह 

तत्रेयख, यद्वहिव्यक्तौ गह्यते तथ्यक्ताविलयर्थः । सा च व्यक्तिः यदधिकरणद्रत्तिाष्पादौ नियमेन कदाचित् 

धूमत्वभमः तादी आल्या । तादशन्यक्तिन्यापकतावच्छेदकत्वस्य च परातीतिके धूमत्वे खलमत्वात् । धूमपदं तच 

भरातीतिकधूमत्वावच्छिननेऽपि सक्तं; तद्वलपि अयं धूम इति व्यवहारात्, प्रातीतिकमात्न चान्यदिति व्ष्यसाणमूलात् 

भातीविकमानत्र्ृत्ति संयोगत्वादिस्वीकारेऽपि नेयमापत्तिरियाह--करंचेति । विशिष्टेति । देठन्यापकतवच्छेद्कीभूतः 

साष्यतावच्छेदकावच्छिन्ननिरूपितत्वविरिषेय्थः । धूमत्वादीद्यादिना भातीतिकंयोगपणिहः ।--असंबन्धत्वादिति 

एवंच व्याप्तौ संयोगादिरूपसाध्यसंस्ैख प्रातीतिकरसाधारणरूपेण निवेशेऽपि आतीतिकधूममादाय व्यक्षिवटनायां 

असंमव इति हेयम् ।--अवकछस्ब्यते इति । एवंच व्यावदारिकदततरजतत्येनव इ सभि सदरनतमिति -अलय्रृततिः 
निर्वाहात् भरातीतिके व्यावहारिक्रतादातम्यारोपो व्यर्थं इति भावः 1. भाचीनोक्ति; .“लोकिकरजतमेनर निदं रजतमिवरिः 

निषे्मियोगीणतयेवपा । बद कयमिति 1 विनिगमनामिरदादिति मावः ५. पुरोवतितादालवेतेव, रजतं अतीत 



१२८  , अद्वैतसिद्धिः सज्याख्या । [ परिच्छेदः २] 

भवतीति निचधप्रतियोभितामङ्गीकृद्य नेतव्ये' ति ।--भयमाद्चयः--एकविभक्तयन्तपदोपस्थापिते 
~~~ ~~~ ~~~ ~~. ~~~ ~~~ ~~~ ̂ ^“ ~~~ ~ 

सिद्धिव्यासख्या । 

मिति । तस्याभि्रायं विशदयति---अयमभिग्राय इत्यादिना । एवं सलपलिद्धान्तादिदोपं परिह- 

गौडनब्रह्मानन्दी ( रघुचन्दिका ) । 

तदुविष्ठानसैव तादार्यारोपाग्याबहारिकरजतादेः प्रातीतिके तादास्यारोपोक्तिः न युक्ता--ईइति । तश्च । प्रातीतिके 
तदुस्पत्तिकारोत्तरसुस्पक्नेन॒दुरत्वादिदोषेण सश्निहितसयानधिष्ठानस्यापि व्यावहारिकस्य  तादप्म्यारोपद्रीनात् । 
व्यावहारिकरजतखेन्द्रियासंनिङृष्टस्वेऽपि तदंशो स्षटतिरूपसय आमस्य समवैत । नु-- नेदं रजत'प्रिति बाधोऽपि 
रजतसख मायामयस्वं सूचयतीति पञ्चपादिकावाक्ये शग्रतिपन्नोपाधावभावभ्रतियोगित्वमेव मिथ्यास्वम्› तचच बाधकन्लने 
रजतं श्रतिपन्नोपाधावभावभ्रतियोगितया अवभासत इति प्रल्क्षमि"ति विवरणवाक्यं ज्याल्यानम् ; तथाच तादश- 
बाधसयाल्यन्तामावविषयकव्वेनैव विवरणे व्याख्यानात् कथं प्रातीतिकञ्याचहारिकमेदविषयकत्व भवद्धिरूच्यते । 
नच--समानविभक्तिकनामद्वययुक्तनजा भदसैव बोधनादुक्तबाघक्वानस्य मेद विषयकत्वमेव युक्तमिति--वाच्यम् ; 
मयक्चक्लाने श्ब्दसखरारसेना्थैकथनस्यायुक्तप्वात् । अथ विवरणकरिरेव पश्चादुक्तबाधक्ञानस्य भेद विषयकत्वसुक्तम् 
तथाहि--्रतिपश्नोपाधौ खरूपेण रजतस्यालन्ताभावस्वीकारेऽपि कार्मेदेनैव रजततदभावयोभ्यैवस्था स्यात्; अम्यथा 
“रजतस्य श्ून्यतारूपमलीकस्वं खा" दित्याशङ्खय रोकिकपरमाभैरजतस्य कारुविरोषमनन्तमीव्यैव निषेधात्तादशनिषेध- 
सामर््याच्च प्रतिपन्नं प्रातीतिकरजतं मिथ्येति" तैरक्तम् । तथाच बाधकन्तानस्योक्तमेदतनिषयकस्वं तेषां संमतमिष्युच्यते; 
तथापि पूर्वापरविवरणवाक्ययोविंरोध इत्याशङ्य उक्तविरोधं परिजिदीषुराह--अयमारय इत्यादि 1 पदेति । 

छष्ुचन्द्रिकाया विडुङेरोपाध्यायी । 

इति मतनिरासार्थमिति मूरोक्तनिरासे' युक्ति सिंहावल्ोकनन्यायेन वक्तु तन्मतमनुवदति--यस्विति । तदुत्पत्तीति । 
भरातीतिकोत्पत्तीयथैः । नञ्च -प्रातीतिकरजतस्थाने स्त्र ग्यावहारिकरजतसन्निधानासंभवात् ददितश्राचीनोक्तिः 
सामान्यविषया संगतैवेयत ञद-व्यावहदारिकरजतस्येति । तदंशे स्रतिरूपस्येति । प्रातीतिकरजता्॑शे 
म्रयक्षरूपस्ति शेषः । परोक्षत्वापरोक्षत्वयोः समवेशोपगमादिति भावः । व्यक्तं चेदं वेदान्तपरिभषायाम् नचा 
भ्रन्थविसेध इति । वक्षयमाणमूडेन अभिभ्रायवर्णनपरिहायैतया सूचितम्रन्थविरोधं विरदयति-अयमभिप्राय- 
इति । मूल्मवतारयति- नन्वित्यादिना । -उपन्यखमानविवरणवाक्यस्थवाधकनज्ञानपदस्य नेदं रजतमिति ज्ञानपरत्वं 
स्फुरीकर्ठु तद्धित्रियमाणमूलवाक्यमाद-जनैद्सिति । नेदं रजतमिति । वाधोऽपि ताटशभ्रयक्षवाधग्रहयोऽपि, 
रजतस्य प्रातीतिकरजतख, मायामयत्वं मिथ्यात्वं, सूचयति विषयीकरोति, इति प्वपादिकावाक्यार्थः । तत च 
तारशबाधम्रहस्य रजतमिथ्यात्वानवगाहित्वात् बाध इ्याशक्खयाह--विवरणे परतिपन्नोपाधाविति । तच रयक्षमिदय- 
न्वयः । अवभासत इति । भरतिपन्नत्वं खप्रकारकधीनिशेष्यत्वं, तदपि मासते, इदं पदस्य रजतवत्त्वेन भासमानपुरोवर्वि- 
परत्वात् । प्रतिपन्नपदस्य खाश्रयपरत्वेऽपि तद्धानमपरे उपपादयिष्यते । बाधज्ञानस्य प्चपादिकोक्तनेदंरजतमिलयाकारक- 
बाध्ञानखय । अस्यन्ताभावविषयकस्वेनेवेति । उक्तमिभ्यात्वशरीरेऽयन्ताभावसयैव मेदमादाय सिद्धसाधनवारणाय 
निवेशितत्वादिति भावः । व्याख्यानात् वर्णनात् ¦ अयुक्तत्वादिति । अभिरप्यमानप्रतीतेः अभिखपजन्यपरतीति- 
कुस्यत्वनियमस्तु न; पैतो वह्िमानिति वाक्याभिरुप्यवहिविधेयकालुभितौ व्यभिचारादिल्यमिमानः । अथ यदि “इत्युच्यते 
इत्यन्वयः । पश्चात् उत्तरयन्ये । तन्न तस्य स्पष्टमरुक्तेस्तत्र तख तात्पर्य योतयितुं तद्भन्थसुषन्यसति-तथादीत्यादि । 
रजतस्य प्रातीतिकरजतस् । शून्यता सर्वदेशकालदृत्ययन्ताभावगप्रतियोगित्वम् ¦ तथाच एवं तदुत्तौ च । उक्तसेदेति। 
आतीतिकनिष्ठन्यावहारिकमेदेर्थः ।--संमतसि ति । सौकिकपरमार्थरजतसख कालविशेषमनन्तमौन्यैव निषेधात् इति दहि 
तदुक्तिः, सा च नायन्ताभावेविषयकत्वे सङ्गच्छते; अत्र रजतमिलप्रसक्तेः, छतो ातीतिकरजते वा व्यावहारिकिरज- 

^-^ 

१ इर्दकाराभियुखलोकमदृत्यनुसारेण भामल्युक्तमकारेणेदमिति रजताध्यास्रस्यावदयकत्वेनाख्यातिवादायोगेऽपि प्रातीतिकरजतश्ानस्य 
न्यावहारिकरतक्ञानस्य च स्वरूपतो विषयतश्च भेदायहेणाभेदाङ्गीकारेऽपि बाधकाभावः !-एतेन मावीतिकस्यानविषठानत्वात्कथं 
तत्र रजततादास्म्याध्यास ईति सासा तौदात्म्यारोपवसचेऽषि . रजते इदं त्यदात्म्याध्यासं प्रति इदमवच्छिननचैतन्याभितस्य 
तदियं वैवोधादौ नलमिति. यु्वन्िकोयां अतिषादितिैने तेददैसारेणं तेतर: ज्यावहारिकरजततादात्म्याध्यासस्यप्युपपतनेरिति । 



विडठेशोपाध्याय्युपटहितगोडनढानन्दीयुता । १२९. ` 

धर्मिणि अतियोगिनि च नजोऽन्योन्यामावबोधकलत्वनियमस्य व्युतपत्तिवखसिद्धत्वादै : “थरः -पटो 
न भवतीति वाक्यव"दिदं रजतं न भवती"ति वाक्यस्य अन्योन्याभावबोधकसरे स्थिते अभिराप- 
1 014 ~ क 

सिद्धिष्याख्या । 

रति--अतं इति । अत्र वदन्ति--प्रातिभासिकस्य रजतस्य टौक्रिकपरमार्थरजततादास्मयेन स्वन्मते 
प्रतीतिं युक्ता; भरातिभासिकस्य रूप्यस्य लोकिकपारमार्थिकरजताज्ञानाकाथैतवात्, प्रातिभासिकस्य 
स्लोपादानाज्ञाननिवतेकनज्ञानविषयेणीव तादात्म्यप्रतीतेश्च, नहि युरोवि्यक्तितवाज्ञानेऽपि लौकिकपर- 
मार्थरजत्वज्ञानमात्रासातिभासिकरजतनिघृत्तिरसि; शुष्ः पट इति शहपटयोरेकज्ञाननादयत्वात् , 

एकत्राध्यासाच्च । नचैवं घटपटयोरपि तादात्म्यप्रतीवयापत्तिः; तादश्चमतीतौ सलयामेतस्य निमित्तत्वं 
कल्प्यते; (आरोपे सति निमित्ताजुसरणं, नतु निमित्तमस्तीत्यारोपः" इति न्यायादलोकिकपरमार्थ-. 
संनिकषदिरूपसाममीविरदा्च । अतएव त्वयान्यथाख्यातिः भयास्याता । तस्माह्णौकिकपरमा्थरज-" 

गोडब्रह्मानन्दी ( लघुचन्द्रिका ) । 

प्रातिपदिकेयथैः; ध्चेत्रो न पचती्यादावेकविभक्यन्तोपस्थाप्यस्याप्यन्योन्याभावाबोधकस्वात् । अभिखापेति 
ननूयुक्षवाक्यरूपामिरुपियर्थः; पर्वतादौ वहथादिप्रकारकानुमितेः “पर्वतो वहिमा'नियनेन तादा्थेन वद्धिमदादि~ 

कारकधीजनकवास्येनाभिङप्यमानस्नात् , !उक्तवाक्यस्यापि संयोगेन वदह्वयादिभकारकधीजनकत्व"मिति अगचीनसते. 

रघुचन्द्रिकाया विद्रलेरोपाध्यायी । 

ताखन्ताभावसत्वेऽपि क्तौ प्रतीतस्य रजतस्य सदयत्मे बाधकाभावात्, व्यावहारिकस्नतायन्ताभावविषयकमरतीतेः 
श्रातीतिकरजतमिथ्यात्वगप्रयोजकतया “तादशनिषेधाम््याच्ः इ्युत्तरवाक्यासङ्गतेश्च । एवं शक्तिरूपे पुरोवतिनि व्याव्- 
दारिकरजतमेद विषयकत्वेऽपि तच ताद शमेदस्य श्रातीतिंकरजतमिथ्यालाग्रयोजकल्रात् , ताद्योक्तेः ्रातीतिके व्यावहारिक- 
मेदविषयत्वे तु तदुक्तिः सङ्गच्छते; पूर्वोक्तयुक्रया प्रातीतिके व्यावहारिक तादात्म्येन प्रसक्तिसत्त्वात् परमार्थसलय- 
बरह्ममिन्नसख लोकिकपरमार्थमिनलसख सरतीयमानस्य मिथ्यालनियमेन तादरामेदप्रतीतेः आतीतिकरजतमिभ्यालप्रयोजकतया 
तारशोत्तरवाक्यं च सङ्गच्छते इति भावः । तथापि मवदुक्तेर्तरविवरणमन्थानरोधित्वेऽपि ! विरोध इति । एवं च मूल- 
दौधिल्याद्धवटुक्तिरप्यसंगतैवेति भावः । मृङे--पएकेति । सजातीयेलयथैः । उपश्थापिते उपस्थितख नज इति शेषेणा- 
न्वयः । तथाच धम्यंपस्थापकपदसमानविभक्तेप्रदोपस्थापितप्रतियोग्युपस्थापनसमानकालीनोपस्थितिविषयस्य ताद्दपद- 
समभिव्याहृतस्य नन इद्धः । व्युत्पत्तिः कार्यकारणभावः । अच्र च समानविभक्तिकलवं, नीषटो नीरो घट ईइदयादि- 
समासव्याससाधारप्याजुरोधेन विरद्धविभक्तिराहिदयरूपम् । तच्च ॒विदेष्यवाचकपदोत्तराद्त्तिविभक्तिविभाजकधरमवद्िक्ति- 
राहिव्यम् । विभक्तिविभाजकधर्मश्च आथमालादिः 1 तथाच चैच्नो न पचती्यादौ चैत्रः पचतीदयनयोः समानविभक्तिकलात्ः 
तत्समभिग्याहतनजश्वायन्ताभावनोधकस्य अन्योन्यामावाबोधक्रत्वेन उक्तनियमे व्यभिचार इदयाशङ्ख व्याच्े-- 

पदेतीति । ययपि निर्क्तविरुद्धविभक्तिरादिष्यं नाका्लाघटकतया तज्ज्ञानकारणततावच्छेदकं, विभक्तिलादिकमजानतः 
श्ान्दबोधाचुपपत्ते; तथापि उक्तनियमशरीरे तजनिवेशेऽपि न क्षतिः; नियमज्ञानस्य शाब्द गोधाकारणलादिति भवः । यदि 
च निरुक्विसद्धविभक्तिरादिदे विभक्तिविभाजकधर्मपदेन ग्रथमपुरुषलादिकमपि गृह्यते, अथवा विरुदधविभक्तिरादिदं 
विशेव्यवाचकपदोत्तरए़त्तिविभाजकथर्मवद्धिन्नविभक्तिराहिलयरूपं निवेदयते, राहिदयपरतियोगिनी विभक्तिश्च खुप्निडन्यतररूपा, 
तदा चैत्रः पचति इ्यनयोः विश्दधविभक्तिराहियाभावेनोक्तनियमे चेत्र न पचतीदयादौ व्यमिचाराभावेऽपि पदोपस्थापिते- 

यत्र पददाब्दस्य अआतिपदिकेति व्याख्यानमावदयकम् । खप्निडन्तरूपपदपदार्थस्य एकविभकत्रकृतिलसयेकविभक्तयन्तलसख 
बाधेन यथाश्ुतासङ्गतेः । नच---विभक्त्यन्तल्॑ विभक्तिचरमावयवकलमिति-- वाच्यम् ; तदतो रमिप्रतियोग्ययुपस्थ> 
पक्वेन “उपस्थापिते धर्मिणीलयदेः' असंगव्यापत्तेः । मूले--तुल्यलादिस्यस्य समानविषयकलनियमारदिदय्थः । अत्र पर्वेतो 

वेहिमान् इति वथनुमितौ व्यभिचारोद्धाराय ग्याचधे--अभिलापेतीति । नञ्युक्तेति । ननु--पवमपि पर्वैतो 
न-वहिमानितयाकारकवहयवच्चछिन्नमेद विधेयकालुमितौ व्यभिचासे दरवार एवेलत. आह--उक्तवाक्यस्यापीति । भाची- 
नमते, इति । अमेदस्क, संसरममे तेहमोषोपयिकाकाङ्कानिवाहकेमरथमादिवेतू. ` मठम् -गिरथंक. एव . सन्. मेदान्त्रयगेधौपथिकाः 



१३.०' “` ` अद्वैतसिद्धि; सव्याख्या । [ परिच्छेदः २ ] 

जन्यभरतीतितस्यत्वादभिरष्यमानपरतीतेः नेदं रजतमिति वाक्याभिरप्यश्रतीतेरन्योन्याभावविष- 
यत्वमेवर ! तथाचेदंराव्निर्दि्टे पुरोवर्तिप्रातीतिकरजते रजतराब्दनिर्दिष्व्यावदारिकरजतान्योन्या- 
भावरतीतेरार्थिक. मिथ्यात्वम्, नना रजत"सिति वाक्याभिरुप्या तु प्रतीतिर्यन्तामावविषया;. 
भिन्नविभक्लयन्तपदोपस्थापितयोरेव धर्मपरतियोगिनोनैजः संसगौभाववोधकत्वनियमात् । सा 

सिद्धिव्यास्या । 

तैवेर्दपदास्पदेः खरूपेण निषिध्यत इयेव त्वस्माचामाचा्यीणां वाचामर्थः । तत्र चरमवाधवेयधिकरण्या- 
दिदोषस्तु, दण्डापूषन्यायेन ममाक्कख एवेति । तस्माटुष्परिहदारोऽपसिद्धान्तादिदोष--इति ॥ अत्रो. 

च्यते । न प्राविभासिकस्य रजतस्य छोकिकपरमार्थरजततादास्म्येन प्रतीतिने युक्ता; शुक्तिरूप्यसख 

स॒च्यवच्छिन्नचैतन्यनिष्ठतूखाविद्याकायैतवपक्चे छोकिकपरमार्थरजताज्ञानाकायत्वेऽपि, मूाविद्याकायेत्व- 

पके उभयोरेशाज्ञानकायैत्वात्; नापि प्रातिमासिकस्य स्वोपादानाज्ञाननिवतेकज्ञानविषयेणैव तादात्म्यं; 
न हि ब्रहमततत्वाज्ञानेऽपि छुकतिखक्ञानमात्रासातिभासिकरजतोपादानन्रह्याज्ञाननिवृत्तिरस्ति, तथात्वे तेनैव 
मोक्षापातात् 1 अतणएव--शु्धः पटः इति तादात्म्यप्रतीतिरुपपन्ना । डुङपटयोरेकाज्ञानकायेत्वादेकचा- 
ष्यासाश्वेयपि--साधु । न चैवं घटपटयोरपि ताद्ातम्यापत्तिः; तादृशध्रतीतौ सयामेतख निमितत्वं, 

कर्यते, आरोपे सति निमित्ताजुसरणं, न तु निमित्तमसतीत्यारोपः' इति न्यायात् । यदुक्त. 
लोकिकपरमार्थरजतसन्निकषौदिसामग्रीधिरहात्तत्तादातम्येन प्रतीतिरयुपपन्ना--इति । तन्न । मूतखादाव- 

गोडत्रह्मानन्दी ( लघुचन्द्रिका )। 
सु यथाश्चुतमेव साधु । आर्थिकसिति ! तथाचोक्तपञ्चपादिकावाक्येन तादरामेदश्रतीतिरूपमेव बाधकप्रयश्चमभिरु. 
पितम् । तदिभ्रायेणेव पश्चाद्िवरणेऽपि तथोक्तम् । अतएव पञ्चपादं सुचयन्तीत्युक्तम् । तेन हि पञ्चपादिका 
कृता तख निर्पाख्यताबोधनपूर्वकं मिभ्या्वं ज्ञापयति, नेदं रजते मिध्यैवाभासिष्टेति च देतुवाक्यं पश्चादुक्तम् । 

परमार्थास्प्त्वरूपनिस्पार्यताबोधनद्वाराऽथौन्मिष्यास्वं॑ज्ञापयतीति हेष्व्थः । अथौपत्तिप्रकारो नेदमिल्यादिनोक्तः । 

टधुचन्द्रिकाया विद्ङेयोपाध्यायी । 

काहानिर्वाहक इति मते इयथः । ननु--निदः रजतमिति वाक्याभिल्प्यभरतीतेरन्योन्याभावविषयक्त्वेऽपि पुरोवर्ति- 
छक्तिकायां न्यावहारिकरजतान्योन्याभावविषयकत्वेऽप्रसक्त्रतिषेधापत्तिरिति ; आतीतिकरजतान्योन्याभावरूपनिषेधविषयकत्वं 
खीकार्थ, तथा सति मिथ्यालस्य बाधकधीविषयलरूपकण्टोक्तलसंभवे “मायामयत्वं सूचयतीति पचपादिकावाक्येन 
(उक्तनिषेधसामथ्यौत्ः अतिपननप्र तीतिकरजतमिथ्योक्तिविवरणवाक्येन च॒ मिथ्यालसयय बाधकपीमूलकार्थापत्तिविषयल- 
रूपार्थिकलोक्त्या च विरोधो दुवौरः, वस्तुतस्तु अन्योन्याभावरूपनिषेधस्य मिध्याललाघटकतया मिभ्यालख नोक्तकण्टोक्त- 
ल्रसंभवः, नचोक्तबाधधीमूखकत्वं॑पन्नपादयुक्तमिध्यालाधापत्तिमरकारसेति, उक्तवाक्याम्यां मिथ्यालख आर्थेकलो- 
क्तिवियेधो दुरवीर इयत आद मूरे-तथाचेति । "अयमाशयः इति ग्रन्थावतारिकोक्तपश्चपादिकाग्नन्थविोधपरिदारम् 
“अयमाशयः इद्यायार्थेकं मिथ्यालमिदयन्तम्रन्थरभ्यं स्फुटयति रीकार्या-तथाचेति 1 मि्यालस्यार्थिकत्वे चेलर्थः । 
उक्तेति । मेदं रजतमिति बाधोऽपि ^रजतश् मायामयत्वं सूचयति" इयाकारकेयर्थः ।--तादश्लभेदेति । भतीतिक- 
रजताज्ुयोगिकलव्यावदारिकरजतप्रतियोगिकमेदेयर्थः । मिथ्या कण्टोक्तत्वे तु मेदं रजतमिति भ्रतीतेः पुरोवर्तिंश्क्य- 
ज्चयोगिकभातीतिकरजताखन्ताभावविषयकलावर्यकलात. तथाचेव्याद्युपष्टम्भसङ्गतिः । तदभिप्रायेण: नेद रजतमिति 
अतीवेरुक्तमेदविषयकलामिमायेण । पश्चात् तथादी्यादिनोपन्यस्तोत्तरअन्थे । तथोक्तं तादृदानिषेधसामथ्योव् अतिपन्न 
आतीतिकरजतं मिथ्येत्युक्तम् । अन्यथा हि सामथ्यैपदासङ्गतेरित्युपषटम्भसङ्गतिः । अतपव ताद्दभ्रतीतेभेदविषयकला- 
देव । अन्यथा शृहातीलेवं वदेत् ! सूचयतिपदस्य स एवार्थः किं न स्यात्, तच्राह--तैनदीति । पञ्वपादीकृताहीखर्थः 1 
उन्तमिद्यनेनान्वयः ¦ तस्यं मआतीतिकरजतसख । ज्ञापयतेरनेदं सर्जतबाधः कतौ 1 ज्ञापयतीयन्तहेठवाक्यं व्याच्--पर- 

मा्थन्यत्वेति । लोकिकपरमार्थरजतानपतवे्ः  अथोत्रू अदुपयतिजञानरूपसद्कारिवशात । क्षापयति अभूपयति ९. 



विद्रशोपाध्याय्युपंहितगौडनद्यनन्दीयुता । १६१ 

च पुरोवर्ति्रतीतरजतस्यैव व्यावहारिकमदयन्तामावं विषयीकरोतीति कण्टोक्तमेव मिथ्यात्वम् । अतो 
"^ 0 जज 

सिद्धिव्याख्या । 

भावस्येवं रजतदिरपि इन्द्रियसंयुक्तेदमराविशेषणताया एव सननिकर्षत्वसंभवात् । नं च~--भूतरेऽभवि- 

गोडब्रह्यानन्दी ( लघ्ुचन्द्िका ) । 

यतो नेदं परमाथरजतम् अतो मिथ्यात्वेन प्रतिपन्नोपाधिनिष्ठायन्ताभावभ्रतियोगित्वरूपेण इदममासिष्ेति तदः । 

पुवं चाभिकसुक्तमिथ्यात्वे बाधकोक्तमेदधीरभ्यमि्याशयेन “तच्च बाधकल्लाने रजतं अतिपश्नोपाघावभावम्रतियोगितयाव- 

भासतः इति व्याख्यानरूपं पूर्वविवरणवाक्यमचिरदधम् । अतणएवोक्तनिषेधसामभ्यात् श्रतिपन्नं रजतं मिथ्येति तत्रोक्त 

मिति भावः । भतीतिः जमबाधकाछे सवौनुभवसिद्धधीः । प्रतीतरजतस्य प्रतीतरजतसराधारणरजतमात्रख । रज- 

तत्वेन पारमाथिकस्वेन वेति शेषः । नजु--रजकस्वं प्रातीतिकं निषेष्यतावच्छेदृकं, ्यावहारिकं वा । ओ तादश- 

रघुचन्द्रिकाया बिटुलेद्योपाभ्यायी । 

तथाच नेद॑स्जततिति बाधः प्रातीतिकरजतमायामयलस सूचकः ज्ञानजनकः, ` तदथौपत्तिभयोजकेन तेन विनानुपप- 

दमानधातीतिकरजतधसिकपरमार्थरजतान्यलविषयकन्ञानखात् इति प्रतिज्ञात. पथवसितौ । यतद्द्यादि । यदिदं 

रनतमभासिष्ट प्रतीतं, तत्, मिथ्यालं बिनानुपपयमानं परमार्थरजतभेदवत्त्वात् , मिथ्याेन अ्रतिपज्नोपाधिनिष्टादयन्ता- 

भवग्रतियोगिलसूपेण तादरशअतिथोगिलरूपमिथ्यालविशि्टमिलयथेः ¦ वैरि तृतीया । प्रातीतिकरजतं मिथ्या, व्यावहा- 

रिकरजतभिन्नवेन प्रतीयमानलात् इति निभटितार्थः । ब्रह्मणि व्यभिचारवारणाय श्रतीयमानलनिवेशः । तन्न रतीतिश्च 

वृत्यवच्छिन्चिद्रूयेति न तदोषतादवस्थ्यम् । पतेन--प्रतियोगिलरूपेणेदमभाषिष्टेयख तत््कारकातीतभानविषय 

इत्यर्थकलात् भ्कृता्ापत्तिपू्वं॑तादशमानस्यासत्त्वात् तादशाथापत्तिः बाधपराहता-इत्यपास्तम् ; तादश्चमानाघटितख 

निरूकमिथ्यालसेवार्थापत्तिप्राह्मलात् । नन्धेव-- नेदं रजतमिति ज्ञानश्य अल्यन्ताभावघरितमि्यालविषयकलवणेनपर- 

त्त्यादिपूवविरण्न्विशेधो दुरुदर एवेयत आद्--पवेचेति । आर्थिकं अर्थापत्तित्राह्यम् । बाधकन्ञानाविषयी- 

भूतमिथ्यालार्थापत्तेवा घधीमूलकलयाभावे बाधकन्ञाने ताद्शभतियोगितया अवभासत इति विवरणासङ्गतिरत उत्त--बाध- 

कतेक्तचीरुभ्यमिति । कभ्यं जन्याथौपत्तिविषयः \ तथाच बाधकन्ञाने इति सतिसप्तमी, तस्याश्च “ङितिच”” इति 

सत्रे निमित्तलपयैवसायिताया वैयाकरणैः खीकृतलात् ठन्तविवरणवाक्ये तादशभतियोगितया भानस्य बाधन्ञानाधीनल- 

लाभात् तत्सङ्गतिरिति भावः 1 उक्तविवरणवाक्यख इटशार्थपरदाव्यांय विवरणकारीयवाक्यान्तरसंबादमाह--अत- 

एवेति । शिष्या वाधकधीमूरकार्ापत्तिविषयलदेवेव्यथेः । तश्र विवरणे । नचु-मिष्यालसखाथिकते बाधक- 

ज्ञाने रजतं अतिपन्नोपाधावमावेप्रतियोगित्तया भास्वै इति भलयक्षमितिः निवरणवाक्ये तत् मिथ्यायं प्रदक्षमिल्यन्वयाद्- 

सङ्खतिरिति--चेश्न; तदितयख मासते इटग्रैवन्वयात् ; इतिभ्रत्यक्षमित्यस्य इत्यनुभवसिद्धमिलयथैकलात् । ननु-- 

आतीतिकरनतमिथ्याल किमाधिकमेवेलयाशक्कय नेताह मूले--नात् रजतमिति 1 नञु--शदं रजतमिति भमोत्तरं 

नेदं रजतमिखेव प्रतीतिः, नतु नात्र रजतमिद्याकारा इलया परिदं व्यच्छे--प्रतीतिरिति । मेति 1 अन्न 

रजतमिल्यादिः । बाधका उत्तरकरे । सवौनुभवसिद्धधीरिति 1 इदं रजतमिति भ्रमोत्तरं नेदं रजतमिति नाध- 

अतीतिः, “अन्न रजतमिति अरमोत्तरं नात्र रजतमिति वाधप्रतीतिः इति सर्वाबुमवसिद्धमिति भावः । धटो न घट इति 

"वाक्यस्य प्रामाण्यवारणाय मृ मिन्नविभक्लयन्तेति । इदं न चैजस चैत्रो न पचति इद्यादिसंग्रदाय सप्तमीमथमेति 

भूते न घट इ्यादिसं्रहाय अरथमाषष्ठीतिडन्यतरेति च नोक्तम् । नात्र रजतमिति प्रतीतिः, न पुरोवर्िभातीतिकरजते 

व्याबदारिकरजतमात्रस्यायन्तामावं निषयीकरोति; ततरेदरजतमिति सामानाधिकरण्येन तदारोपसैवाजुभवेन अत्र रजत- 

मिति अतीतिरूपतत्मसक्टयभावात् , नापि पुरोवरतिद्यक्तिराकरे; अन्यथाख्यालयापत्तिमयेन तत्र तख कथमपि भसक्तेर- 

नुपगमात्, नापि पुरोव्िदयक्तिराकटे पुरोवरिभ्रातीतिकरजतमान्नखः आतीतिकरजतलस्यानुपद निराकर्तैव्यलेन रजत- 

पटोषटेख्यस्य तन्मात्रदृतिप्रतियोगितावच्छेदकख दुरैभलात्, किंतु व्यावहारिकातीतिकरजतसाधारणरजतलेन रूपेण 

्रतियोभिविधया भासमानरजतसामान्यसेयभिग्रायेण व्याच प्रतीतरजतय्येति । भरतीतसाधारणेति । व्यावः 

हारिकथातीतिकरजतोभयदृत्तिरजतलवि रि्यर्थः 
। भाञ्नस्यं समान्यसख । खीकृतपक्षानुसारेण  प्रतियोगितावच्छेदकं 

-पूरवति--रञतंत्ेनेति 
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गोडन्रह्मानन्दी ( कघ्ुचन्द्रिका ) 

चाधोत्तरं व्यावेहारिकरजतत्वमादायेह रजतमिति विरिष्टबुश्यापत्तिः, द्वितीये भरातीतिकं तदादायोक्तापत्ति्मबाधयोवै- 
सथिकरण्यापत्तिश्च; नच द्वाभ्यां रजतत्वाभ्यां द्वे बाधबुद्धी जायेते; अनुभव बिरोधात्--इति चेन्न ; व्यावहारिकरजत- 
त्वरूपेणैव रजतस्य श्रुतौ अमे भानात्, तेन रूपेण च निभेधे वैयधिकरण्याद् भावात्, भ्रमे हि भ्यावहारिकरजत- 
त्वस्य व्यावहारिकः संसं: प्रातीतिकरजते भासते; बाधन्ताने व्यावहारिकस्य मिथ्यासवस्य व्यावहारिकसंबन्धभानवत्। 
नच--भातीतिकं रजतत्वं प्रातीतिकमाच्रन््तिताद्ास्म्यत्वविधिष्टसंबन्धं चादाय विरिष्टबुज्धापत्तिरक्तबाधसचवेऽपीति-- 
वाच्यस्; तादशरजतत्वादौ तादशतादास्म्यस्वे च मानाभावात्, ऽ्याबहारिकद् तेभ्यौवहारिकस्येव रजतत्वस्य प्रातीति- 
करजते भानाब्यावहारिकतादासम्यसाधारणन्यावहारिकताद्स्म्यस्वसय तत्संसमतावच्छेदकतया भानाच ) अथ--अम- 

स्थरे दोषजन्यतावच्छेदकतया प्रातीतिकं श्मतष्वादिकं भातीतिकमानत्रब्त्तित्तादास्म्यस्वं च सिच्यति; व्यावहारिकसाधा- 
रणं रजतत्वादिकं च न दोषजन्यतावच्छेदैकम्, दोषं विनापि तदवच्छिन्नखय व्याचहारिकस्योस्पस्या व्यभिचारात्--इति- 
चेन्न; व्यावहारिक्ाधारणस्य दोधजभ्यतावष्छेदकत्वेऽपि भ्रातीतिकतादाप्म्यसेव उक्तजन्यतावच्छेद्कसंबन्धस्वेनो- 
च्भ्यभिचारानवकाद्रात्, भ्यावहारिकसंबन्धेमैव श्यावहारिकस्योर्पत्तेः । नच--उक्तकार्यतावच्छेदकसंबन्धे प्रातीति- 
कत्वं यत् श्रवेशितं, तस्य व्यवहारकारुबाध्यत्वरूपत्वे गोरवात् अआआतीतिकमान्नदृच्यखण्डधम रूपत्वं वाच्यमिति- 
वाच्यम्; तथा सति दोषजन्य्ञानात् व्यावहारिकसाधारणतादास्म्यत्वविदिष्टसंबन्धचिषयकप्रतरस्यादिकार्योष्पत्यसं म- 
वात् । अतपएव चोक्तगीरवं प्रामाणिकम् । अतएव च रजतस्वादिकमपि न प्रातीतिकमान्नवृत्ति, प्राची नोक्तिस्तु रजत- 

त्वादिकं खरूपेण व्यावहार्किप्रातीतिकरजतसखाधारणमपि प्रातीतिकरजवादिसंखष्टरूपेण प्रातीतिकमेष, न व्यावहारि- 

खध्ुचन्द्िकाया विदुलेखोपाध्यायी । 

ययपि पारमार्थिकत्वेन रजतायन्ताभावदुद्धिरिह रजतमिदयाकारककेवलरजतवावच्छि्रजतविरिष्टवुद्ध न विरुणद्धि 

तथापि इह सद्रनतमिलयाकारकसत्त्वावच््छिन्नरजतप्रकारकबुद्धि विरुण्येव । सत्त्वं सलयलं पारमार्थकलमिति 
हि अनथीन्तरमिति बोध्यम् ।-दइद्ट रजतमिति 1 पारमा्थिकवैनेति द्वितीयकल्पेयीदृशविकल्पे इह सद्रजतमिति 
ुद्यापत्तिरबोध्या । बैयधिकरण्येति । अमे आतीतिकरजतलकूपेणेव रजतं प्रतीयत इत्यभिमानः । नचेति ॥ 
जायेते इद्न्वयः । अभिमानं निराङय समाधत्ते---नेति । भानवदित्ति । मिथ्यालदेः मरातीतिकरते रजत 
प्रारमा्थिकलं स्यादिति भावः । खंबर्धं रजतप्रतियोगिकम् । ए्वचात्र रजतखसेदखधिकः पाठः । तसव्संसर्गेति ॥ 
रजतसंसर्गेल्थः । रूपत्वं वाच्यमिति । तथाच मातीतिकमाचवृत्तितादात्म्यलसिद्धिरिति तेनैव सूपेण 
म्रातीतिकतादात्म्यसय भ्रमे संसरतया भानसंमवेन व्याबहारिकतादात्म्यलस्य भरातीतिकतादात्म्यसाधारण्ये माना- 

भावः, बाधसत््वेऽपि उक्तविशिष्टघुज्यापत्तिशेति भावः । तथा सति अआतीतिकमाच्रडसितादात्म्यलखरी कारावद्यकचेन 
व्याब्रहारिकतादात्म्यस्य आतीतिकतादात्म्यात्तिते सति । भ्रचच्यादिकार्यैति । तादशमदत्ति प्रति ताद्यसंबन्धज्ञ- 
नसयैव हेतुतया छ्कृप्तलेन दोषजन्यज्ानोत्तरं ताद्दाभदृत्तेरयभवसिद्धलन तज्ज्ञानस्य तादशसंबन्धविषयकलमावद्यकम् , 
अन्यथा तादशप्रद्ततौ अ तीतिकतादात्म्यलविरिष्टसंबन्धविषयकनज्ञानखेनापि कारणलान्तरस्मावर्यवक्तव्यतया गौरवं 

स्यात्, एतदपेक्षया आवदेयकदोषजन्यतावच्छेद ककोटावैव व्यवदारकारख्बाध्यल्रूपमरातीतिकलप्रवेे लाघवम् ; इत्थं 
चाखण्डग्रातीपतिकतादात्म्यलसखीकारे मानाभाव इति भावः -भतपवेत्ति । अआतीतिकलस्याखण्डधर्मरूपलसीकारे 
उक्तम्रवरृत्तिरूपकायौत्पत्तिनिवीहाय कारणतान्तरकल्पनारूपगोरवान्तरप्रसङ्गदेवेलर्थः । यदि चोक्तप्रृत्तिरूपकार्यनिवांहाय 
व्यावहारिकतादात्म्यलस्य प्रातीतिकतादात्म्यसाधारण्यमद्वीकृल्य दोषजन्यतावनच्छेदकलखधवाञुरोधादेव प्रातीतिकलमख- 
ण्ड धर्मरूपं . सीक्रियते, तदापि अतिरिक्तरातीतिकतादात्म्यवरूपधर्मकल्पनामनन्तमप्रा तीतिकतादास्म्येष्वनन्ततत्सेबन्धकल्पनां 
चापेक्ष्य दोषजन्यतावच्छेदके व्यवहारकालवाध्यलनिवेशे खाघवमिति नातिरिक्ततादशधर्मसिद्धिरिति बोध्यम् । उक्त- 
व्यभिचारवारणानुरोध्रात् दोषजन्यतावच्छेदके प्रातीतिकलं प्रवेदयम् , तच ॒तदवच्छेदकसेबन्धकोरौ धर्मकोरौ वेयत्र 
विनिगमनाबिरहयत् तादश धर्मकोटावपि तन्निवेशे कतैव्ये तस्य व्यवहारकालबाध्यलरूपले गौरवादखण्डभ्रातीतिकरजत- 
स्यापि सिद्धिरिति मतसुक्तयुक्त्या दूषयति--अतप्वैति ६ दोषजन्यज्ञानात् व्यावहारिकसाधारणरजतलविरिष्टविषय- 
कमदृत्यादिका्यैनिरवाहयतुरोधदेवेद्यर्थः । अनुपदोक्तातिरिक्ततादात्म्यलनिरासरीतिरिदाप्यलुसन्धेया । नन्तरेवं--मूरुस्थ- 
प्रथमपरिच्छेदान्ते प्रातीतिकमात्रे चान्यद्रनतलमिलादिषाचीनोक्तिः किमभिध्रायिकेखयत . आद~-प्राचीनोक्तिस्त्विति। 
साधारणमिति । स्वावदारिकिमिति: शेषः . “--श्रातीतिकमिति । आतीतिकमात्रृति चेति शेषः । नन्वेव-- 
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गोडजह्यानन्दी ( घुचन्दरिका ) । 

कसाधारणमिलयभिप्रायिका । अतएव व्यावहारिकसंबन्धेन कपारूदेधैटादिदेवुत्वे नं भ्रातीतिककपरत् धटाद्ुयत्य- 
त्तिः 1 किच "कपारादिरूपकारणद्ुटविशिष्टं यत्. यश्चणे भवति तत् तदुत्तरक्षणावच्छेदेन घटवदिति भ्याक्तिबरा- 
दुक्तापत्तिः काया, उक्तव्याक्िरेव न संभवति; कपारादिकारणकूटनिष्टग्याक्षौ कपालादेग्यावहारिकसंबन्धस्य वेशात् । 
स्वव्यापकघटसमानाधिकरणचरत्तिकपालखादिकारणक्रत्वव्वलय व्यावहारिकसंबन्धावच्छिन्नसयय व्याश्धिखरूपत्वाद्वा 
प्रातीतिककपारादिषटित् ताद्शकूटस्य भ्रातीतिकस्वेन भ्यावहारिकसंबन्धेन तद्रच्वस्यारीकत्वात् । नच-तथापि 
बाधोत्तरं व्यावहारिकरजतस्वस्य प्रातीतिकसंसगेमादाय दह रजतमिति विरिष्टङच्यापत्तिरिति--वच्यमू ; रजतस्वीय- 
ातीतिकसंसमस्यापि स्यादहारिकप्रातीतिकलसराधारणेन तादु त्म्यत्वरूपेणैव श्ुक्तिरजतोपरि श्रमे बाधे च भनेन 
तादशबाधे सति तादश्षतादास्म्यस्वरूपेण भ्रातीत्तिकतादार्भ्यावगाहिन्या अषप्युरूविशिष्टबुद्धेरसंभवात् । व्यावदारिक- 
मिति ! वदन्युनसत्तकमिलयथैः; खवा्रभ्रमस्य स्वाञ्नबाधे प्रातीतिकाल्यन्ताभावनिषयकत्वख पूरवसुक्तवात् । अथवा 

मिथ्यास्व म्यावहारिकालन्ताभावधरितसेच, खवाञ्जबाधस्तु भ्रातीतिकमेवामा्थं व्यावहारिकसवेन मासमानमवगाहते; 
तथाच व्यावहारिकपिलयस्य उ्यावहारिकसवेन मास्मानमियर्थः, ग्यावहारिकत्वं च भ्यवहारकाटाबाध्यरवम्, तच्च 

भातीतिकल्वेनोक्तबाध्यत्वरूपेणागृद्यमाणे प्रातीतिकेऽपि बाधकन्तानेन ग्रहीतुं हइक्यत एवेति भावः । कण्ठोक्तः 

बाधकधीविषयः ! ननु--सखसमानाधिकरणस्वान्युनसत्ताकाल्यन्तामावप्रतियोगिष्वरूपमिथ्याववं बाधकश्ानेन नियमतो 
गृह्यत इति वक्तुमशक्यम् ; स््ाधिकरणस्रसख भरमरूपोपस्थितेः बाधप्पूर्वं सत्वेऽप्यन्युनसत्ताकस्वस्य पू्वमनुपस्थित- 
व्वात्, चक्षुरादिमानायोग्यस्वादनुमानाद्यनवतारेऽपि बाघष्ठद्छुदयाच्च इति--चेत्, अत्रोच्यते--न्युनसत्ताकस्वेन 

छशुचन्द्रिकाया विद्ुलेशेपाध्यायी । 

ग्याचहारिककपालखस्य तार््दतादत्म्यस्य च ग्रातीतिकक्पालतादात्म्यसाधारणतया प्रातीतिककपारत् धघटोत्पर्तिप्रसङ्ख 
इत्यत आह--अतपवेति । व्यावहारिकधर्मख्य प्रातीतिकसाधारणल्दिवेद्थः । न्यावहारिकलस्य कारणतानच्छेदक- 
संबन्धे ग्रवेरे इदसुपष्टम्भकं बोध्यम् । खंबन्धेन तादात्म्येन । व्यावहारिक्रलस्य तच्नाप्वैरोनापि उक्तापत्ति परिट- 
रति--किंचेति । यत् अधिकरणम् । षणे क्षणावनच्छेदेन । तत् अधिकरणम् 1 व्याप्तौ तद्धटकम्याप्यवत्तायाम् । हेल- 
धिकरणाभावादिवहुपदार्थानां म्र तीतिकरानां व्या्िघटकतावारणाय बहूप हेखादिसंबन्येपु व्यावहारिकलनिवेरो गौरवात् 
व्याप्तिघटकचरमपदाथसेव देत व्यावदारिकिसंबन्धो निवेदय: । प्रातीतिकहेलादिषरितविशिष्टस प्रातीतिकत्वात् व्याव- 

हारिकसंबन्धस्य प्रातीतिकमरतियोगिकलानुपगमेन प्रातीतिकदेच!दिघरितसककवि शिष्टानां व्याप्यन्यवहयारविषयतावारणा- 
दिद्यादायेनाह--सखन्यापकेति । अआतीतिकं प्रकारसंबन्धमादाय बाधोत्तरं॑विशिष्बुद्धिरेतावता वारिता, मातीतिकं 
ग्रकारतावष्छेद्कर्संबन्धमादाय विशिष्टबुच्यापर्ति वारयितुं शङ्कते-- नचेति । इद रजतमिति पाठः ! एवं रजतोपरि इति 
पाटः । भसंमषादि ति । समानविषयकत्वं न प्रतिबन्धकत्तायां तश््रम् , अपि समानमरकारकलमिति यथा, एवं समान- 

संसर्मकल॑ न तश्र, किंतु समानसंसर्भतावच्छेदककलमेचेति भावः ।--यद्वा--एतावता याधोत्तरं श्तौ रजतविगिष्ट- 
ुद्धिवौरिता; इदानीं क्तौ रजतखविशिषटबुदधि बारमितुं शङ्ते--नचेति । शङ्कायामिह रजतमिति पाटः । समाधाने च 
ुक्त्युपरि इलव पाठः । व्यावहारिकलस्य मिध्या्ाघरक्त्वात् व्यचट--व्यावहारिकपितीति । व्यावदारिक- 
लस्य तद्धटकत्ये वाधक स्मारयति-खाप्रेति 1 व्यावहारिकपदस सचिक्ृषटलक्षणिकलायाट-जथवेति । व्यावहा- 
रिकाव्यन्ताभावेति । वस्तुतो व्यावहारिकलेन भासमानाखयन्ताभावेदय्थः । तेन खाप्रगजादीनां सखप्रतदभावानां 
च प्रत्तीतिक्रलऽ्पि न तद्धरितमि्यात्वाचुपपर्तिः । व्यावहारिकत्वेन भासमानत्वं वस्तुसदेव मिथ्यात्वघटकं, नतु 

मिथ्याज्ञाने तद्विप्रयकत्वमावद्यकमिति सूचयितुं वस्तुत इत्युक्तम् । तेन बाधन्ञाने व्यावहारिकत्वेन प्रतीयमानाभावांशे 
तादृशयर्तीयमानन्वाभाविऽपि न क्षतिः । नञु--्यावहारिकत्वभ्रातीतिकत्वयोविंरोधात् कथं खप्नवाधसख तदुमयसूपेणा- 
भावविपयक्ल्वमन आद्-व्यावदारिकत्वं चेति । अग्रह्यमाणेति । तथाच तत्र॒ विरोषणज्ञानबाधामावधरित- 
सामप्रीबव्यन, व्यावदारिकत्वेनेवाभावभानमिति भावः । कण्टोक्तत्वे कण्डधीनरब्दजन्यज्ञानविषयलम् । तसय प्रायक्षिक- 
यापरम्धलऽमेमवाद्रा-कण्टोक्तमिति । विरोषणज्ञाने सति बाधाभावबलात् बाधकन्ञानेन मिथ्यात्वेऽपि विशेषण- 

्ाननिरदस्थदर नदनुपपनि श्रुत- नन्विति । अन्यूनसत्ताकत्येस्युपलक्षणम् । व्यावदहारिकत्वस्यापि अनुपरिथतत्वे 
हठः ।--चश्युर्दीति । नु--विनारिदस्यवति विनारिदर्यामावस्य श्युतिभमितत्वेनैव्रातिभा्िकत्वालुमितिरूपैव 
तदुपश्थतिभपिष्यति शयन आद--अनुमानाद्यनवतारेऽप्रीति । आदिशब्दस्य तद्वटकष्दा्थोपस्थितिमूलकविरिट 



१३४ ` अद्ैतसिद्धिः सव्याख्या । । [ परिच्छेदः २] 

नापसिद्धान्तो नान्यथाख्याद्यापत्तिमै वा भ्रन्थविरोध इत्यनवद्यम् । नञु--एवमल्यन्तासत्वापातः 

सिद्धिव्याख्या । 

४ । लौकि वच्छरु्तौ ठोकिकपरंमारथरजतस्याभावात्कथं तेन संयुक्तविरोषणताप्रयासत्तिः १ इति--वाच्यम् ; पच्ची- 
करणप्रक्रियया छौकिकपरमार्थरजतस्यापि तत्र सत्त्वात् । न च तर्हि तस्येव प्रतीलयापत्तिः, इष्टस्वात् । 

तत्तादात्म्यापन्नप्रातिभासिकरजतम्रतीतेरेव तस्रतीतित्वात् । न चैवं तयेव प्रक्रियया घटादावपि रजत- 

सत्वेन तदुपटम्भगप्रसङ्गः; रजतत्वविरद्धघरटत्वरूपधर्मप्रकारकमिश्चयस्य रजतोपरञ्िप्रतिवन्धकर्वात् । 

न च-शुक्त रजतसच्वे सर्वोपलम्भप्रसङ्ग इति-- वाच्यम् ; सर्वख दोषाभावात् । न च सलज्ञानस्य 

गोडनह्यानन्दी (रघुचन्दिका ) । 

रूपेण ग्यवहारकाे यदन्त तादा भावस्यैव मिथ्यात्वघटकतास्तीकारेण (अज्ञातत्वेन सर्व साक्षिभाख'मिति निव- 
रणाद्यक्तेः, खसामानाधिकरण्यादेश्च बाधकढृततिन्ञानविषयत्वादुक्तमिथ्यात्वस्य बाधकट्रत्ति(नावच्छिन्नसाक्षिणा नियमेन 
हणम् । एवं व्यावहारिकाभावघटितमिथ्याव्वपक्षेऽपि व्यवहारकारीनन्ताननिवलस्वेनाक्ञादाभावस्य मिथ्यास्वघटकस्वं 
खील निर्बहणीयमिति । नापसिद्धान्त इत्यादिः । “खरूपेण प्रतीतिकरूप्यस्य न निषेधः इति सिद्धान्त- 
हानि दोषः, तथा विद्धान्तयेवासरदा्वायानभिमतत्वात् । अतएव बव्यावहारिकरजतसयेव सरूपेण निषेधसीकारे 
अमबाधवेयधिकरण्यादिवारणाय तखेव अमे भानस वाच्यस्वेऽन्यथाख्याल्यापत्तिरिति दोषोऽपि न । पएवसुक्पञ्च- 
पादिकाविवरणादिभन्थविरोधोऽपि नेयः । अत्यन्तासत्वापात इति । अवच्छिन्नवरत्तिकान्यसवदेशवृत्तिकालयन्ता- 
भावख प्रतियो गित्वमलयन्तासच्वम् , तदादाय अ्रपञ्चेऽर्भान्तरापत्तिरक्तानुमाने खादिद्यथैः । नयु--प्रतिपग्नोपाधिमात्र- 

भिष्ठा्न्ताभावग्रतियोगित्वसुक्तालुमानास्विद्धम्, नतूक्तायन्तासस्वम्; अतः कथमथौन्तरं-तत्राह--प्रतीद्यादि 1 

खघ्युचद्दिकाया विडङेरोपाध्यायी । 

तदुपस्थितिपरिपर्ः । न्युनैति । न्यूनसत्ताकतप्रकारकन्यवहारकाषिकाक्ानविषय इरः 1--अक्ञातत्वेनेति 1 
अनुपस्थितेनापि दति रोषः । साक्षि अन्तःकरणोपहितं चैतन्यम् । ज्ञनधमीणामिव अज्ञानधममाणामपि 
तत्मरकारकत्वादीनां तद्राहकसाक्षिम्राह्यत्वम् । खसामानाधिकरण्यादेश्ेति । पू्ैसुपस्थितिरिति भावः । चत्ति- 
ज्ञानेति । निवृततिरूपह्ञानेय्थः । निबल्यैत्वेनाज्ञानेनेति । निवलैत्वरकारकाज्ञानविषयेय्थः ।--निर्वैहणीय- 
मिति । न्यावहारिक्िभावधरितमिथ्यात्वस्येति शेषः । बाधकवृत्तज्ञानावच्छिन्नसाक्षिणा नियमेन भ्रहणमिलनुषङ्गः । 
-खरूपेणेति । भातीतिकरूप्यवति धर्मिणि इल्यादिः ! अतएव शदरसिद्धान्तसयसदाचार्यानमिप्रेततदेव 1 
तथाच प्रातीतिकरूप्यस्यैव खरूपेण निषेधसंमवेन श्रमे तस्यैव भानसंमव इति भावः --विरोधोऽपि नेति । 
'उक्तरीदया परिहारादिति भावः । भूले--अल्यन्तासत्त्वापात इद्यस्य अल्यन्तासत्त्वापत्तिरिवयर्थपरत्वं अरतीयते, तच 
न॒ घटते, प्रतिपक्नोपाधिः खप्रकारकधीविशेष्यीयध्मीं तज्निष्टत्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वे सति तद्धिन्ननिष्टत्रैकलिक्र- 
निषेधप्रतियोगिस्य द्छन्तेऽसंमवेन सर्वदेशीयत्रैकालिकनिषेधग्रतियोगित्वरूपालन्तासत्तवं प्रति व्याप्यत्वेन ग्रहासंभवे- 
नानपादकत्वात् , “धटः कम्बु्रीवादिमान् सन् ब्रह्म" इतिवत् , “असत् शदाद्ङ्गमितिः भ्रस्यस्य विकत्परूपसय संभवेनासतः 

खात्मकप्रतिपन्नोपाधिघटित मिथ्यात्वसंभवेन दृ्टान्तत्वसंभवेऽपि सदसतोरुपरागाभावात् तघोक्तापायापादकयोभहासंभवात् ॥ 
नच--असतो विकल्परूपमापायपादकयोस्न्यादशं ज्ञानमिति ज्ञानद्वयं उक्तधर्मधर्मिणोरसंसगंग्रहसदहितं विरिष्ट- 
ुद्धिरूपसहचारयहकार्यकरि इति गुरुमतमश्रिय-शङ्कनीयम्, असति इच्छप्र्ृच्योरदर्शनेन  विकल्परूप- 
तत्मरययस्यादायेसेव आयः कचिदपि कारणलतवालुपगमात्, शक्तिरूप्यत॒च्छयोः असिद्धयोरापादकापायोः ब्ह्मट्ठन्ते 

व्यतिरेकन्यापतिग्रहसंभवेऽपि न्यतिरेकन्यापतैरयुमिताविवापत्तावप्यनङ्गत्वात् प्रपञ्चरूपपक्षे निरुक्तपायन्यतिरेकनिश्वयरूप- 
कारणाभावाच्रेयतोऽन्यथाः तत् व्याचष्ट--अत्यन्तासस्वापात इतीति । संयोगायन्याप्यड़त्तिताकेऽतिव्याप्निवारणाय 

अर्वरचछि्ञवृ्तिकान्यत्वम् । धघटलत्वादो तद्वारणाय सवेति 1 तुच्छे तुच्छमेदस्यासन्तेनासार्वन्रिकत्वेन तमादाय लक्षणसङ्गमना- 
योगात् ̀  तंदखन्ताभावमादायैव लक्षणं सङ्गमनीयमिति सूचयितुमल्यन्तपदम् । अतियोगित्वं॑व्यासज्यवृत्तिधमानवच्छिन्नं 
ग्रह्यम् , - तेन उभयामावमादाय नातिप्रसन्नः ।-तदादायेति । तद्रूपाऽजिज्ञासितार्थनिधेयकप्रपश्चपक्षकपिद्धिरूपैव 

श्रछृतायिमितिः खदियर्थः । श्रतील्यादीति । पयन्तमियनेनेति शेषः) अन्यघ्रासच्स्य अन्यदरत्तितवाभावरूपत्वे तन्नि- 



विदटेरोपाध्याय्युपबहितगोडत्रह्यानन्दीयुता । १३५ 

प्रतिपन्नोपाधौ चैकाङिकनिषेधगरतियोगित्वं हान्य्रासतेन संप्रतिपन्नस्य घटादेः सर्व॑ जेकालिक- 
"नन -~ +. 

सिद्धिव्याख्या । । 

दोपानपेक्षेति--वाच्यम् ; तादात्म्यापननप्रातिमासिकरजतज्ञानस्यापि तद्पेक्षयाऽऽवश्यकत्वात् । अत 
एवान्यथाख्यातिरपि प्रयाख्याता; ठोकिकपरमार्थरजततादात्म्यापन्नघ्रातिभासिकरजतस्य छक्तावुत्पन्त्य- 
भ्युपगमात् । तरस्पाञ्ोकिकपरमार्थरजततादातम्यापरश्नप्ातिभासिकरजतमेवेदपदास्पदे स्वरूपेण निषिध्यत 
इलयेवास्मस्पराचामाचायौणां वचसामर्थः ॥। तत्र भमवाधवैयधिकरण्यादिदोषस्तु ब्थिकमयात्पङायमा- 

नखासी विषयुखनिपातवत्तव् भतिकूखः । अतणवातिसुपरिदारोऽपसिद्धान्तादिदोष इयरम् 1 नन्वेव- 

मिति । रूप्यस्य वियददेश्च खरूपेण त्रेकाछिकनिषेधप्रतियोगित्वाङ्गीकारपश्च इयर्थः । अलन्तासन्त्वो- 
पप्रादनोपोद्धाततेनाह--प्रतिपन्नेति । अन्यथेति । भिथ्यात्वालुमानकाठे पादेखलन्तन्यतरासत्त्वास¬ 

गोडब्रह्मानन्दी ( रघुचन्द्रिका ) । 

न्रैफाछिक निषेधेति । अवच्छिननवत्तिकान्यायन्तामावेल्यधैः । अन्यजासस्तैन प्रतिपननोपाधिमिन्रनिष्ठावच्िन्न- 
वृत्तिकान्याल्यन्ताभावगप्रतियोगिव्वेन । प्रतिपन्नस्य प्रमित्य । पयन्तं लिश्वयप्रयोजकं, निश्वायकम् । तथाचोक्ताञु- 

मानेनान्यज्नास्वनिश्चयसदकृतेनोक्तादयन्तासप्वगिश्चयसम्भव इति भावः । ननु--वथापि सर्वतनेययुक्तम्र, यसव? 

खघुचन्दरिकाया विदुलेश्ोपाध्यायी । 

श्रय मिध्यालनिश्वयसहकारिलमलन्तासत्त्वनिश्वयं अति न संभवति, यावदिशोषनिष्ठामावप्रतियोगिलमिश्वयकूटसयैव 
सामान्यनिष्टामावभ्रतियोगिलनिशथायकलादतो व्याचे--अन्य्रासस्ेनेति । संमरतिपत्ति॑आदार्यपराभ्युपगमरूपा, 
आपत्तिजनिकायास्तस्याः अथान्तरादुपयोगिलात्. अतो व्याच-संप्रतिपन्नस्येति । मूले--पथन्तमिति पाठपिक्षथा 
पथैवसितमिति पाठो युक्तः; पर्थैवखतेः निश्वयसामान्यार्थकस निशथयविरेषे लक्षणासेभवात् , पर्यन्तपदस्य तु तादयार्थ- 
कलमदष्टवरमिति बोध्यम् । निखायकमिति । निश्वयविषयः । ननु--एतावता मिध्यालानुमितेरलयन्तासत्वनिश्वय- 
सूपल्रं नायातं, तथाच क्थमर्थान्तरम्, अनभिमतार्थेपिद्धिरूपप्रकृतायुमितेरेवाथान्तरपदार्थलात् अतद--तथाचेति । 
भन्यत्रासच्वेन निधितधर्भिकमिध्यालनिश्वयस्यायन्तासन्त्वनिश्वयभरयोजक्वे चेवयर्थः । उक्ताजुमानेनेति । निरुक्तमि- 

्यालाञुमि तिशूपनिश्चयेनेदर्थः, नतु तादशाुमितिजनकव्यािज्ञानादिनेति । अन्यत्रासत््वनिश्वयसहकृतस्य तख विरोषा- 
स्तरनिष्भाचप्रतियोगिलनिश्वयसदकृतैकविशेषनिएठाभावभतियोगिलनिश्वयानात्मकवेन सामान्यनिष्ठामावग्रतियोभिलरूपासत्त्व-, 
निर्य अद्यदेतुत्वात् । नच--एकविशेषनिष्टामावप्रतियोगित्वनिश्वयसहकृतस्यापरविरोषनिष्ठाभावप्रतियोगिन्याप्यवत्ता- 
पराम सामान्यनिष्ाभावप्रतियोगिलालुमितिहेव॒ता खीक्रियते इति-- वाच्यम् ; तथासति घट घर्मिकमिभ्यालनिश्व- 

यस तद्धर्भिकालन्तासत््वनिश्वयप्रयोजकलोक्तेरसामश्नयनासङ्गतेः । उन्तालमितेस्तु तादृशनिश्वयात्मकलेन भवति तादश 
निश्वयं भरति हेतुलम् । यद्धा--अन्यच्ासत्वनिश्वयसदकरृतमिथ्यालाञुमितिरूपनिश्वयात् अतिपन्नोपाधिनिष्ठालन्तामावभरति- 
योगिलतद्धि लनिष्टन्ताभावश्रतियोगिलनिश्वयः, तादशविरिष्प्रतियोगिखस् निरुक्तखन्तासत्त्वं भरति बरह्मणि व्यतिरेक- 
व्यािग्रदखदङृतताघ्यानिश्वयादुक्तायन्तासत्त्वनिश्वयः । अतएव निश्वयम्रयोजकं निश्वायकमिल्यत्न प्रयोजकपरदं सङ्गच्छते । 
उ्वायन्तासत्वनिशयस्य अथापततिरूपस्यैव वाच्यतया ह्कृ्काभकारणभावेन निर्वाह भवति । एतावता अर्थान्तरं कथ- 
मिति चेत्, अनमिमतार्थसिदधिरूपभकृतायुमितेरिवानभिमतार्थसिद्धियोजकम्कृतादुमितेरपि अर्थान्तरपदार्थल्ादिति भावः । 
अन्ययेदखयस्य अतिपन्नोपाधिभिननिष्ठतरैकाङिकनिषेधप्रतियोगिवेनासंप्रतिपत्ताविलयर्थकले न॒हि तेषामिति पद्केरलुपयोग- 
प्रसङ्गः; तस्यास्लदक्तेरिति पदघरितयेन अन्यत्र सत्तवापत्तेरि्टापत्तिराङ्कावारकतयोपयोगे तु तावतेवान्य्रासत्त्वेनासङ्गतिभ- 
तीतेर्निरकरणेनान्यथेति पद्िरदुपयोगिनी स्यात् । मिभ्यात्व्चरीरे अतिप्नोपाधेः सर्वत्वेन निवेश खालन्तासतत्वापत्तिप्रयो- 

जक प्रयोजनानुक्रदया न्युनतापत्तिश्वेयतोऽन्यथेति पङ्कं मिथ्यात्वे प्रतिपन्नोपाधौ सर्वैलानिवेशदाङ्कयाऽवतारयति- ननुं 

उथापीति । पूर्वोक्तैपरीदयर्थकान्यथापदस्य मिथ्यात्वे सर्वपरतिपन्नोपाधिनिवैशाभावार्थकत्वाय. ताहशनिवेशस्य कण्ठतः! 

पूर्पश्चवयुक्तत्वेऽपि तत्तात्पयैविषयतां स्फुटयितुं तादशनिवेशमुपष्टभ्य सर्वैत्वधरितालन्तासत््वापत्त पूरवषङ्कयुक्ता आश्षिः 

पदि-स्त्रतययुकमिति । मय्या सथभिपन्ञोपिनिवेदे सति भिपन्ोपाषिभिनुगिषैलिकिभेभमतिगोणिलक्रः नि (9. ९१४. = ष 4 नि त 



१३६ अदैतसिद्धिः सव्याख्या । [ परिच्छेदः २] 

निषेधध्रतियोगित्वं पय॑वसितम् $ अन्यथा तेषाम् अन्यत्र सस्वापातात्, नषि तेषामन्यत्र सत्ता संभक 
तीति तदुक्ते्च; तथाच कथमसद्धैलक्षण्यम्, नहि शाशश्ङ्गदेरितोऽन्यदस्छम् । नच निरुपाख्यत्व 

सिद्धिन्याख्या । 

म्मतौ पटादेखन्तुमिश्नदेरे सन्तवापत्त्याथौन्तरता स्यादियर्थः । पटादेरन्यत्र सत्ता तयापि नाङ्गीकृते- 

याह--नहीति । उपोद्धातेन यच्छुक्तिरूप्ये वियति च प्राप्तं तदशेयति--तथाचेति । कथमिति । 

गोडन्रह्मानन्दी ( क्ुचन्द्िका ) । 
सतिपश्नोपाधेरेवोक्तमिभ्यात्वे निवेशात--तजार--अन्यथेति । उक्तमिभ्यास्वे सर्वैस प्रतिपन्रोपाधेरनिवेश दश्यथैः। 
अभ्यतेति । खानधिकरणे प्रतिपन्नोपाध्यन्तर इयथः । खस्वापातात् सखमाद्ाया्थान्तरतापातात्, किचिखति- 
पक्ञोपाधिमात्रनिषटव्याप्यचरस्यल्न्ताभावप्रतियोगिष्वमादगय सिद्धसाधनतापाताच् । नजु-परतिपन्नोपायिभिन्रदेरो सर्व 
स्य संदिग्धव्वेन न अपञ्चस्यातयन्तासत्वापत्तिः--तत्राह--न हीत्यादि । त्वदुक्तेः स्वदाचार्योक्तेः । तथाच निश्चि- 
तमेव तदिति भावः । दतः सर्वदेश्चनिषट्याप्यवृस्यलयन्ताभावश्रतियोगिष्वात् । असस्वम् असस्वशन्दाथैः । निस- 

खघुचन्द्रिकाया विदङेशोपाध्यायी । 

थसदहितसय सर्वप्रतिपनोपाधिनिष्नैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वरूपमिथ्यात्वनिश्वयस्य यावद्िशेषनिश्वयविधया सर्वत्र तैकाटिकर- 
निषेधपरतियोगित्वरूपसामान्यात्मकायन्तासत्त्वनिश्वयं प्रति प्रयोजकत्वात् भवति तादृरानिश्वयापत्याऽ्थापत्तिः नतु, मिथ्यात्वे 
याकिचिसतिपश्नोपाधिनिवेशे, अन्यत्रासत्तवननिश्वयसहितस्यापि यक्किचित्परतिपन्नोपाधिनिष्टत्ैकालिकनिषेधप्रतियोगितनिश्व- 
यस्य यावद्विशेषनिश्वयानात्मकत्वेनोक्तालयन्तासतत्वनिश्वयाभ्रयोजकत्वादिति भावः । एवं च सर्वत्वपरितादन्तासन्वापत्तिप- 
रपूर्वमरन्थे मिथ्यात्वे सर्वश्रतिपन्नोपाधिनिवेदामिग्रायस्य स्फुटात् तदमभावा्ैकतया अन्यथापदं व्याच्े--उक्तमि- 

श्यात्वे इति । मूङे-तेषामियस्य मिथ्यात्वानुमानपश्षीभूतानां ग्यावहारिकघटरजतादीनामिदयथंः । अचर अन्यत्रप- 

दस अथमान्यत्रपदवत् प्रतिपन्नोपाधिसामान्यभिने इलयथकलं न संभवति, तत्रासत्त्वेन संप्रतिपत्तिसद्धावे तच सत्वमा- 
दाय सिद्धसाधनापत्तरसंभवात् अतः अन्यथा तत् म्याचषे--अन्यज्रेतीति । प्रतिपन्नो पाध्यन्तरेदति । मिथ्या 
लघटकष्ुक्तयादिरूपयत्किचित्प्रतिपन्नोपाधिभिन्ने व्यावहारिकरजतावयवादिशूपे अरतिपन्नोपाधाविद्थः । सत्त्वापातादिद्यख 
सत्त्वापत्तेरिदय्थकत्वं न संभवति; समानध्मिकत्वस्य मिथ्यात्वघटकथमिविषयकत्वेन समानध्िक्राया अपि सत्तवापत्ते 
्मिध्यात्वायुमितावविरोधिलात्, विभिन्नधर्भिकायास्तु तराम्; व्याप्यापादक्वत्ताज्ञानविरोधिन्यामविरोध्यापत्तेरपाय- 

व्यापकापायादहाथ्ञाननिशेषरूपाया धर्मविरिषटबुश्यविरोधित्वात्, अतो व्याच्--सच्वापातादिति । सदयं सल- 
लम् । आदाय खीर । तदविरोधेनेति देषः । सिद्धेति । सिद्धस व्याचहारिकरजतसूपे धर्मिणि प्रतिपन्नो पा्यन्तरे 
सत्त्वाविरोधिनः शुक्तिरूपयक्किचिल्परतिपनोपाधिनिष्ाभावप्रतियोभित्वसयय साधनसंभवे व्यावहारिकरजते तदवयवरूपध- 
भणि मिथ्याल्सिद्ेरददयाया असिद्धिपरसङ्कादिर्थः । यथाश्रुते खनधिकरणे इलयपूरणेऽपि सिद्धसाधनख दुवौरतया 
अनुपदं वक्ष्यमाणतत्पूरण्रयोजनस्य ॒दुबैचतया तदयर्यापत्तेः । उक्तरीद्या व्याख्याने तु, मिथ्यात्वाचुमापकसय सिद्धा- 
न्तिनोऽपि व्यावदहारिकरजतस्य तदवयवरूपभ्रतिप्नोपाधौ सलयलमिष्टमेव, नतु मिथ्यात्वमिति तत्िद्धिनोषयेयाशङ्- 
वारणाय खानधिकरणे इति प्रतिपन्नोपाभ्यन्तर विशेषणं पूरितमावरयकम् । खं न्यावहारिकरजतम् । सिद्धान्ते वस्तुत- 
सदनधिकरणे इयर्थः । तदारोपाधिष्टाने इति यावत् । नन्बेवं--मदुक्तिरस्ति चेत् उक्तपत्तिभिया सा लयज्यते-- 
इत्यत आह--त्वदाचार्योक्तेरिति । नेह नानेतिश्ुा जगतो मिथ्यालं वा, यतोयेदयादिश्रुया सदलं वेति शङ्कायां 
यतोवेखादिश्ुतेः न सष तात्पर्य, किंतु ने्ेयादिश्रुतिभिः ब्रह्मणि ्रपश्चाम।वे वोधित्तेऽपि प्रपश्चसख ब्रह्मभिनने सत्त्वशङका 
सात्, तद्वारणाय ब्रह्मणः प्रपन्चोपादानत्वे' तात्पर्यम्; तथाचोपादानादन्यत्र॒कायंसासत्तवनियमेन ब्रह्मरूपोपादानादन्यत्र 
असत्वेन निश्चितस्य प्रपञ्चस्योपादाने ब्रह्मणि अमति बोधिते मिथ्यात्वं पर्बस्यतीति सवैः आचीनैरुक्तं कथं लयज्यत इति 
भावः । नु-प्रपश्चस्यस्तां सर्वैर नैकाटिकनिषेधप्रतियोगित्वनिश्चयः, न दहि तेन स्शषविषाणायसद्रूपत्वनिश्वयापत्तिः 
संभवति; दस्यत्वादिना तद्विज्नत्वनिश्वयादिद्याश्कयाह मूटे-तथाचेति ॥ प्रपञ्चय तादराभ्रतियोभितावत्तवे चेलयर्थः । 

कथमसद्वेलश्चण्यमिति । असैलक्षण्यं नाम, न ॒तदृततिधर्मशल्यत्वं, तत्साधारणान्यतरत्वादेः अरपेऽभ्युपगमेन 
तच्न्यते कधताबुदयात् ,* नापि. तद्कृत्तिधमेव्वम्; तादशद्दयलदिसतरक्चतत्वेन तच्रापि कथन्ताया अभावात्; 
नापि प्रातिसिकरस्पेण तत्तद्धि्लं;. ^तस्सवन्द्ञेतया  कथन्ताया. गिते, किंतु असन्मा्राुगतासत्व- 



प 

विडृलेक्षोपाध्याय्युपषहितगौडन्रहयानन्दीयुता । १३७ 

मेव तदस्वम्; निरुपास्यत्वपदेनैव व्याख्यायमानस्वात्। नाप्यप्रतीयमानसमखच्वम् ; असतोऽभरतीतौ 
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सिद्धिन्यास्या । 

न कथञ्चिदियर्थः । एतावता राक्ञशज्गादीनामिवासत्त्वं नेलाश्खयाद- नहीति । किंस्िदमेव, ततश्च 
राशश्छङ्गादी नामिवासत्वमिति भावः । रप्यादेरसदरैकक्षण्यानिरासाय शकशशङ्गादीनामसन्तवं शङ्ते-- 
नचेति। निरुपास्यत्वं पदाक्त्यनिषयत्वं, किवा प्रती तिमात्राविषयत्वमिति विकरप्य आच दृषयति- 
निरुपाख्यत्वपदेनेवेति । तथाचासच्वेन संप्रतिपन्नस्यापि असत्त्वं न स्यादियर्थः। यपि निरपास्येति 
शक्त पदमिति" मते न पदम् , किन्तु वाक्यमेव; तथाच निरुपाख्यत्वं पदाश्चक्यत्वमित्युक्ते न कोऽपि दोषः, 
तथाप्ययन्तासच्छरङ्गादेरपि शछङ्गादिपद वाच्यत्वमस्सेव; अन्यथा कस्य विरेषणमसदिलादिकमवधेयम् । 
द्वितीयमनूद्य दूषयति-- नापीति । असदरैरक्षण्यज्ञानार्थमसतः अतिथोगिनोऽबरयं ज्ञेयत्वात्, असल- 

गोडव्रह्मानन्दी ( ठघुचन्द्िका ) । 

पाख्यत्वं शाबच्दबृष्यविषयत्वम् । ख्याय मानत्वात् उत्तिसम्बन्धेन संबध्यमानवात् । निरुपाख्यादिपदानामडी- 
केऽजुभावकत्व रूपराक्तिविरहेऽप्यननुभव रूपमलीकविषयके विकटपं प्रति योगेन ङक्षणया संकेतविरोषेण वा अलीकोप- 
स्थितिद्वारा जनकत्वमावर्यकम् ; तादृश विकल्पस्य साक्षिसिद्धत्वात्; श्रष्दुक्ञानानुप्राती वस्तुद्युन्यो विकद्प' इति 

टघुचन्द्रिकाया विडङेश्गोपाध्यायी । 

खपधर्माभाववत्त्वं, तदवच्छिन्नभिनत्वं वा । त्र च कथन्ता संभवति; सर्वत्र चैकालिकनिषेधप्रतियोगित्येवासत्व- 
रूपतया तद्धत्तायाश्च अरप निश्चयेन तदभावस्य तदवच्छिकनमेदख चासंभवात्. वक्ष्यमाणरीद्या ताद्राकथन्तानिश्रत्तिरपि 
संभवतीति भावः । ननु--सरबत्र तरैकालिकिनिषेधप्रतियोगित्वं॑नासत्वं, किन्तु निरुपाख्यत्वादिकं ततोऽन्यदेवेदाशङ्क 
परिदरति-- नहीति । इत इद्यत्र इदशब्दस्य न सिङष्ट्रधानभूतासद्वैलक्षण्यार्थकत्वं, तस्यासत्त्वपदाथेत्वाभावेनायो- 

म्यत्वात् इयतो योग्यत्ववलात् व्यवहिताप्रधानपरामरितां दशयति दीकायाम्-इत इति ¦ असतत्वपदस्य तादरभरति- 
योगित्वा्थकरस्वे शश्चशङ्नादिनिष्ठतादशग्रतियोगित्वादन्यत् तादशप्रतियोगिलं नेदर्थः सात्, स च धटो धट इतिवत् 
चटादन्यत् न धट इतिवचायुक्तः; उदर्यतावच्छेद कविधेययोरे कयात् । निरुपाख्यत्वायर्थकसतवे ताददाप्रतियोगित्वादन्यत् 
निरपास्यत्वं नखरैः खात्, सोऽपि बाधाज्न युक्तः; तादृशप्रतियोगित्वान्यत्वसामानाधिकरण्येन बिकल्पविषयत्वादौ 

निरुपाख्यत्वमेदस्यावापेऽपि तद्धोधसयालुपयोगः, तादृशप्रतियोगितामाघ्रस्य असत्त्वपदार्थतायाः असद्वैरक्षण्यासंभवहेतु- 
भूताया अञअरविपादनात्, अतो व्याच््--असत्वमिति । असच्वराब्दार्थं इति । तथाच रारादणङ्गादिनिषटं तादश- 
अतियोगित्वाच् अन्यत् असक्तपदार्थो नेयर्थः । स च घटो घटपदार्थो घटान्यो न॒ चघटपदार्थं इतिवत् युक्त ॒एव; 
उदश्यतावच्छेदकविधेययोः भेदात्, अबाधात्ु॒तादृशग्रतियोगित्वमेवासततवपदार्थं इति पर्थवसानेनोपयो गिति भावः । 
तत्न बाधमाद्य्कय निराचष्टे मुङे-नचेति । अस्वं असच्वेपदार्थः । एवमग्रेऽपि । संकेतितः शब्द आद्या, लक्षणा- 

दिसाधारणद्त्तिमान्, सा उपाख्या निर्गता यस्मात् यननिष्ठाभावप्रतियोगिनीति विग्रहः; उपास्याविरहवान् समासार्थः । 

तत्न चामावप्रतियोगितावच्छेदकसंनन्धत्वं कृत्तेरेव वाच्यम् , तच्च न संभवति; वृ्यनियामकत्वात्, अतः उपाख्यापदं 

शब्दहृत्तिविषयता्थकतया व्याचे--रशाब्दवृच्यविषयत्वमिति । शब्दालुभवाविषयत्वं ठु नार्थः, असतस्तद्धिषयत्वा- 
नुपगमेन निरुपाख्यपदेनेतिदूषणासंगतेः । मूले--तदसचखम् तख शाशशङ्वादेः असत्त्वपदा्थैः । ख्यायमानत्वपदख 

दाग्दातुभव विषयत्वा्थकलं न संभवति, असतामजुभवविषयत्वोक्तौ र्द वत्तिविषयताया आवस्यकल्वलामेऽपि 

सत्त्वौच्छेदभयेन असदादिपदानामद्चभावकतवा्तेरनुपगमात्, अतो व्यक्छे-ख्यायमानत्वादिति । इृत्तीति । 
निस्पाख्यपदनिरूपितषृत्तिरूपसंबन्धविषयत्वादिति ससुदायार्थः । नु- निरुपाष्यादिपदानामसतामसच््वभङ्गगिया अनु- 

भवाविषयत्वेनानुभावकत्वशक्तेरनुपगमे स्मारकदाक्तयादिगृत्तिरपि किमथ खीकतैव्या १ स्यृतिबीजफल्योरमावादिखत आह-- 
¦ निरपाख्यादीति । अलुभावककशक्तिः शाब्दादुभवकारणता । स्मारकशक्तिः स्पतिप्रयोजकः संबन्यनिरोषः 1-~ 

येयेनेति । जदुभवरिद्धे एव पदसख रूढिरिति भावः (--आवक्यकमिति । विकल्पात्मकजानरूपस्य स्छतिफल्खः 

स्कार अति सयुर ज्ञानत्वेनैव. देठृताया वक्तन्यतयाः दिकलकतरपि -संस्कारहेदुतथा तस्याः 



१३८ अदैतसिद्धिः सव्याख्या । [ परिच्छेदः २ ] 

असद्धैलक्षण्यज्ञानस्यासस्पतीतिनिरासस्यासत्पद््रयोगस्य चायोगात् । नचापयोेश्चतया _अप्रतीयमा- 

नत्वं तत्; निदयातीन्दियेष्वतिव्यसेः--इति चेन्मेवम् ; सर्वच नैकालिकनिषेधभ्रतियोगित्वं यद्यपि 
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सिद्धिव्याख्या । 

तीतिनियसार्थमससतीतेः प्रसक्तयपेक्षाया आवदइयकत्वात्, शब्दप्रयोगस्य शब्दार्थज्ञानपूर्वकत्वात्, असत्प- 

दभ्रयोगारथमसतो ज्ञानस्यावदयकल्वादिलर्थः । नाप्यपरोक्षेति । तथाच न पूर्वोक्तदोष इति भावः । शश- 
शृङ्गादौ सत्वेऽपि नियातीन्द्रियेष्वतिव्याप्रत्वान्नेदमसन्त्वमिलयाद--तथापीति । तस्मोभयसाधारणव्वे- 

गौोडव्रह्मानन्दी ( रघुचन्द्रिका ) । 

पातञ्जटसूत्रेण ताख्शविकद्पस्य सद्धूपवस्स्वविषयकसख शब्दत्तानजन्यत्वसख उक्तत्वात् । अक्तएव॒श्वृष्तयः पथ्चतय्यः 
श्रमाणविपर्थयविकर्पनिदास्णरतयः इति वृ्तिन्तानानां पञ्चधा विभागेन बिपयैयरूपात् सद् पाधिष्ठानविषयकात् अमा- 

स्पाथेक्येन विकस्पः पातञ्जरसूत्र एवोक्तः । मिद्व सोषुक्षदत्तिः । नच--निध्मैकस्वाद रीके निरुपाख्या दि पदानां 
यो गादि्चुत्यसंमव इति-- वाच्यम्; तयेतरधर्मन्नून्यस्वेऽपि अभावस्य विकस्पविषयघ्वादेश्च धर्मस्य तत्र सखीकारेण 
योगेन वाचकराब्दरूपोपाख्याविरहस्यालीके प्रचिच्योपस्थिलयोक्तविरदहाश्रयाङीकोपस्थितिसम्मवेन रश्चणासम्भवात् ; 
"अनेन पदेनालीकं बोध्यमिति सद्केतसम्भवाच् । तथाच वृत्तिविषय एवाठीकमिति भावः । अपरोष्चतया अप्रतीय- 

मानत्वं भमाणजन्यभलश्चाविषयत्वम् । यथाश्रुते निलातीन्दियस्यापीशचं मति जपरोश्चस्वाज्नियेा्सङ्गते; । नास्ये- 

छघुचन्द्िकाया षिदटेशोपाभ्यायीं । 
श्ेतद्धवे पूर्वभवे वा संभवेन तदधीनसंस्कारसखय स्छतिबीजभूतसय च संभवादिति मावः । विकल्पे प्रमाणमाह-- 
तारेति । मञ्रु-साक्षि न प्रमाणं, किंच निरुपारूयादिपदानां विकल्पजनकत्वं कुत इयत अआह--रब्दक्ञानेति । 
रशाब्दक्षानानुपाती. शब्दज्ञानजन्यः । वस्तुशुन्यः सदविषयकः । इत्तिविशेषो विकद्प इति सूत्रा्थमाह--ताद- 
रोति । अनञुभवरूपा अटीकविषयकेदयर्थः ! नचु-भ्रमस्यापि सदविषयकत्वात् विकत्पो भमरूपरं ज्ञानं, नत्वटीक- 
विषयवृत्यन्तरम् ! उक्तसूय्चे वस्तुशल्य इति लक्षणोक्तिः । छब्दज्ञानाुपातीति साममरीकथनम् । विक्रस्पस्य भ्रमत्वे 

प्रलक्षादिथ्रमसामग्याः राब्दाघटिताया अपि सत्त्वेन तादृरकथनस्यासङ्गतिः स्यादिति त॒ न राक्यम्; राब्दज्ञानजन्यो भ्रमो 
विकल्प॒इति भ्रमविशेषलक्षणसंमवादिव्यत आह-अतएघेति । विकल्पस्य भ्रमान्यषत्तित्वादेवेयर्थः !--पञ्चधा 
विभागेनेति । विकल्प भ्रमविशेषत्वे परचचधा इति विभागो न स्यात्, मिथो व्यावर्तैकधमीणामेव विभाजकत्वादिति 
भावः । ननु--अ्र विपयैयादेव एथगुक्तिः न भरभादिद्यत आदह--विपययरूपादिति । ननु अ्मस्यापि सदविषय- 

कल्वाविङेषे कथं विकल्पः एथगिखत आद--सखद्रूपेति । इदं रजतमिति भ्रमेऽपि छक्यवच्छिन्नचेतन्यरूपं सदेवेदन्त्वेन 
भासत इति मावः । पार्थक्येन व्यादृत्तर्पेण । पुरीतति मनःसंयोगरूपा समनसो विरीनावस्था वा निद्रा कथं दृ्तिज्ञान- 
रूपा, तनाह- निद्रेति । सुुपतिर्मनोविल्यावस्था, तत्कारणीभुताज्ञानकूपा, तत्कालीना खुखाद्याकारा बृत्तिरिद्यर्थः । 

वियर्येयनिकल्पौ व्याख्यातौ, प्रमाणस्ग्ृती प्रसिद्धे - निधै्मिंकत्वादिति । पदठत्तः किचिद्मविशिष्टविषयकत्वनियमादिति 
मावः ।--खीकारेणेति । बहुनीहिरूपनिरुपाख्यपदसय विकत्पविषयादिपदानां च योगसंभवादिति शेषः । धर्मविरेष- 
खीकारे योगख दुवौरःवात्. । योगेनेतति । उपाख्याया अभावो निरुपाख्यमिखन्ययीभावसमासरूपपदसेति आदिः ! 
बहुतरीहेरुपा्याविरहाश्रये शक्तिसमकक्ष्यनिरूढलस्षणासंभवेन लक्षणासंभवकथनासङ्गतेः । यद्धा- निरूढलक्षणापरतये- 
वायं न्थः उक्तदोषादिपूरणं विनैव व्याख्येयः । अस्मिन् पक्षे विकल्पे विषयत्वादैरिति दटान्ता्थम् । यप्येतावता असतः 
पदजन्यपदार्थस्छतिविकल्परूपग्रतीतिविषयताया व्यवस्थापितत्वात् तावतैवाप्रतीयमानत्वमसत्वमिति शङ्काया अपि निरास- 
संभवः; तथापि पातज्ञकखीकृताया अपि उक्तप्रतीतेः खमतेऽखीक्रारे बाधकं उक्ताशङ्कासमाधानन्याजेनाह् मूठे-- 
असतोऽग्रतीताविति । तत्मरतीतो ठु असदंश्े विकट्परूपं, बेलक्षण्यांशे प्माणरूपं संभवतीति मावः । असस- 
तीतिः असद्यापिः । तत्सक्तौ हि तन्निरास इति भावः --असत्पदेनेति ! निरुपाख्यपदस्यापलापदशङ््या व्याग: । 
अपरोक्षतयाघ्रतीयमानत्वमिति। अपरोक्षतया परोक्षभि्तया । तृतीयार्थो वरैचिष्यं प्रतीयन्वयिपर्ुदासवस्णत् 
परोक्षसदृशं प्रमाणजन्यत्वमपि कम्यते । तथाच प्ररोक्षान्यप्रमाणजन्यम्रतीति बिषयत्वाभावः समुदायार्थः । अच्र म्रतीतेः 
अलक्षत्वेन निवेशे पुरोक्षान्यज्ञानतनिवेशपेक्षया लाघवमिखभित्रेयाद--प्रमाणजन्यपरल्यश्चाविषयत्वमिति । अव्र 
परमाणप्रदं॒मूलातियान्यत्वेन- वृ्तिन्ञनोपादानयोरन्तःकरणतूज्ञानयोर्बोधकं, न ठु ॒चश्ठरादेः, उखादौ प्रातिभातिकस- 



चिडटेशोपाध्याय्युपद्ंहितगौडन्रह्यानन्दीयुता । १३९ 
९ ५ + 

ठच्छनिवाच्ययोः साधारणम्; तथापि कचिदध्युपाधौ सचस्वेन घतील्यनर्ैत्वम् अव्यन्तासस्वम्, तच 
न "^" ^-^" ~ -----------~--~ ~-~--~-~ ^ -- 

सिद्धिव्याख्या । 

ऽपीयर्थः। कचिदिति । असननेति निषेधप्रतियोगितया प्रतीयमानेऽसलप्रसिद्धिवारणाय सेनेति विशे- 

गौडब्रह्मानन्दी ( रघुचन्दिका ) । 

वेति । प्रकृताुमानीयपश्चे क्षायमानमि्यादिः ! तथाच सामान्याङुभाने सस्वेन प्रतीयर्हमि्यस्य पश्च विरोषणस्योक्तत्वेन 
ताद्शविशेपणनिरिषटपरपञ्चे अतिपननेखादिपिध्याव्वसिद्धावपि नाटीकस्वमादायाथौन्तरमिति मावः । ननु--शरूल्यवादिनो 
माध्यमिकस्य मते सर्वं मिथ्येति स्वीकारेऽपि घटः सक्निखादिधीः स्वीक्रियते, सवीनुमवसिद्धायासस्या अपरापासंम- 

चात्; तत्र चाबाध्यरूपसत्तावास्म्य न माति, क्रित्वथेक्रियाकारित्वमिति तैः खीकियते; तथाचान्यैरपि वथेवोच्यतां- 

छघुचन्दिकाया विद्रेखो पाध्यायी । 

जतादौ चातिव्यततेः ।--यथा्रुे इति ! ्रमाणजन्यत्वानन्तभीवे इयर्थः । यद्यपि निलयातीन्दिययेश्वरीयनिलपरलक्ष- 
विषयत्वेऽपि जन्यप्रलक्षाविषयत्वेनातिव्यापतसङ्गतिः; तथादि “इईशषतेनाशब्दमू"दयभिकरणे शराय “स देश्चतेति शुक्त 
सणकवृत्वोपपादनाय जगद्धिपयकतवदीयेक्षणस्य तदुपाधिमूतमूखाविदापरिणामरूपस्य जन्यस्योपगमात् जन्यप्र्यक्षाविषयघ्वं 
न निदयातीन्दि्येखतः प्रमाणपदमुक्तार्थकसुपात्तम् ! ननु नियलादिदूषणपरिहारायैव प्रमाणजन्यत्वमपदाय प्रयक्षाविषय- 

त्वमसत्वमियुच्यते इति-चेत्, ख्ये; परयक्षं नाम वृत्तिविशेषाभिव्यक्तं चेतन्यं, चैतन्यमेव वा, तद्विषयत्वं, तत्तादाघ्म्य- 
रुपं, सत्वेन प्रतीयदैत्वं च सद्रूपचित्तादारम्यमिवि पूर्वमुक्तम् । तथाच प्र्क्षाविषयत्वं असत्त्वपदाथस्वेन सिद्धान्तपिष्यमाण- 
सत्वेन ग्रतीयनत्वमेवेति तदन्यसासत्वपदार्थत्वयङ्काया असंभवात् । चित्तादाप्म्यं तु अरीके आतीतिकमपि नास्ति, ब्रह्मणि 

तु चित्रतियोगिकल्नोपरश्चिततादातम्यमसि; अतएव सत्त्वेन परतीदरैत्वनिवेरोऽपि यिद्धिच्नत्वसख पक्चतावच्छेदके प्रवेशः । 
एवं चित्तादात्म्यं घटाभावे धटाभाववत् खस्मि््यस्तीति अन्धक्मौवोक्ते सर्भ्यमिति नासंमवातिन्याप्तौ शङ्कनीये । मृङे- 
साधारणद्धिति ! तथाचास्यासच्वपदार्थत्वे अनिर्वाच्ये असत्वग्यवहारप्रसन्ग आरद्खयेतेति भावः - तथापि इति । 
तच्चासच्वपदाथे इति रोषः । उक्तव्यवहारप्रसद्गात् गौरवाच्चेति भावः \--कचिदिति । किन्त्वियादिः । व्यावहारिकप्राति- 
भासिकयोः परस्पराभिष्ानयोः सत््वेनायवीतेरतिप्रसङ्गख वारणाय कचिदप्युपाधाविति । स्तवेन प्रतीलहैत्वसामान्या- 
मावभावकम् । पूरय मरन्थकरारोक्तं च प्रयोजनमयुसन्धेयम् । तथाचान्यत्रासतत्वनिश्वयसहकृतस्य ग्रहिप्नोपाधौ तरैफालिकनिषेध- 
म्रवियोगित्वरूपमिथ्यात्वनिश्वयस नेदशासत्त्वपदार्थनिश्वायकत्वम् ; तादशअतियोभित्वानां सत्त्वेन प्रतीयर्हलामावत्वाना- 
करान्तत्वेनाय्त्वपदाशविज्ञेष्यत्वाभावेन तदीयविशेषनिश्वयानात्मकत्वादिति भावः । नेन्वेवमपि--सर्वत्र तरैकालिकनिषेध- 

ग्रवियोगित्वैन निशिते प्रपश्चरूपे पक्षे निरक्तासत्वपदार्थसंशयेऽपि ताद्शभ्रतियोगिवस्य पक्षीभूतप्रपश्चादन्यत्रारीके सत्वेन 
ग्रतीयहत्वाभावरूपासत्त्वपदार्थव्यापिनिश्वयः संभवति; प्रपश्चख क्चिदुपाधो सत्त्वेन प्रतीदयैत्वे सर्वत्र मकालिकनिषे- 
धृप्रतियोभित्वं भज्येतेति अलुकरूरतकंसत््वात् । तथाच सर्वत्र चैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वश्यासत्वपदारथत्वाभावेऽपि निरुक्त- 

मिथ्यात्वनिश्वयात् उक्तरीलया भरपश्चे जातेन तज्चिश्वयेन निरूक्तासत्वनिश्याप्या्थन्तरं दवारं इयत आदह--तश्चेति । 
सत्वेन प्रतीखरैतवं चेदयर्थः । शक्तिरप्यदेः बाधोत्तरं सत्येन प्रतीतेरभावान्नास्येवेखयस्नतमत उक्तं वाघादपू्व॑मिवि 1 ननु-- 
तवास्सेवेति सदं, तथापि उक्तरीदया तश्िश्वयापत्या्थान्तरं दुर्वारम्. इयतः पूरयति रीकायाम्-प्ररतानुमानपक्चे ज्ञाय- 
मानमिद्यादिरिति । तथाच पक्षे तज्ज्ञानं तजिश्वयः । नास्ति न संभवतीदर्थः । नजु--उक्तकारणसत्वे कतः 
न संभवति--इलयाशङ्ख मिथ्याववालुमितिरूपवाधनिश्वयेन प्रतिवन्धादिलयाद--तथाचेति । अलीकत्वं तन्निश्वयापत्ति- 
मादाय । तत्मरयुक्तम् 1 न चैवं--्रपश्चस कऋचिदुपाधौ सत्वेन ग्रतीदयर्तवे उक्तरील्या निशितं सर्वत्र त्रैकाठिकिनिषेधभति- 
योगित्वं भज्येतेति तर्कपराहतमिदमित्रि-- वाच्यम्; यदुपाधौ यस्य॒ सत्त्वेन प्रतीतिसदुपाधिनिषठतरैकालिकनिषेधभति- 
योभित्वख्ापि सिद्धान्ते तादशपरतीतेर्र॑मतया खरूपावच्छिनस्य पारमार्थिकत्वावच्छिन्नख वोपगमेनोक्ततकोप्रसरादियमि- 
आयः ! नलु-छक्तिरूप्यादेः सत्वेन अ्रतीतेः सवैरुपगमात् तदजुपगमशङ्कावारकस्य न चेतिन्थस्य निदख्त्वमिखतः 
तदवतारयति-नयु इुस्येति । तथेव अथंक्रियाकारित्वरूपस्वभानमेव । यचप्येवं प्रकृते न क्षतिः, ताद्यसत्त्वेन 
अखययार्ईैत्वस्य पक्षविश्ेषणतया तदभावरूपासत्तवस प्रपञ्च सिच्यसंभवात्; तथापि वस्वुगतिमयुरुध्य तनिरासकरणमिति 
बोध्यम् ¦ सच्वेनेदस अर्थक्रियाकारि्वेनेवि नार्थः, तत्परतीदयामासोक्ततल्मतीविनिरकरणारपपत्तेरियत आद-- 

सत्वेनेति । सत्त्वम अव्ा्यत्वमू । पं । ब्रहमधर्मत्रेन प्रपन्नस्य प्रतीतेः । खस्पर्सबन्धसंसगैकत्वे अमलं स्यात्; अतः 



१४० अद्वैतसिद्धिः सन्यार्या । [ परिच्छेदः २ ] 

्युकतिरप्ये प्रपञ्चे च वाधात् पूर्व नास्लेवेति न तुच्छत्वापत्तिः । नच बाधात् पूर्व शुक्तिरूप्यं पपश्चो 
वा सेन न भरतीथते । एतदेव सदर्थकेनोपाधिपदेन सूचितम् । शुन्यवादिभिः सदयिष्ठानश्चमानङ्गी- 

सिद्धिव्याख्या । 

षणम् ! तचैति। निरु्तासन्वमियर्थः । बाधोत्तरकाटमस्येवेति सामाल्यमेवेदयभित्रायेण बाधासूर्व- 
मित्युक्तम् । एतदेव द्रौयति- नचेति । नलु जगति रूप्यादौ च एवंविधासद्वैटश्चण्यस्य सस्यवादेऽपि 
सस्वात्तेः सह साम्यापत्तिः इत्याशचङ्खयाह-एतदेवेति। कचिदप्युपाधावियेतदेव । प्रतिपन्नोपाधाविति 
मिभ्यात्वरक्षणघटकेनेतदर्थकेनोपाधिपदेन सूचितमिलयर्थः । ततश्च न शूस्यवादिभिः साम्यमिति भावः । 
तत्र हेतुमाह--श्ूल्यवादिभिरिव्यादिना । इदद्धपरुक्षणं, बस्वुतो ब्रह्मभिने शुल्यवादिमिरस्माकं साम्य- 

गीडन्रह्मानन्दी ( घुचन्द्रिका ) । 
तश्राह- नच वबाधादित्यादि । सक्सेन अबाध्यरूपसन्ताद्स्म्येन । माभ्यमिकान्येः सर्वैरपि वादिभिरिति शेषः । 
तथाच माध्यमिकभिन्नानामनुभवस्तादश इति भावः । ननु--तथापि विशेष्याजुमानेपषृक्तविशेषणसख पक्षे अनुक्तःवाद्- 

थन्तरम् , उक्तमिथ्यात्वस्य मिध्याश्चणत्वासंभवश्वाटीकेऽतिन्यसेः-- तश्राह--पतदिति । प्रपञ्चस्य सत्तादाख्येन 
अतीयमानत्वमेव । सदर्थकेन अबाभ्यार्थङेन । भतिपन्नपदयुक्तेनेति शेषः । उपाधिपदस्य खसमीपवतिनि स्वधमे 
संक्रामकाथेकस्वात् , स्वसमीपदटृत्तिदयत्वा वच्छेदेन स्वगतसस्वादिध्मभ्रमजनकत्वसख प्रकृते तात्प्यनिषयष्वात्, सर्वा- 
धिष्टानमेव प्रहुते उपाधिपदा्थं इति भावः । रक्षणपक्षे तु उपाधिपदस्य सद्थकस्वं विरोषाजुमानपश्च इवेति 
वक्ष्यते । सूचितमिति । भतिपन्नपदस्य खतादाष्म्यधीविशेष्याथैकतयोपाधिपदाथ सति प्रपज्चरूपखतादारम्यघी- 

लघ्ुचन्द्िकाया बिटुङेशोपाध्यायी । 

शश्रयतादालम्यसंसगकल्व वक्तव्यम् । तथाच गौरवमत आद--अवाध्यरूपसंन्ताद(्भ्यिनेति । तादासभ्यसखापि 
प्रतियोगितासंबन्धेन ब्रह्मधमैत्वेन छप्रययार्थत्म् । तृतीयार्थः अतीलन्वयि संसर्मत्वम्; तथाच अ्रप्े तादात्म्येन ब्रह्मैव 
सद्रूपं प्रकार इति भावः \ माध्यमिकरैसखथाचुपगमात् स्वैरपि इत्यसङ्गतमतः पूरयति--माध्यसिकान्यैरिति । तेषामपि 
तथा खीकारे किं ममाणमत आदह-तथाचेति--नन्धेतदेवेदयादिनोपाधिपदख सदर्थकत्वकथनं ग्यम् ; उक्तरीद्या 
उक्तपक्षवि्ेषणेनैव नि्वांहादतः तत्छार्थकयितुमवतारयति- नञ्च तथापीति । नञु-विरोषाुमनेऽपि उक्तपक्ष- 
विशेषणं पूरयते, अतो नार्थान्तरमत आह-उक्तसिथ्यास्वस्येति । प्रतिपन्नं खम्रक्ारकधीविरोष्यो य उपाधिरधिकरणं 
तजिष्ठतैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वरूपमिभ्यात्वलेदर्थः । अके इति । द्रव्यं घट इतिवत्, असनुशङ्गमिति विकल्प- 
रूपदृ्युपगमेन खमेवाटीकख रूपान्तरेण अविपन्नोपाधिस्तनिष्ठाखन्ताभावयोगित्वस्य तच सत्त्वादिति भावः ¦ पूर्ववाक्ये 
अपश्च सत्तेन न प्रतीयत इति न, किन्तु प्रतीयत एवेदथीत् सत्त्वेन अतीयमानत्ववििष्टप्रपश्चख अरपश्चविषयकम्रतीतेव 

प्राधान्येन म्रकरन्तत्रेऽपि तात्पथव्ादत्र सत्त्वेन प्रतीयमानत्वरूपविशेषणपरामर्चक एव एतच्छब्दो नपुंसकलिङ्गत्वादियाद-- 
प्रपश्चस्येति । ““सत्साधौ धीरशस्तयोः*इति कोशात् सत्पदसख नानार्थकत्वात् सर्वाधिष्ठानत्वलामकोपाधिपदस्य सदर्थ- 
कलत्वसंभवाय च व्याच्-सदूर्थकत्वेनेति । उच््यर्थकासधातोः सदिति रातर्न्त, तच्च शात्र्थवर्तमानत्वाविवक्षया 
यत्सर्वेदा वतैमानमिलक्षरार्थः, काठ्रयेऽप्यबाध्यमिति यावत् इव्याशयेनाह--अबाध्यार्थकेनेति । सत्पदं हि, अबाध्य 
त्वनेव ब्रह्मणे बोधकम् ! “असन्नेव सभवति असत् ब्रह्मति वेदं चेत् । अस्िब्रहमतिचेदवेद । सन्तमेनं ततो विदुः इति 
चुतेः । तावन्मत्रणोक्तार्थाखाभादाह--परतिपन्षेति । उपाधिपदस्य कथं सदर्थकत्वमत आह--उपाधिपदस्येति । 
उप समीपवर्तिनि खधमेमादधाति संक्रमयति इति व्युत्पत्तेरिति भावः । संक्रमो न गमनं, किन्तु ज्ञान; गद्य्थीनां 
ज्ञानार्थत्वात्; तच्वान्यस्िन् खध्मीवमाहित्वात् अमरूपमिद्याश्चयेनोपाधिसामान्यार्थकोपाधिपदेन कथं ब्रह्मण एव रभ 
इति शङ्कानिरासाय फरितार्थमाह-खसमीपवरतिंददयत्वावच्छेदेनेति । जपाद्युपाधीनां स्फटिकादियक्किचिदस्तुनि 
धमेसंक्रामकाणां व्याङत्तये अवच्छेदेनेति । रैद्शभ्रमजनकत्वं यत्र॒ सर्वै ददयसूपधर्मिणोऽध्यासस्तदेवेयाह-खवी- 
धिष्ठानसिति । तच सत्पदार्थकालन्रयाबाध्यरूपं ब्रह्मैव, बाध्यसख खात्मकद्दयानधिष्ठानत्वेन सर्वाधिष्ठानत्वाभावादिति 
मावः । एतदभिप्रायेणैव सदर्थकेति मूले उक्त, न तु ब्ह्मार्थकेति; दीकायां चाबाध्यार्थकेति' विवृतम् ! तादात्म्येन प्रतीयमा- 

नत्व परतिप्ोपाथिपदाभ्यामप्रतीतेः सूचितमिदयुक्तम् । अर्थतो लम्भितमिति तदर्थः । तदुपपादयति--प्रतिपन्नपद्- 

१ तैत्तिरीयोपनिषदि । 



विदङेशोपाध्याय्युपन्नहितगौडनद्यानन्दीयुता । १४९१ 
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गोडबह्यानन्दी ( खुघुचन्द्रिका ) । 

विशेष्यत्वस्य शब्दतो कामेन भ्रपञ्चे सत्तादात्म्येन तीयमानत्वस्या्थतो राभ इति भावः । नच--जबाध्य्वापेश्चयां 
कारुसंबन्धिस्वमेव रघु, तस्य काङिकविरोषणतारूपविलक्षणसंबन्धग्रतियोगिखरूपलात्; वथाचोक्तप्रतियोगिष्वे सति 

कारुसंबन्षित्वमेव साध्यतामिति--वाच्यम् ; पएतखेव तस्यापि साध्यस्वसंभवात् । रक्षणष्वपक्षेऽपि यथासक्निवेदो 
वैयण्यौ मानात्, प्रतिपशनेखादिनिवरणाघ्ुक्तौ उपाधिपदसाथैक्याय तस्याबाध्याथेकस्वसोक्तवाच्च । नयु-सदथे- 

ठघुचन्दरिकाया बिदङेच्योपाध्यायी । 

स्येति । सति अवाष्ये । सत्तादात्स्येन अवाध्यतादात्मयेन । तथाच खतादा्म्यधीविशेष्यीभूतसनिष्ठनैकाल्किनिषेध- 
मदियोगित्वरूपमिभ्याखलक्षणख रान्दरभ्यख नाटीकेऽतिभ्याक्षिः । सति असत्तादालम्यधीविशेष्यत्वानुपगमेन खपदेनासतो 
दुधरत्वात्; एवं विषयत्वायवच्छिन्ने पक्षे उनक्तमिथ्यालपिद्धौ सत्तादाप्म्येन अतीयमानत्वखाप्य्थतः सिद्धईवारतया तथा 
मतिबन्धान्न तदभावरूपासत्वख्य सिद्खयापत्तिरूपार्थान्तरम् । यद्धा--खलनिवेशचेऽननुगमात् सनत्तादात्म्येन प्रतीयमानत्वे 
सति, यावत्सदधिकरणकालन्तामाप्रतियोगित्वमेव लक्षणं साध्यं चेति तत्सिच्यैव नोक्ताथौन्तरातिव्याप्ती इति भावः । 

अत्र प्रथमकल्ये उक्तदोषयो्वारणाय मि्यात्वदारीरे प्रतिपच्रपदाथैऽवाध्यत्वरूपं सत्तं प्रविष्ट, तच्च निषेधप्रतियोगित्वेन 
प्रतीयमानत्वरूपनाघ्यत्वाभावरूपं, तत्र च गोरवमिदाशङकते-नचावाध्यत्वापेक्षयेति । यथाश्रुतमेव सम्यक् । द्विती- 
यकल्पे तु प्रतीयमानल््यानतिग्रयोजनत्वात् अजुयोगितया सल्प्रतियोगिकतादातम्यवच्वमेव सदयन्तार्थः । तद भावोऽसन्तवम् , 

तत्रापि मौरवमियारङकते- नचेति । अवाध्यत्वेति । अवाध्यतादास्मयेल्थः ।! सखेन अवाध्यरूपसत्तादातम्येनेतिवत् । 
ननु--कालङुयोगिकसंबन्धग्रतियोगित्वरूपकारसंबन्धित्वम्; अटीकेऽपि खखषूपसंबन्धरूपविरोषणताप्रतियोगित्वसंमवात् 
काल्यजुयोगिकत्वनिवेश्ः ! तच्च सत्प्रवियोगिकतादात्म्याचुयोगित्वापेक्षया न ल्घु, अत आद--तस्येति । कारिकत्वं 
न कालानुयोभिकल्वं, किन्तु अखण्डमेव धमौन्तरमतो न तील्यतादस्थ्यमियाद--विरक्षणेति । तथाचोक्तवैटक्षण्य- 
निवेशादेव नारीकेऽतिपरसङ्गः । भवदुक्तसखन्तार्थे तु तादात्म्याजुयोगित्वस्याघत्तादात्म्याुयोगित्वमादायालीकेऽति- 
लयपि्ीरणाय सत्परतियोगिकल्वनिवैश्चस्यावरयकलवात् न तौत्यमिति हृदयम् । यदि तु असत्तादात्म्यन्यावृत्तं सत्तादात्म्येऽपि 
वैलक्ष्यं खीक्रियते, तदा ठु ठ॒ल्यत्वाचेथं द्ितीयकस्पे रष्ेति बोध्यम् । नु--कालसंबन्धित्वे सति सत्तादात्यघी- 
विरशेष्ययावद्धभिनिष्ठतरैकालिकनिषेधम्रतियोगित्वस्य यावत्सदधिकरणकोक्तनिषेधप्रतियोगित्खय वा मिथ्यात्वलक्षणत्व 
भसप्यतिष्याप्निपरिदारेऽपि तख साध्यत्वे विशेषानुमाने उनक्तरीलयाऽ्थीन्तरं दुवारम्; उक्तविशिष्टरूपमिभ्यातल्निश्वयस्य 
तादाल्यायभावरूपासत्त्वनिश्चयं अरति विरेध्यविषयकत्वेनाप्रतिवन्धकत्वात्, सन्तादात्म्यायमावपेक्षया = कालसंबन्धि- 
स्षाभावसैवासत्वरूपत्वेऽप्युक्तमिथ्यात्वनिश्वये कालसंबन्धित्वख सामानाधिकरण्यसंबन्धेनोक्तप्रतियोगित्वे भासमानतयां 
मिथ्यात्वनिश्वयस्य विषयत्वायवच्छिन्ने पक्षे तदवगाहित्वैनोक्तासत््वनिश्वयेऽप्यविरोधित्वादिदयारङ्खय तस तद्धिरोधित्वाय 
साथ्यीभूतमिथ्यात्ये कालसंबन्धित्वं विरेष्यविधया निवेशयति-- तथाचेति । ययपि कालसंबन्धित्वविरिषोक्त- 
श्रतियोगित्वस्य साभ्यत्धेऽपि तचिश्वयादथीत् उक्त्रतियोगित्वविशिष्टकालसंबन्धित्वनिश्वयसंभवेन कालसंबन्धित्वा- 

सोवरूपासत्वनिश्वयवारणसंभवः; तथापि अविलम्बेन मिथ्यात्वाुमियेवोक्तनिश्वयापत्तिरूपाथौन्तरवारणाय विरेषण- 
विशञेष्यभावव्यल्या्त आत्तः । पतस्येव कालसंबन्धित्वधरितयेव । तस्यापि अबाध्यत्वेनाधिकरणधटितख, 
सखातद्येणाबाध्यतादात्म्यवत्ववरितल्य वापि । खाध्यतवसंभवादिति । व्यापके व्मर्थनिशेषणताया अदूषणतर्या 
रुघुसाध्यधरितख्यापि गुरोः साध्यता संभवति । अकृते तु गुरौ लघोरघटकत्वेन तख सुतरां ततवंभवः । कालिक- 

विेषणतायामिव साध्यतादात्म्ये वैलक्षण्यागमे द्वितीये तयोः समरीरत्वाचेति भावः ! अत्रे लाघवेन काल्ंबन्धित्वस्य 

सत्त्वपवार्थत्वे तदविरोधिसत्तादात्म्यघटितख कथं साध्यता १ विरक्षणतादात्म्योपगमे तदभावस्यापि समत्वेन असत्तव- 

पदार्थत्वेन तदविरोधिकालसंबन्धित्वषरितख कथं साध्यता १ अर्थान्तरानिराकरणादिति न शङ्कनीयम्, करालसंबन्धिलव- 

सत्तादातम्ययोः समनियतत्वेनैकतरस्य मिथ्यात्घरकतया सिद्धौ जपरस्यापि सिद्धिसंमवेनोभयविधासत्त्वनिश्यरूपाथौन्त- 

रापत्िवारणसंभवादिलयवधेयम् ! ट्चणत्वपश्च ऽपीति । व्यवहारस्य लक्षणप्रयोजनत्वे क्षोः संभवे गुरोः मिथ्यापदार्थ- 

तावच्छेदकत्वासेभवेऽपि व्यकरतेरकश्षणप्रयोजनत्वे लष्वधटितगुरोः व्यावर्तैकलसंमवादितिः मावः । नञु--तथापि स्घु- 

संमते युवेव मूर करी प्रयोजनाय उक्तमत आह--प्रतिपन्नेव्यादीति । आचीनोक्तीनामेव परदृषणनिरासायत्र समर्थ 
भीयत्वादिति भावः ।. नलु--उपायिपदेन अपननस्य सत्वेन ् रतीयमानत्वसुचने हदुतया ना शल्यवादिनां सत्वेन प्रतीयदैला- 

सीकारकथं . म -व्रमिषरटकल्तरदिलारक्य बरप्रायान्तरनिरा्वुतग्र , तत्स्रमिद्र [1९ 
४ 



१४२ अद्वैतसिद्धिः सज्याख्या । [ परिच्छेदः २ | 
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सिद्धिञ्याख्या । 

मिष्टमियमि भ्येयम् । यततु-त्वेयाऽप्यसशन प्रतीयेतेति बदतोक्त्रतीतिं भरति ग्रयोजकत्वेनान्यदेवासन््व 

वक्तव्यम्, अन्यथा कचिद्पयुपाधौ स्वेनाप्रतीयमानं वचेदभ्रतीयमानं स्थादिलपाद्यापादकयोरभेदः 

स्यात्--इति । तन्न; कचिदप्युपाधौ सक्तेन प्रतीयनर्द चेन्न प्रतीयेतेयापाद्यापादकमेदस्य स्फुटस्वात् । 

कचिदप्युपाधौ सनत्तेनाप्रतीयमानत्वमसत्त्वमिति लक्षणेऽपि, सच्तवेनापभ्रतीतेरपरोक्षत्वेनाप्रतीतौ प्रयोजक- 

तेनापा्यापादकमेदस्य स्ुटतवेनामेदायोगाच् । य॒ञ्च--त्रह्यण्यङ्गीकृतं यत््रतिपन्नोपाधौ चैकाठिकनिषेध 
प्रतियोगिसरूपवाध्यत्राभावास्मकं सत्त्वं तद्धिरुद््यैवासद्रपसं वाच्यम्, अन्यथा ब्रह्मण्यपि सत्त्वेन भती- 

लरहैत्वं तथाप्रतीयमान्वं बा सन्तं स्यात्--इति । तदपि न; व्रह्मनिष्ठसत्ताविरुद्धसत्त्वस्य नि वेकम- 
शक्यत्वात् । तथाहि-बह्यनिष्टसत्ताविरोधितवं तद्धिरहन्याप्यत्वं वा, किंवा तद्िरहरूपत्वम् । नाद्यः; 
तस्यासयसत्त्वात् , व्याप्यत्वस् सामानाधिकरण्यगभैत्वात्, असतो निरथिकरणत्वात् । न हितीयः; 

तस्य प्रषञ्चसाधारणवेनासत्पदम्रवृत्तिनिमित्त्वायोगात्, असवः प्रतिपन्नोपाध्यमावेन तथोक्तटक्षणासंभ- 

वाच्च! अतणव--तद्विरहरूपत्वमेव ब्रह्मनिष्ठसत्त्वाविरोधिव्वेन विवक्षितं, नच तस्य प्रपञ्चसाधारणत्वे- 

नासव्यदम्वृत्तिनिमित्तत्वायोगः, प्रपञ्चः प्रतिपन्नोपाधौ नैकालिकनिषेधप्रतियोगि न वेति, धिभ्रतिपत्ति- 

दशायां ब्रह्मनिष्ठसत्ताविरहस्य तत्रासिद्धत्वेन प्रपञ्चसाधारणासिद्धेरिति-निरखम् ; उक्ताबाध्यत्वरूप- 

सन्त्वविरहात्मकःवानङ्गीकारादसन्वस्य । अतएव च--प्रतिपन्नोपाधो संसंष्टस्वेन म्रतीतत्वमाच्र तन्न, 

खाघवात्, न तु तत्ममाणमरतिपन्नलं; गौरवात्, एवंचासन्रशङ्गदेरपि विशेषादरोनदसायां सखगकर्णं 

गोड्रह्यानन्दी (रधुचन्द्रिका ) । 

कोपाधिपदेनापि प्रपञ्चसखारीकस्वमादायार्थोन्तरं दुवौरम्, उक्तालीकस्ववादिना माध्यमिकेन प्रपञ्चे क्षणिकत्वादिभाव- 
नानिव्लैस्िरस्वादेरिवावबाध्यस्वस्यापि शुन्यस्वभावनानिचर्यस्य व्यावहारिकस्य सीकारेणाबाध्यत्वोपहितप्रपञ्चे प्रपञ्च- 
तादातस्यधीविकेष्यत्वसवीकारात्--तच्राह-दान्येव्यादि । दन्यवादिभिः माध्यमिकमतानुयायिभिः । जबाध्य- 
स्वोपहिताखरीकारादिति शेषः। सदधिष्ठानकेति । अबाध्यत्वोपहितविशोष्यकेलर्थः 1 अवदयङ्कुमेनाधेन्छिय का रित्वे- 

टघुचन्द्रिकाया बिट्ङेशोपाध्यायी । 

मवतास्यति- नयु सदर्थकेति । उक्ताखीकत्ववादिनेति । सत्रह्यप्रपन्चाटीकलत्वनादिनेयर्थः ।-- माध्य मिकेने ति । 
सीशञारदवयान्वयि । नयु एतन्मते अ्पशचस्यालीकतया बाध्यत्वात् कथं तस्याबाध्यत्वोपदितत्वम्, तत्राह--भपश्चे इति । 
श्षणिकस्वं खाधिकरणक्षणध्वंसाधिकरणक्षणाठृत्तिखम् । भावना निदिध्यासनाधीनो इढतरसंस्कारः 1 निचत्तिः । 
कारणीभूताज्ञानेन सह नाशः । स्थिरत्वं ताद्रक्षणवृत्तित्म् । अवाध्यत्वस्य बाधकन्ञानािषयत्वय । दष्ल्यत्व 

वापभीविषत्वम् ।--खीकारेणेति । अन्यथा क्षणिकत्वभावनाया इव शत्यत्वभावनायाः तदीयदाख्रविहिताया 
वेयथ्यं खादिति भावः । खीकायदिति । तथाचावाध्यतादात्म्येन अरतीयमानत्वसखापि तन्मतेऽटीकप्पश्चसाधारणतया 
तद्भावो नासत्तवपदार्थः, न वा तन्निश्चयः आपायेत; अतियोगिनिश्वयेन प्रतिबन्धात्, किंतु शश्च्ट्गा्ज्ुगमतोऽन्य 
एव कशचित् सखण्डोऽसखण्डो वा धमौऽसत््वेपदार्थः । अन्यघासत्वेन संप्रतिपन्ने अपञ्चे अरविपच्नोपाधौ चकालिक- 
निषेधपरत्योगिलनिशचयाहितसरवत् नरैकालिकनिषेधग्रतियोगित्वरूपतव्याप्यधर्मनिश्चयेन तचिश्वयायत्तिरूपार्थान्तर् च 
दवारम» उपाधिपदाभीनसत्तादातम्येन अतीयमानत्वनिश्वयस्य विरोध्यविषयकत्वेन तद्प्रविवन्धकत्वादिति मावः । नञ्च 
छल्यमिति शाब्दं वदन्ति इति ब्युखतत्या सवैऽपि शूस्यवादिन एवेयत आह--दयुन्यवादिभिरिति । (अर पातः ) 

१ शत्यवादिभिरषि शयन्यत्वभावनानिवल्यौनामपि वियदादीनां यावत्सलवांस्नं सलयत्वङ्गीकारेण व्यावदारिकन्यवस्थाया 
उपपादना । निहञागरूपालमिथ्यालमतमेव शल्यमतम् । नहि शल्यं नाम ॒रिचित्त्वं॑तेनोच्यते 1 अतएव तत्वस्य कस्यचिदपि 
त्वयानज्गीकारात्तत्वशानं विना सर्वैवाधासंमवेन सर्ैमिथ्यात्वामिद्धिरिति तन्मतं दूषितं भामरीन्याय्रलात्रस्यादौ विस्तरेण ॥ 



विट्ेशोपाभ्याय्युपवरंहितगौडतरह्लानन्दीयुता । ९१४३ 
"~~~ ~ ---------------------------- ~~~ ~~~ ~^ 

सिद्धिभ्याख्या । 

प्विर्य गजो गेति इयादिशब्दाभासेन गजस्य श्गकर्णसं सष्टतवेनेव, "दहिमाख्ये नृश्वद्गादिकमस्ति 

इयादिशव्दाभासेन चश्वङ्गदेर्हिमाख्यादिसंसष्टतेन प्रतीतिसद्धावास्मतिपन्नोपाधिकल्मज्कीकर्वव्यमिति- 

निरस्तम् $ तथा प्रतीतस्य दृ-ङ्गादेरनिर्वचनीयतवं नासन््वरूपत्वम् । नच--शब्दाभासेनाभासरूपानिर्व- 
चनीयनृश््गायन्यासनरश्ङ्गदेः प्रतीयभावे ब्रह्मजगतोसतद्वैरक्षण्यासिदधिरसङ्गः, वैलक्षण्यसिद्धः प्रतियोगि. 

ज्ञानहेतुकत्वादिति-- वाच्यम् ; भवदभिमताभासासन्र्ङ्गदेरेवास्मामिरनाभासानिर्वचनीयचश्वङ्गादिरप- 

त्वेनाङ्गीकारेण तदतिरिक्तस्यानाभासन्श्वङ्गदिरभावेनानिर्वचनीयविषेषरूपस्येव शब्देन प्रतीतौ भतियोगिज्ञा- 
नस्यापि वृत्ततवेन वरह्मजगतोसतदरेलक्षण्यसिद्धेः । नच--आभासासनृश््गदेः म्रतीयभावे शब्दाभासेना- 
मासानिर्वचनीयमेव प्रतीयते, नत्वनाभासासन्ृशङ्गादिकमिति भवदीयन्यवहार एवानुपपन्न इति-- 
वाच्यम् ; अनाभासासननुश्ङ्गादिकमिति भवदमिरापमात्रेण तसय प्रतीतावस्मदीयस्य तथान्यवहारस्योप- 

पत्तेः । न च~-परोक्षखले भवताऽनिर्वचनीयार्थोत्प््यस्वीकारात् अपसिद्धान्त इति--वाच्यम्; तख 
पुरुपदरोपत्वेन वस्तुदोपत्वाभावात् । नच--नवीनेस्तत्रान्यथाख्यातिरेव खीकृतेति--वाच्यम् ; परोक्षखल 

एवान्यथाख्यातिख्वीकारेण प्ररोक्चस्ख्मात्रे तेरपि तदनङ्गकायत्, तथाऽनद्गीकारे जगतोऽयन्तासन्तवा+ 

पर्तिरूपवाधकसैव मूकत्वात् । तथाचासत्युक्तरक्षणस्यासंमवात् न जगतोऽयन्तासत्तवापत्तिः । यदपि-- 

ब्रह्मण्यपि सत्वेन अरतीलयदत्वं, तथा प्रतीयमानत्वं वा, सस्वं यात्--इति । तदपि न; तयो; परस्पर 

विरदरख्पव्वाभावात् । एतेन--येन पुसा शच्यशङ्गाभावो न निश्चितः तख गोदङ्गमस्तीति वाक्यादिव 

शशशरङ्गमस्तीति वाक्यादपि ज्ञानोत्पत्तरयुभवसिद्धसवेन शदध्ङगादावप्यसत्तवं न स्यात्, न च~-“वढधषू 
हृसयादिनिरर्थकेष्विव पदार्थघीरेव वा, छुण्डमजीजनमियाद्यपार्थकेष्विवान्वयधीवौ नास्तीति-- वाच्यम्; 

विपरीतवोधकेषु योग्यताया अभावेऽपि अयोग्यताज्ञानाभावस्य योग्यताभ्रमस्य वा आकाह्वादिसामग्री- 
सघ्रीचीनसय सत्त्वात्, अन्यथा प्रबरत्यायभावमरसङ्गात् इति निरस्तम् योग्यताया अपि शष्दज्ञानसह- 

कारितवेन तदभावेऽस्पाद्राक्यच्छाब्दबोधानुपपत्तेः । न च--अयोग्यताज्ञानाभावस्य योम्यताभ्रमस्य बा 

आकराह्वादिसाम्रीसध्रीचीनस्य सत्त्वाच्छाब्दज्ञानोत्पत्तिः, अन्यथा प्रदृत्त्या्यभावप्रसङ्ग इति--- वाच्यम्; 

तर्हिं इदं रजतमिादिप्रायक्षिकश्रमवदस्याप्यनिवाच्यविषयत्वोपपन्तेः । नच--अस्याप्यनिर्वचतीयत्वे 
छक्तिहप्याद्धेदो न स्यादिति-- वाच्यम्; को हि अनिर्वाच्याद् निवौच्यं भेत्तुमध्यवसितः । यत्सत्त्वमेव- 

माक्षिपसि, किन्तु निःस्वरूपात् । यथा च सत्वेन न निःखरूपविषयव्व, तथोक्तं प्राकर । शशशङ्गमस्लीति 

वाच्यामासाच अनिर्वचनीयशङण्ङ्गविषयको भ्रम उत्पद्यत इयत परोक्तबाधकानां उद्धृतत्वाच्च । अतं 

एव--“"तयेक आहुः असदेवेदममर आसीत्" इति श्रुयापि असतः सक्तवप्रतीतेस्तत्राव्याध्िः । नचैत- 

च्ृतिगतासतपदस्यापि आभासभूतानिर्वचनीयासत्परत्वं परेणाभ्युपगन्तुं शक्यम् ; तच्छतेबोद्यमतनिरा- 

करणार्थं प्रवृत्ततया तत्रयासत्पदस्य बाद्याभिमतासत्परताया एव खीकायैतवात् , अन्यथा (कथमसतः 

सल्नायेतः इत्युत्तसवाक्ये तन्निराकरणालुपपत्त--इति परास्तम् ; "सदेवेदमम आसीत्! इयस्यार्थस्याभाव 
एव नवा प्रतिपाद्यते, नट्वसतः सत्वं विरोधादिलयत्र तत्राव्याघ्यनवकाद्यात् । तस्मारकबिदप्युपाधौ 
सत्तवेनाप्रतीयमानत्वमसत्त्वमिल्यक्तेऽपि न कोऽपि दोषः । ततश्चासच्छश््ङ्गादाविव भ्रपश्चे नायन्तास- 

्वमिति। यद्रा--सदनिर्बीच्याभ्यामन्यत्वं, शशशङ्गादीनामसन्त्वं नच--अनिषो्यत्वस्य सद्विरक्षणववे 

सयसद्विङश्षणखरूपस्यासत्पदधटितमूर्विखरूपतयाः  असन्त्वनिरूप्यतयाऽन्योन्याश्रय इति--वाच्यम्; ` 

"~ ~ ~ 



१४४ घद्रैतसिद्धिः सन्याख्या । [ परिच्छेदः २ ] 
१८५५ ^ ण ५५ 

सिद्धिव्याख्या | 

असिन्पक्षे बाभ्यलस्यैवानिर्वाच्यत्वेन सदसद्वैटक्चण्यमाघ्रस्य वा सदसत्त्वानधिकरणगभेस्य वा तन्त्वा- 
नङ्गीकारेणानिर्वाच्यत्वस्यासत्त्वाघटितमूर्षितयाऽन्योन्याश्रयानवकास्यात् । नच--अनिर्वाच्यसे बाधा- 

न्यथानुपपत्ति प्रमाणत्वेन वदताऽऽचा्थैेण ततोऽन्यस्येवानिवौच्यत्वं वक्तव्यमिति--वाच्यम्; बाध्य- 

ल्वस्यानिवीच्यतवेऽपि ध्यदि बाधयोग्यं न स्यात् , तर्हिं बाधो न स्यादिति बाधान्यथाुपपत्तेरनिवौच्यत्वे 

प्रमाणत्वेन वक्तं शक्यत्वात् । एतेन--सार्वनिक्चैकालिकनिषेधाम्रतियोगिरूपसदन्यत्वस्येवासनत्त्वरूपत्वे 

ठाघवादनिवौच्यभिन्नत्वं न निवेशनीयम्; गौरवात्, नञु--व्यवदहाराचुरोधेन तदाटम्बनतया 
अनतिप्रसक्तप्रवृत्तिनिमित्तकल्पनं, न तु तत्वेन खाङ्गीकरतरघुश्यरीरकधमनु रोधेन `व्यवदारनियमनं 
युञ्यते; अन्यथा गौरवेण कारणन्यवहाराङम्बनत्वेनानन्यथासिद्धनियतःूरवृत्तित्वं न॒ सखीक्रियेत, किंतु 
ूर्ववृत्तित्वमेव तथा खीक्रियेत--इति चेन्न; टोकवेदयोरनन्यथासिद्धनियतपूरवदृत्तित्वादिकमादाय 
कारणादिन्यवहारस्याविगानसिद्धसववत्, सदनिर्वाच्याभ्यामन्यतवमादाय चश्ज्गादावसदुव्यवहारस्या- 

विगीतत्वासिद्धेवैषम्यात् । तथाच रछाधवेनं सार्ववरिकचैकाछिकनिषेधप्रतियोगित्वरूपसदन्यत्वमेवासय्य- 

वहाराकम्बनतया सखीकतुसुषितं, न तु उक्तरूपसदनिर्वाच्यमन्यतवं; गोरवादिति साधूक्तम्---इति 

निरस्तम् ; सार्वतनिकत्रैकाठिकनिषेधाप्रतियोगित्वरूपसदन्यत्वस्य वुच्छानिवाच्यसाधारणत्वेनेष्टापत्तेः । 
नच--अनिबौच्यस्यापि खरूपेण नेकाछिकनिषेधेऽसतोऽनिर्वाच्यात् अन्यत्वासिद्धिरिति- वाच्यम् ; 
सर्वत्र खरूपेण तैकारिकनिषेधभ्रतियोगित्वस्य तुच्छानिवीच्यसाधारण्येऽपि कचिदप्युपाथौ सत्वेन 
परतीदयनैत्वरूपायन्तासन्त्वस्य प्रपन्रे शुक्तिरूप्ये च वाधाप्पूर्वमसच्वेनासतोऽनिर्वाच्यात् अन्यत्वसिद्धेः, 
अनिवौच्यत्वस्य सर्वत्र प्रतिपश्नोपाधौ खरूपेण तेकालिकनिषेधप्रतियो गित्वरूपत्वेऽप्यसतः प्रतिपन्नो- 
पाध्यभावेन भ्रतिपन्नोपाधि्थतादरानिषेधप्रतियोगित्वस्थानिर्वाच्यशुक्तिरूप्यादो सत्त्वेन यृश्रङ्गादावनिवी- 
च्यादन्यत्वसिद्धे । न च--तद्वेहे गोश्ङ्गमस्तीति वाक्यात् गोश्वङ्गसखेव विरेषादरैनदशायां हिमाल्ये 

देवदत्तगरृहे रृश्व्गादिकमस्तीति वाक्यात् चृषङ्गादेरपि अ्रतिपन्नोपाधिमस्वस्य दुवौरत्वेन तस्यापि 
असदनिवौच्योमयसाधारणत्वेनासतो व्याद्रृत्तस्वाभावेन अतियोगितावच्छेदकल्वानुपपत्तिरिति-वाच्यम् ; 

दत्तोत्तरत्वादिति । यद्वा--अर्थक्रियासामभ्योभावादिक वा श्रदाश्ङ्गादीनामसत्त्वं, न च---शुक्ति- 
रूप्यादौ छद्धे ब्रह्मणि चातिव्यापिः, शुक्तिरूप्य्ुद्धनह्मणोरयन्तासत्त्वस्य त्वयानङ्गीकारादिति-बाच्यम् ; 

बाधानन्तरं प्रतियोगित्वेनान्ततः स्वनिन्रसतिं भ्रयेव जनकत्वेन श्ुक्तिरूप्यादावर्थक्रियामावस्या सिद्धत्वात् , 
कटक्ण्डलखादयर्थक्रियाभावस्तूत्पन्नविनष्टरूप्यादौ बिनदयद वस्थागतकर्मकरादौ चासीति तत्साधारणं 
नासत्त्वापादकम् । न च--बाधानन्तरं मम छुक्तिन्ञानं नष्टं (ममरूप्यध्रमो नष्टः इतिवचच्छरुक्तिरूप्य- 
ससन्न नष्टमिति' कदाप्यननुभवेन तदुखत्तिविनारायोरेव प्रमाणाभाव इति-- वाच्य; भास्तिसमये 

पर्वो्न्नाविनष्टक्तयभिन्नतया यहस्येव प्रतिबन्धकस्य सत्वेन विरोधिज्ञानालुदयेन रूप्यस्याविनाेन 

च शुक्तिरूप्यमुतन्नं नष्टमियञुभवाभवेऽप्यविद्योपादानकत्वेनोत्पचेसतत््वज्ञाननादयत्वेन च स्वनिचृत्ति- 

जनकत्वस्य चापरुपितुमशचक्यत्वात् । न च~--वाधसमयेऽपि तथाज्ुभवामावाच्छ्रुक्तिरूप्योखत्तिविनार ` 
अम्रामाणिकाविति--वाच्यम् ; तदायन्ताभावग्रहस्ैव प्रतियोगिग्रह इव तदुत्पादबिनाश्महेऽपि 

प्रतिबन्धकत्वात् । तस्मात्. अननुमवस्यान्यप्रयुक्तत्वान्न ततः डुक्किरूप्योत्पत्तिविनाश्चापराप इति 
उ्तार्थक्रियाजनके तत्र नातिव्याप्निः । नापि ब्रह्मणि डुद्धेऽतिव्यािः; तत्र दृढदण्डत्ववत् शुद्धदञ्चायां 

जनकतावच्छेदुकविरहात् , सहकारिविरदाद्वाऽर्थक्रियाऽजचकत्वेऽपि तदशायां तदविरोधात्! नच-असङ्गे- 



विटलेशोपाध्याय्युपचंहितगौडव्र्यानन्वीयुता । १४५ 

सिदिव्याख्या । 

कसखमभावतया श्चयवधारितस्य बिश्चुद्धेतन्यस्यावच्छेदकीभूतधर्मवत््वसहकारिसङ्के खभावव्याकोपापत्ति- 
रिति-वाच्यम्; ओपाधिकतत्सङ्गस्लीकारेऽपि तस्य खाभानिकासङ्ककरूपित्वेन सहाविरोधात् । नच~-- 
असद्गैकस्रभावतया श्ुतस्याऽनायवि्ासङ्गस्योपाधिकतवं न संभवति, ोक्वेदयोरागन्तुकोपाधिप्रागभावः- 
परयुक्तमागभावप्रतियोगिन्यौ पाधिकत्वद्रीनादन्यत्न तदद्शेनाजेति--वाच्यम्; उपाध्यधीनसितिकत्वस्यौ- 
पाथिकत्वेन तस्य प्रकृतेऽपि संभवात्, तन्निटृत्तिप्रयक्तनिवृत्तिप्रतियोगिवेनौपाधिकल्संभवाच्च । नच-- 
दितीयनिर्वचनं पारिभाषिकमिति-- वाच्यम् ; सवौपाधिकसङ्गाहकत्वेनास्य सर्वसिद्धत्वात् , मत्युताबिया- 
संबन्धासङ्ाकत्वेन भवटुक्तस्यैव पारिभाषिकत्वात् । अत एवपेश्वावुद्धिनित्तिप्युक्तनिवृत्तिप्रतियोगि- 
त्वादावपि तदुपाधिकल्व्यवहारोऽङ्गीकर्तन्य एवेलयलम् ।। अथवा निःखरूपत्वमसच्छं, मिथ्याभूतं तुन 
निःसखरूपमिति न तस्यासख्खापत्तिः, नच-- मिथ्याभूतस्यापि खरूपेणेव तरैकाछिकनिषेध इति पक्षे 
निःखरूपतवं दुबोरं, तस्य सखरूपत्वे खायन्ताभावसामानाधिकरण्यायोगादिति--वाच्यम् ; मिथ्याभू- 
स्वरूपस्य सखरूपत्वेऽपि मिथ्यात्वादेव सखूपेण त्रेकाछिकनिषेधसामानाधिकरण्यथोगित्वं; निःखू- 
पस्य तु निःसखरूपत्वादेव तदयोगितेति विशेषात् । नयु--प्रतिषेधस्य सदा प्रतियोगिखरूपतिक्षेपक- 

सखभावत्वमसि, उत न; आचये अतियोगिखरूपेण सद् सामानाधिकरण्यविरोधः, अन्त्ये खदेशे खकार 
च प्रतियोगिखरूपसदिष्णोसखत्परतिषेधस्य पारिभाषिकटवापत्तौ तादशाभावग्रतियोगितेऽपि खरूपेणा- 
मावेप्रतियोगित्वं न सिच्धेदियतस्तत्सिच्छथं तत्र रजतादिखरूपं न सिद्धयतीति वाच्यम् ; पवचा- 

सन्त्वापत्तिदुवारा-इति चेन्न; खरूपेण तरैकाछिकनिषेधग्रतियोगित्वस्योभयसाधारणतवेऽपि शुक्तिरजतादे- 
रयन्तासत्तवस्य परिहृतत्वात् । नच--निषेधाधिकरणे प्रतियोगिनो ऽसत्वे सामानाधिकरण्यविरोधः, 
सन्ते बा तन्तुष्विवातन्तुष्वपि अभावस्य पटखरूपसहिष्णुत्वेन पटससतवापत्निरिति--वाच्यम् ; किं तत्र 

पटस्वरूपमात्रमापद्यते १ किंवाऽर्थक्रियासमर्थन्यावदारिकपटसत्त्वापातः ! आये इष्टापत्तिः; तत्र भाति- 

भासिकपटसत्त्वात् । द्वि तीयेऽभावस्य व्यावहारिकपटसरूपसहिष्णुता न ॒तत्खरूपसत्तापारिका, कितु 

तत्सामघ्री, सा च तन्तुष्वेवास्ि, नातन्तुष्वपि; काये्यवस्थादशेनेन तत्सामग्यासतरैव कर्पनात्। नच-- 
तन्तुषु व्यावहारिकपटसन्त्वकाङे तत्र विद्यमानोऽपि तत्पटायन्ताभावो यथा तत्र पटसत्तवाविरोधि, तथा 
तत्रैव तन्तुषु पटसामगरीश्षरीरप्रविष्टः तत्मागभावः खयमेव स्वनाक्चरूपं तमेव पटं न विरुन्ध्यात् ; 
उत्यन्नो वा पटस्त्रैव तन्तुषु विद्यमानं खकाटे स्वामावरूपं प्रागभावं न विरुन्ध्यात्, एवं स एव 
पटस्तत्रैव तन्तुषु सख्रकाठेऽपि खनाशसदिष्णुश्च नारो वा खकाले तत्र प्रतियोगिभूतपटसदिष्णुश्च स्यात् , 

-कुप्तविरोषलयागस्य दोषत्वेन त्याऽनङ्गीकरादिति-वाच्यम् ; भिन्नसत्ताकयोः पटायन्ताभावपटयोः तन्तुषु 
अविरोधेन तस्य पटसदहिष्णुत्वेऽपि प्रतियोगिसमसत्ताकयोः प्रागभावध्वं सयोः प्रतियोगिना सदह विरो- 
-धावद्वयंभावेन पटसदिष्णुत्वेन विरोधावरयकत्वात, ष्वंसप्रागभावयोर्निराकरिष्यमाणत्वाचच | यत्तु-यथा 

अपरोक्षप्रतीयन्यथाऽनुपपन्त्या प्रातिभासिकस्य घटादिवत्सस्रूपत्वं तथापरोक्षप्रतीयन्यथाऽनुपपत्त्या 

धमौधमीदिवदसतोऽपि सत्खरूपत्वं स्मात--इति । तन्न; शब्दादिना धमदेः परोक्षतया प्रतीयमान. 
त्वेन तत्प्रतीयन्यथाऽलुपपत्त्या सत्खरूपतेऽपि, असन्रशरज्ञादेः शब्दादिनाऽप्रतीयमानत्वेन तदन्यथाऽलु- 
पपन्त्यभावात् । नच---अस्मादेव वाक्यात्तसतीतिः, अन्यथाऽसदेकक्षण्यज्ञानं न स्यात्, तज्ज्ञानस्य प्रति- 

योभिन्ञानाधीनत्वाव; अखष्मतीरिच्छ न स्यात् ; विषयनिरूप्यमरतीतिनिरोंखस्यः विषयप्रतीतिं विनाऽवोगात् , 
बद्वै, सि. १९ `. ष 



१४६ भदरैतसिद्धिः सन्याख्या । [ परिण्छेदः २ | 

सिद्धिव्यास्या । 

असतः प्रदीतिमात्रानिषयत्वे, असत्पदस्याबोधकत्वापत्या ततसमभिव्याहतवास्यस्याप्यबोधकत्वं च 

खात् ; असतोऽसच्ेनापरवीतौ असत्तवन्यवहारो न स्यात्; असच्भ्रकारकप्रतीतेरेतर व्यवहारदेव॒त्वात् › 
तहुक्तम्-'असद्धिकश्षणत्वायेज्ञोतम्यमसदेव हि । तस्मादससतीतिश्च कथं तेन निबायेते ॥' इति-- 

वाच्यम् ; प्रतीयमावऽप्यसतोऽसनरु्ङ्गमिति विकल्पमाजेणेव सर्वोपपत्तेः । तदुक्तम्--शब्दज्ञाना- 
तपाती वस्ुल्यो भिफल्पः इति । शब्दज्ञानातुपातित्वं च, शब्दृभवणोत्पत्तिकस्वम् । न जु--विकल्पः 

इच्छादिवस््ञानान्यवृत्तिवौ १ ज्ञानविरेषो वा ! आदये जानामीयनुभवविरोधः, अरृत्त्या्ययोगञ्च । 

द्वितीये लसतः प्रतीतिरागतैव--इति चेन्न; भावपक्षे बाधकामावात् । नवालुभवविरोधः; शश्चनि~ 

षाणं जानामीति वा अदुभवामीति वाञभवाभावात्> विकस्पमात्रादेव प्रवरृ्याश्युपपत्तेखं । नच-- 

शक्षशङ्गस्यासन्त्वाज्ञानदश्चायां तदस्िवन्नानस्य गोशचङ्गा सि त्वज्ञानवत् मात्रयाऽपि विषो नाठुभूयत 

इति तस्यापि ज्ञानत्वं न स्यादिति-- वाच्यम्; वाक्यामासानामासजन्यत्वाभ्यां पिशेषस्य स्फुटतरेन 

तस्य ज्ञानत्वसंभवात् । नचैवं--ुक्तिरूप्यदेरपि धिकस्पमात्रं न तु प्रतीतिरिति स्यादिति-- वाच्यम् ; 
शब्दज्ञानातुपारीति विशेषणेन शाब्दस्य एव तदङ्गीकारेण उक्तिरूप्यादेः शाब्दत्वामावेन वे षम्यात् । 
विकस्पस्य ज्ञानत्वे तु तदन्यज्ञानाविषयत्वमस स्त्वं, छक्तिरूप्यादेरसन्तवे तु भ्रतीतिगिषयस्वं, विकत्पा- 
न्यप्रतीतिविषयत्वं चातुपपन्नमिति ततो वेरश्षण्यात्सखरूपत्वं, नच शृङ्कदेग्योक्तरीया निःखरूपत्वम् । 

एतेन--बस्तुश्य इयत्रापरि किमपि नोहिखतीति वा ९ असदेवोहिखतीति वा १ आययेऽदुमवचिरोधः, 
व्यवहाराद्यसुपपत्तिश्च । नह्ययं धटादिवक्किमपि अयुषिखन्नञभूयते, द्वितीये तु इष्टापत्तिः--दवि 

निरस्तम् ; सोपाख्यधमादुेखित्वसख वस्ुशल्यरूपत्वारिति । वस्तुतस्तु -शङ््रङ्शब्दो तिश्चितान- 
ग्बयित्वात् अपार्थको वा, सङ्गतिग्रहणामावात् अबोधको वा । नचु--अपार्थवब्देनाप्रयाय्यकोक्तौ 
अनन्वयानिश्चयदक्चायां अदृत्तिपयैन्तप्रतीलयनुभवविरोधः, असत्मयाय्यकोक्तौ चेष्टापत्तिः--इति येन्न 
इशविषाणं जानामीति अञुभवाभावात्, म्रब्ृत्युपपत्तेरक्तस्वाच्च । न च--यौगिकश्चब्दानामबयवसङ्ग- 

तिन्यतिरेफेण प्रथकूसङ्गयनपेश्चतया सतो वाऽसतो वाऽर्थस्य बोधं संभवतीति--शङ्कयम्; तावता 
सतोऽसतो वा अवयवार्थसेक बोधनसंभवेऽपि समुद्ययार्थख' बोधनारसंभवात्। सयुदायस शश शङ्गा 
सावार्थकलात् ।! नच-तत्र तस्थाः शक्तिरिति--वच््यम् ; नास्तीति पदसदहितस्य तस तन्न श्चक्ते; 

संभवादिति द्र्टन्यम् । यत्तु- सर्वस्मिन् प्रतिपन्नोपाधौ तरैकाटिकिषेधप्रतियोगित्रमियस्मायन्तास- 
च्छब्देन तुल्यार्थकखात् अयन्तासत्वं दुबीर, तुस्यार्थकर्वं च तत्र तदानीमसदियनेन तदा निषेधमरति- 

योगितवस्येव अखन्तासविलनेनापि सर्वत्र निषेधम्रतियोगित्वस्येव प्रतीतेदरटम्यम् । नच मिथ्याभूतस्यापि 
खस्येणेव प्रतिषेध इति पक्षे तदभावः सप्रतियोगिकः, तुच्छाभावो निष्मरतियोगिक इति वा, मिथ्या- 
मूतख सद्ा सर्वत्र सदैटचण्यमा, तुच्छस्य खरूपेणेव प्रतिषेध इति वा, वेषम्यं वक्त शक्यम् ; भिथ्या- 

भूतख खरूपेणेव निषेध इति पक्षे खरूपसयै बाभावेन तदभावस्यापि निष्भतियोगितया सप्रतियोगिक- 
त्वाभाषातच् , खरूपेणेव प्रतिषेधे सदा सर्बत्र सदरैरक्षण्यायोगाक्च--इति । तन्न; शब्दार्थसाम्येऽपि कचि- 
दप्युपाधाबियादिनाऽयन्तासत््वाभावस्य अपञ्रे उक्तत्वात्, असतः असत्त्वादेवायन्तिकनिपेधायोोन 
मिथ्याभूतस्य तद्योगेन तत्छृतस्य मिथ्याभूतेऽसद्वैरक्षण्यस्य सिद्धेश । नच~-असतु , नालन्ताभावप्रतियोगि, 
असत्तवादियत्र हेतुकृतमसत्तवं भयन्ताभावप्रतिगोगित्वरूपभिद्युक्तसाथ्यनिरोधीति-वाच्यम् ; रेतृङ्ृता- 
स्वस्य सदा निवाच्यमिन्नतवादिरूपतवे , विरोधाभावात्;  । तेन--असत्त्वं प्रमाणसं बन्धाविषयत्व 

क 



बिष्टेशोपाध्याय्युपदहितगौडजद्यानन्दीयुता । १९७ 
णीन मी णी णी न न नन नन ^~ 

सिद्धिभ्याख्था । 

विवकितं, तथाच तेन तादशनिषेधापतियोगित्वाभावसाधने विरोधवककैव नेपि कैश्चिट॒क्त-मिरसम्; 
असत्, खरूपेण न सार्वत्रिकचैकाछिकनिषेधप्रहियोगि, प्रमाणसंबन्धाविषयत्वादिति साधने तस्थैवालु- 

मानप्रमाणत्वेन तत्संबन्धावदयंभावेनासति प्रमाणसंबन्धाविषयत्वरूपहेतोः खरूपासि दाप्या तख 

देतूकलुमश्नक्यत्वात् । एतैन--देतवन्तरातुपल्च््या पारिसेष्यादसन्त्वसैव देतूकर्वव्यतया वियेधतादव- 
रथ्यप्--इति निरस्तम् ; असदुच्छादिपदजन्यप्रती तिविदरोष्यतवादिरूपैतवन्वरोपर्म्धेश्च ॥ नच~--तख 
भरपच्धेऽपि सत्त्वेन व्यभिचारः, नदयसर्पदादिना प्रपरश्चो रश्चणयापि न प्रतिपाद्यते इतयस्तीति-वाच्यम् ; 
च्त्या तुच्छादिपदजन्यप्रतीतिविरेष्यत्वेन हेतुते उयभिचाराभावात् । नच--येनापराधेनाघति प्रति- 
योगित्वं नेखभ्युपरगम्यतेः तेनैवापराघेनासतस्तुच्छादिपदाशक्यत्वमभ्युपगम्यताभिति-- वाच्यम् ; तच्छा 
दिपदानामसति श्क्तिमाहककोकादिविरेधप्रसङ्गेन तदश्चक्यत्वस्याम्युपगन्तुमदयक्यत्वात्र । नच~--संज्ञा- 
रूपेण तुच्छादिपदस्य शक्त्या देवदत्ता दिप्रतिपादकस्वसं भवेन तरपदजन्यप्रतीतिविशेष्यत्रस्य तत्र व्यभि- 

चचार इति--वाच्यम्; संज्ञारूपेण तुच्छादिपदजन्यप्रतीतिविरोष्यभिन्नत्वस्यापरि विशेषणेन तच्राव्यभि- 

चारात् । तस्माद्सत्वस्य सदसदनिवोच्यभिन्नतादिरूपतवे न विरोध इति तत्वम्। यदपि--असति निर्- 
क्यमानप्रतियोगिखाभावपरोक्षन्नानव्यवहारतीयविषयत्वादिवदसद्वेटक्षण्यनिषेधमतियोगित्वसप्युपप- 
्त-इदि। नच--घर्मिसन्तानयेक्षाणां धर्माणां धर्मिणं जिना व्यवस्थानसंभवेऽपि अव्यन्ताभावप्रतियो गिं 
न तथा तिष्ठतीति-वाच्यम्; प्रागसावादिद्श्चायां असत एव घटादेर्वि्यमानप्रागभावम्रतियोगित्वख 
धर्मिसन्त्ननिरयेश्षस्य दरेनेनाभावप्रतियोगित्वाविदेषात् , विद्यमानभागमावप्रतियोगित्वस्य धर्मिसत्तानये- 
्षसत्त्ववदेयन्ताभावग्रतियोगित्वस्यापि धर्मिसत्तानपेक्षसत्त्व संभमात्) विद्यमानप्रागभावप्रतियोगित्वं, न 
धर्मिसन्तानपेक्षम् , धर्मिणो घटादेः प्रागभावादृरध्वं ध्वसादमाक् सत्त्वादियपि--नच वाच्यम् ; यस्मिन् 
कलि भिद्यमानप्रागभावादिप्रतियोगिस्वं र्मो वर्तते, तस्मिन् के धर्मी नासि; अन्यदा तु सयपि 
धर्मिणि वियमानआगभावग्रतियोगित्कारिरूपधर्म एव नासि; अतस्तारश्षधर्म्य धर्मिणे विनैवावस- 
नम--हृहि ॥ तत्रासतो नामावग्रतिफोगित्वं, तस्रतियोगिवतेऽसटेटक्षण्यसख प्रयोजकत्वात् । नव-- 

तथासति छाघवायासन्त्वस्येव तत्मयोजकत्वाप्या अनिर्वचनीयस्य सदिङक्षणस्यामावम्रतियोगित्वं न 
स्थादिति-वाच्यम् ; अस्मन्मतेऽसतोऽपि भावषूपत्वे काघवानवतारेण तद्वैरक्षण्यस्येव प्रयोज कत्वा व्यं 
भावात् । यदुक्त--षटादेरविद्यमानतादकायां विचमानप्रामभावप्रतियोगित्वरूपधमं प्रयायतनत्वम्-इति। 
तदपि न; प्रागमाबादौ घटादिप्रतियोगिकल्बमेव, नतु घटे प्रागभावप्रतियोगित्म् । नच~घटादे 
प्रागभावश्रतियोगित्वाभावे प्रागभावादिष्वपमि तत्रतियोगिकल्कं न सखादिति-वाच्यम्; घर्मिणो घटस्या- 
-भायेन धर्मस्यामवेऽपि षटभ्रतियोगिकस्य धर्मिणः सन््वेन वद्धर्मख तसतियोगिकत्वसय संभवात् । नच-- 
ऋगमावारेषटग्रतियोगिकतवे घटादेः ागमाबप्रतियोगित्रमबजैनीयमेवेति--शङ्खवम्; इष्टापत्तेः । धर्मिस- 
स्वासन्त्वयोरेव विरोधात्। एवं सदकश्षण्यमपि नासति, कितं सलेवासदेरक्षण्यम् । शरतिमोगित्वामावोऽपरि , 
चति, किन्तु अवियोगित्वाभावेऽसदाश्यत्वम् । एवं ज्ञानन्यवहारयोरेवासद्विषयक्त्वं, नतु असतो 

ज्ानज्यबह्ारविषयत्वम् । एवमरसद्वेरक्षण्य एवासस्रतियोगिकत्वं नत्वसदैकश्चण्य प्रयसतः प्रतियोगित्र- 
मिः न शरोऽ दोषः । केचित्तु-असच्वं सत्त्वाभाव?, स एव सदवेलक्षण्यरूपः, स च. बस्तुगद्या 



१४८ अदैतसिद्धिः सन्याख्या । [ परिच्छेदः २] 

सिद्धिन्यास्या। 

एवमतीताभावाधिकरणस्येव मयोच्यमानम्रतियोगित्वाभावेऽप्यधिकरणसत्त्वनिरपेश्चुतेति तस्यापि 
असञ्ज्ञानमात्रनिरूप्यत्वात् । एवं ज्ञानन्यवहारं प्रति विषयत्वमपि । नहि अतीतानागतवस्तुनो ज्ञान- 
ज्यवहारविषयत्वं खकाले तद्वसतुसखरूपसत्त्वनिबन्धनमिति श्क्यमभ्युपगन्तुम् । एवमसदवैरश्चण्यमप्यस- 
निष्ठायन्ताभावप्रतियोगिधर्मवन्तखरूपमसच्ज्ञानमात्रनिरूप्यभ् 1 एवचोक्तोदाहरणेषु न क्राप्यसन्त्वादी- 
नामधिकरणस्वरूपसन्तवपिश्चसवं, प्रतियोगित्वं त्वधिकरणखरूपसपेक्षमिति असतत्वादितो वैषम्यात् न 

तदृषटान्तेन निषेधप्रतियोगित्वस्योपपत्तिः--इत्याहुः । तन्न; प्रतियोगितवस्यापि अभावज्ञानजनकज्ञान- 
विषयत्वरूपस्यासन्त्वादिवदेव धर्मिखवरूपनिरपेक्षत्वोपगमात् । शक्षविषाणत्वादिप्रकारेण शक्षविषाणज्ञाने 

शद्यविषाणं नास्तीति असद्रैटक्षण्यदेसतसतीयधीनसिद्धिकतवात् । असतोऽग्रसन्तत्वापराधेन यदि 
निषेधप्रतियोगित्वं न स्यात्, तदा ब्रह्मजगतोः तत्मतियोगिकभेदवत्त्वरूपासदैटक्चण्ये न सिद्खेत् । 
निषेधग्रतियोगित्वसिद्धौ प्रतियोग्यधिकरणसंसभैज्ञानरूपग्रसक्तेरिव भेदम्रतियोगित्वसिद्धौ अ्रतियोगिता- 
चच्छेदकाधिकरणसंस्ज्ञानरूपप्रसक्तेः कारणत्वेन तदभावे निषेधप्रतियोगित्वस्ेव तदभावेऽपि भेद- 
म्रतियोगित्वस्य कारणाभवेन सिच्छसंभवात् । किंचासतः अरसक्तिरवदयं सखीकाया, अन्यथा (नासद- 

सीन्नो सदासीत्तदानीं तम आसीत् इति श्या निषेधबोधनाभावम्रसङ्गात्, प्रयक्चेण अरतियोगिप्रसक्ति 
विना निषेधबोधसंभवेऽपि शब्देन प्रसक्ति विना निषेधबोधनासंभवः; तदभावज्ञानस्यायुभवसिद्धत्वात् । 

एवे शविषाणगोविषाणे इति समूहारम्बनादिकमादाय शङ्निषाणं नास्तीति निषेधज्ञानविरेष्यत्वस्य 
सति गोषिषणे स्तवे तत्र नातिव्याप्तिः; शशविषाणं नास्तीति ज्ञाने श्दविषाणत्वयेरिध्यविपयकत्वे- 

नैवोक्तसमूहाढम्बनस्य जनकत्वात् । किच प्रपन्ने बरह्मणि चासद्वैरक्षण्यमसन्निष्ठायन्ताभावप्रतियोगि- 
धर्मत्वश्ल्पं न परेणापि शङ्खम् ; असचिष्ठत्वस्य तद् धिकरणकत्वरूपव्वेनाधिकरणस््ररूपत्वभ्रसङ्गात् । 

तस्मादसदैरक्चण्यधर्मविशेषबसतियोगिकतादिधर्मविरेषोऽपि धर्जिखरूपसत्त्वनिरपेश्च एवेति परेणापि 
सखीकर्तव्यमिति नायं पन्थाः । अतएव-- “तदेव निषेधप्रतियोगि भवति, यससक्तिमद्भवति, असच्च 

न प्रसक्तिमत्, अतो न निषेधप्रतियोगि, नच ज्ञानम प्रसक्ति; तथासलयम्रसक्तप्रतिषेधत्वस्य कापि 
दोषत्वाभावप्रसङ्गात्, किंतु प्रतियोम्यधिकरणसंसमज्ञानम्, नद्यसतः कचिदप्यधिकरणे संसगेज्ञानं 
संभवति; सामभ्रीविरहात्, अतोऽस्ति निषेधप्रतियोगित्वं नाङ्गीकाराईइति सकरन्दोक्तमपरि-- साधु । 
यतु दृषणम्ू-असतोऽमरसक्तौ बह्मजगतोरसदवैरक्षण्यस्य (नासदासीत्तः इति श्रोतनिषेधस्य चासि 

द्यापातेन, तथाऽसतिच सद्वैलक्षण्यस्य चासिद्धयापातेन चासतो ज्ञानमवद्यं॒स्वीकार्यम् ; असदवै- 
लक्षण्यदेसलसतीयधीनसिद्धिकत्वात्, असतोऽप्रसत्त्याऽपरायेन यदि निषेधप्रतियोगिस्वं न स्यात्तदा 
ब्रह्मजगतोरसस्मतियोगिकभेदवत्त्वहूपमसद्वैरक्षण्य न सिद्धयेत् । निषेधप्रतियोगित्वे सिद्धे प्रति- 
योग्यधिकरणसंसभैज्ञानरूपप्रसक्तेरिव भेदप्रतियोगित्वसिद्धौ प्रतियोगिताबच्छेद काधिकरणसंसरमज्ञा- 
नरूपप्रसक्तेः कारणत्वेन तद्भावे निषेधप्रतियोगित्वस्येव तद्भावेऽपि भेदप्रतियोगित्वस्य कारणाभावेन 
सिद्यसंभवात् । दिंचासतोऽपि प्रसक्तिरवरयं खीकार्या; अन्यथा (नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं तम 

आसीत्! इयादिश्चया निषेधबोधनासंभवात् , यक्षेण प्रतियोगिप्रसक्ति विना निषेधबोधसंभवेऽपि शब्देन 

प्रसक्ति विना निषेधबोधनासंभवात् , शब्दस्य पदार्थत्वेन सरि चिना प्रवत्तरेवायोगात्। नच--असतो 

ज्ञानमात्रमपि दुमे, ्रसक्तिरूपज्ञानविशेषस्तु सुतरामिति---बाच्यम्; तथासयसति सदवैटक्षण्यस्य 
त्वयोच्यमानमिपरेधप्रतियोगित्वासिच्यापत्तेः, तद्यासतीलयधीनसिद्धिकत्वात्, अधिकरणन्ञात निना तत्रा- 



विडरेशोपाध्याय्युपन्रंदितगोडबद्यानन्दीयुता । १४९ 
~^ 

सिद्धिष्याख्या। 

५५. "~~~ ~~, 

भावज्ञानायोगात्--इति । तन्न; जद्यजगतोरसति च शब्दाभासादिना बुद्िपूर्वकारोषेण वा प्रसक्तिः, 
परम्रवृत्तिनिदृत्तिपरेण शब्देनाप्रसक्ता निषेधेऽपि शब्दाभासादिमूरके प्रतियोगिस्ण्यादिके सति प्रयक्षे 
णाप्रसक्तस्येव वा निषेधोपपत्तिः । शब्दाभासादिना अ्रसक्तिवा, अप्रसक्तस्येव प्रयक्चेण निषेध इलयनङ्गी- 
कारेऽङ्गस्यभे हसिदाताभावो न सिच्छेत् । नच--यथानुभवसिद्धाया अङ्खस्यप्रे हस्तितं नास्तीति 
परतीतेदरपहवत्वात् तदुपपादकं शव्दाभासादिप्रसत्तयादिकं कसप्यते, तथा शशश्रङ्गं नास्तीति प्रतीते- 

दरपहवत्वात्तदुपपादकमपि कल्पनीयम् ; तथाच शाब्दाभासादिना प्रसक्तो सलयामप्रसक्तसैव वा श- 

श्वङ्कदेनिषेधगप्रतियोगित्वं भविष्यतीति निषेधभ्रतियोगित्वतदभाववतोरपि नानिर्वचनीयसतोर्भेदसिद्धि- 
रिति-- वाच्यम् ; तर्हिं ज्ञानमात्रं न प्रसक्तिः) तन्मात्रस्य सर्वर सुरभसेनाप्रसक्तप्रतिषेधस्य काप्य- 
दोषत्वापत्तेः; किन्तु करञ्जभक्षणादेरिव गागरूपा बाऽधिकरणम्रतियोगिताऽवच्छेदकारेपरूपा वा 
वाच्या । तत्रासतः कङ्ञ्चभक्षणदेरिवेष्टसाधनत्वाभावेन रागरूपप्रसक्तिरसंभाविनीति द्वितीयेव वाच्या; 

साच स्चष्दाभासकृता वा ॒बुद्धिपूर्वकारोपरूपा वा स्यात् । तथाचासत्तवेनाभिमतस्य तादश्ारोपविषय- 
त्वेनास्मदभिमतमनि्वच्यत्वमेव स्यात्, नतु त्वदभिमवमयन्तासत्वं; अङ्कस्य हस्तिशताभावे बुद्धि- 
पूर्वकारोपरूपप्रसक्तिसंभवादविरोधः । नद्येव अयन्तासति रश्टङ्गादो उुद्धिपू्वकायोपः संभवति; संभवे 
वाऽसंभवे वा तस्यानिवौच्यत्वमेव स्यात्, नत्वयन्तासत्त्वमिप्युक्तम् ! एवमाभासस्य प्रसक्त्याऽनामासस्य 
निषेध इति पक्षे प्रसक्तसेवाभासस्य निषेध इति पक्षेऽपि चासदन्यस्येव वृश्वङ्गस्य निषेधप्रतियोगिस्वं 
सिध्यति; त्येव प्रतियोगितावच्छेदकररङ्गत्वावच्छिन्न्वात् , असच्छङ्गसखातथात्वात् । किच शद 

खङ्गं नास्तीति प्रतीतेः चचश्राधिकरणकश्वङ्गामावविषयक्ववेनान्यथासिद्धतया नासच्छरृङ्गनिषेधप्रतियोगि- 
त्वसाधकत्वमिति । यच्चन्र दूषणम्--विशेषादशेनदश्चायां गोविषाणङ्षब्दाद्विरिष्टं गोविषाणं बुद्धा अश्च 

गोविपाणं नास्तीति प्रतीदया गोविपाणस्येव शक्विषाणशषब्दादविरिष्ठं शशविषाणं बुद्धा गवि श्चनिषाणं 
नासीति मरतीद्या शङविपाणस्य तादृशस्यैव निषेधप्रतियोगिखमनुभूयत इयविबादम् , अन्यथाऽनतुभवे- 

के प्रृत्तस्योन्मत्तवदुपेश्चणीयत्वापत्तेः--इति । तन्न; तस्याप्रसक्तत्वेन निषेधानुपपत्तेः । नच-- 
गोविषाणशब्दात् विषाणसखेव शशविषाणशब्दात् बाक्यार्थतविधयोपस्ितस्य पुनः रञ्चविषाणशचब्द्भ्रति- 

पाद्यं किंचिदिति शब्देन रूपान्तरेणोपखितस्यानात्मन्यात्मन इव संसष्टतया सूखादो शश्चविषाणस्य बुद्धि- 
पूर्वकमारोपरूपग्रसक्तिःसंभवतीति--वाच्यम्; एवं तस्य त्र बुद्धपूर्वकारोपविषयत्वेऽनिर्वचनीयत्वमेव 
स्यात् नत्वसव मिव्युक्तनवात् । नन्वेबमू--अनात्मन्यारोपितस्यात्मनोऽनिवच्यतापत्तिः ; तत्संसगसेवानि- 

्बचनीयत्वं नस्वात्मन इयङ्गीकारे चात्रापि न श्विषाणस्येति सुवचत्वात्, अन्यथा प्रपच्चेऽनाभासास- 

दवेरक्षण्यासिद्धिमसङ्गात् तत्र तस्यानपेक्षितत्वे आमासासद्रेखक्षण्यस्यापि तत्रानपेशक्चितत्वप्रसङ्गात्, आत्म- 

शशविपाणयोदद्धिपर्वकारोपनिषयत्वस्याविरषेऽप्यात्मनो नानिर्वचनीयत्व, किंतु सत्संसगेखवेयङ्खीकारे 
श॒शविपाणस्य नानिरवचनीयसव किन्तु तत्संसगैखैवेयपि सुवचत्वाच्च, आत्मसन्त्वावेदकश्चतेरपि शश्वि- 

पाणं नासीयवाधितप्रतीतेरनिर्वचनीयश्वङ्गाभावविषयस्ववदासेपितमिथ्यात्मसस्वविषयत्वस्यापि संभवात् 

तद्यस्तवसत्त्वयागेऽवाधकाच---इति चेन्न; शतेसरोपितमिथ्यात्मसतत्वविषयत्वे जगदान्ध्यापत्त्याऽऽत्म- 

सच््वररेदकशवुतेरनासोपितात्मसन् विषयत्वस्य वक्तन्यत्वेन तस्यासद्वास्तवसत्त्वयागे बाधकत्वसं भवात् । 

यत्नु-बुद्धिूर्वकायोपरूपभरसक्तयङ्गीकारेः तद्सक्तिविषयसख शङगस्मानिर्वेचनीयल्वमेव स्यात् नायन्ता- 



१५० अद्वैतसिद्धिः सब्याख्या । [| परिच्छेदः २ | 

कारेण कविद्युपाधौ सत्वेन भतीत्यनहैत्वरूपासद्वैरक्षण्यस्य ( कचिदप्युपाघो ससेन ्रतीव्यदैत्व- 
रूपस्य ) शुक्तिरूप्ये भपञ्चे चानङ्गीकारात् । नन्वेवं सति-यावत्छदधिकरणाव्यन्ताभावभ्रतियोगित्वं 
प्थैवसितम् । तथाच केवलान्वय्यव्यन्तामावप्रतियोगिषु अदृक्तिषु गगनादिषुः ताकिंकाणां सिदध 
साघनम् ; यदधिकरणं यत्सत् तज्निष्ठालयन्ताभावप्रतिथोभित्वं तस्य सिश्यात्वमिति विवश्चायां, अधिक 

रणपदेनाचत्तिनिराकरणेऽपि संयोगसंबन्धेन समवायसंबन्धेन वा यत् धटाधिकरणं समवायसंब- 

न्घेन संयोगसंबन्धेन बा धटस्य तन्निष्ठालयन्ताभावप्रतियोभितया सर्वेषु चत्तिमस्खु दुरूद्धरं सिद्ध 
साधनम् , येन संबन्धेन यद्यश्याधिकरणं तेन संबन्धेन तन्निष्ठाल्यन्तामावपरियोभित्वसिति विवक्षायां 

^-^ 

सिद्धिव्याख्या । 

संत्वैभियत्र परेण बुद्धिपूर्वकारोपस्थेऽयिष्ठानयाथास्भ्यददौनखावद्यकत्वेन तेन तत्न तदज्ञाननिवृतत्यवरय- 
भावेन तत्रानिर्वचनीयार्थोरपत्तेरयोग इति दूषणम्--उक्तम् । त्न; तत्राधिष्ठानतत््वसाश्चात्करेणाज्ञान- 

गतावरणद्यक्तिमात्नानिव्रत्तावष्यज्ञानस्यानिदृत्तत्वेन विक्षेपशक्तिमदज्ञानेन विद्यमानेनानिर्वचनीयार्थोदत्ति- 

संभवात् । नच~-चरमदृ््येवाधिष्ठानतच्वज्ञानेनापि सर्ववाज्ञाननिवरत्तिरवश्यं स्ीकायो, अन्यथा चर- 
मचृ््याऽप्यावरणचक्तिमा््र निवर्तेते, न मूखाज्ञानमित्यापत्तिरिति--वाच्यम् ; चरमघुत््युत्तरकाठे विक्षे- 
पाददोनेन यिक्षेपशक्तिमदज्ञानकस्पनाभावेनाज्ञाननिवृत्तेस्त्ावदयकत्वादिति । अत एव--एवमङ्गी- 

कारेऽज्ञाननिदृत्त्यनुभवविरोध इति--निरस्तम्; विक्षेपाुसरेण तस्य आन्तित्वात् । नच--यच्र बुद्धि- 

ूर्वकमारोषितं तत्काख्मेवानिर्वचनीयं तत्रोयद्यत दयङ्गीकारे तव व्यावहारिकघटादिश्रतियोगिकाभावः 
कापि न सिच्यत, इह मूते घटो न' “ह चत्वरे घटो नः तस्याप्यनुभवस्य आतिभासिकबुद्धिपूर्बका- 

सेपभ्रसक्तघटाययभाव विषयत्वावदयंभावेनान्यावहारिकघटदेरप्रसक्ततया तदभावविषयत्वावुपपत्तरिति- 

वाच्यम् ; तस्यापि घटत्वादिरूपम्रतियोगितावच्छेदकाक्रान्ततया तेन रूपेण तदभावोऽवदय भासते इय- 

भ्युपगमात् । नच--म्रातिभासिकन्यावहारिकघटादिसाधारणतयेकघटत्वादिरङ्गीकारानहः, अन्यथा 

इत्पन्नविनष्टरजतादिवदर्थक्रियाभावस्योपपाद यितुं शक्यत्वेन भरातिभासिकस्यापि व्यावहारिकत्वभसङ्गः 
इति--वाच्यम् ; अथापि प्रतीतिमात्रनियतसन्ताकत्वरुश्षणम्रातिभासिकत्वस्यानपायादिति दिङ् ॥ नन्वेवं 

सतीति । उपाधिपदस्य सद्र्थकत्वे सतीयर्थः । सिद्धसाधनमिति । तेष्वतिव्यतेशवेति ध्येयम् । 
अचृत्तिनिवारणेऽपीयत्र अतिन्याश्चिनिबारणेऽपि तदादाय सिद्धसाधनवारणाय वचेययर्थः । संयोगसंबन्धेन 
घदाधिकरणं मूतलादि, समवायसंबन्धेन घटाधिकरणं कपाखादि, ततश्च संयोगसंबन्वेन कपालादि- 
निध्ठायन्ताभावप्रतियोगित्वात्समवायसंबन्धेन भूतकनिष्ठायन्ताभावप्रतियोगित्वाद्धटदेः सर्वेषु वरत्तिमत्सु 
दुरु सिद्धसाधनमिलर्थः । येन स्ंबन्धेनेति । ततश्च समवायसंबन्धेन घटाधिकरणे कपाटादौ तेनैवं 

गोडत्रह्मानन्दी ( टशुचन्द्रिका ) । 

नाीकन्याचृत्तेनं "सन् घटः इयादिग्रल्योपपततेरक्ताबाध्यस्वं माध्यमिकेन न सखीक्षियते । नच--बाधास्पू्वैमबाध्यसं 
मरपञचऽस्त्येव तन्मतेऽपीति वाच्यम् ; त्रिकारूषाध्यत्वद्यैवास्साभिर्निवे्ात् । तच्च कारानवच्छिन्नं बाधकल्लानाविष- 
यत्वरूपम्, तच्च बरह्मणि मन्मतेऽसि, तन्मते त॒ न छुन्नापीति भावः । नचेवं-- तन्मते श्यून्यत्वभावना व्र्थेति-- वाच्यम्; 
त्याः परमकाष्ठापन्नवेराग्यैतुष्वेन भपञ्खरूपबाधकल्वेन चात्महानिरूपमोक्षसम्पादकत्वेन तन्मते स््रीकारात् । 
अनङ्गीकारादिति । अबाध्यविशोष्यकमरपञ्चभ्रमसख स्ीकारे भरपञ्चेऽप्यबाध्यतादार्यभमोऽवदयं स्वीकार्यः; परस्य- 
राभ्यासाजुरोधात्, अन्यथा तु तन्न मानाभाव इति मावः । सदधिष्ठानकूश्रमानङ्गीकारमात्नं विदोषालुमानोपयुक्तम् । 

अनज्गीकारादिखन्तं सामान्यानुमानोषयुक्तम् । एवं सति मिथ्यात्वस्य सर्वप्रतिषन्नोपाधिषरितस्वे सति । प्यवसित- 
मिति । मिभ्यालरमिति शरेषः । प्रतिपन्ने च ग्रयोजन्यभावादनिके् इति .मादः । यद्ध्रिकरण यसाधिकरणम् । 



विद्रलेशोपाध्याय्युपदहितगौडजद्यानन्दीयुता । १५१ 

अग्याप्यदृत्तिषु संयोगादिषु सिद्धसाधनम्-इति चेन्न ! येन रूपेण यदधिंकरणतया यत् प्रतिपन्नं 
तेन रूपेण तन्निष्ठात्यन्ताभावभ्रतियोगित्वस्य परतिपन्ञपदेन सूचितत्वात् । तश्च रूपं संबन्धविदोषोऽव 
चङेदक विशेषश्च । नहि संबन्धविरोषमन्तरेण भूतक्ते घटाधिकरणता प्रतीयते । अवच्छेदकविशेषम- 
न्तरेण वा चक्षे कपिखंयोगाधिकरणता । तथाच थेन संबन्धविरेषेण येन चावच्छेदकविशेषेण यद्- 
धिकरणताप्रतीतियै् भवितुमर्हति, तेनैव संबन्धविशेषेण तेनेव चावच्छेदकविरेषेण तदधिकरण 
काल्यन्ताभावप्रतियोभित्वं तस्य मिथ्यात्वमिति पविते क सिद्धसाधनम्! यदि पुनः ध्वंसप्राग- 
भावभरतियोगित्वमिवाव्यन्ताभावश्रत्तियोगिच्वमाकाशादौ न स्यात्त्; साधकमानाभावस्य तस्यत्वात् , 

सिद्धिव्याख्या । 

संबन्धेन तघ्मतियोगिकालयन्ताभावस्यामावान्न घटादिकमादाय सिद्धसाधनमियर्थः । अन्याप्यवृत्ति- 
ष्विति । खरालन्ताभावसमानाधिकरणेष्विय्थः । सिद्धसाधनमिति । समवायसंबन्धेन बृक्षदृत्तिसंयोगस्य 

गुणस्य तेनैव संबन्बेन तन्रिष्ठायन्ताभावप्रतियोगित्वात्तस्मिन् सिद्धसाधनमियर्थः । सिद्धक्षाधनमिति । 
सर्वेषु वृत्तिस्खु अव्याप्यव््तिषु संयोगादिषु च सिद्धसाधनमियर्थः । थदि पुनरिति । अख व्यवहितेन 

तदेयनेनान्वयः । नु--आकाशो भविष्यति, आकारो ध्वस्तः इति प्रतीयभावात् मास्तु ध्वंसप्रा- 

गभावम्रतियोगित्वं, अयन्ताभावसाधक्प्रतियोगित्वं तु ख्यात् इत्याशङ्ाह-साधकेति । वुस्यप्वमेव 

गोडब्रह्मानन्दी. ( टधुचन्द्रिका ) । 

संयोगेदादिं । संयोगेन घटस्य यदधिकरणं तन्निष्ठायन्ताभावस्य समवायेन प्रतियोगितया समवायेन यतत 
धरस्माधिकरणं तन्निष्ठायन्ताभावस्य संयोगेन प्रतियोगितया च सिद्धसाधनमियथः । सूचितत्वादिति। तथाच 
प्रतिपश्रपदसुक्ताथैकामण्येचेति भावः । अन्तरेण विनैव । संबन्धावच्छेदको निवेदयाधिकरणता न प्रतीयत इति 
नेयः । एवकारान्तमवेन तादृश्ञा्थङामात् । तादृशप्रययाभावसख नदीद्यनेन निषेधः । यथाश्रुतं त्वसङ्गतम्-- 
संबम्धावच्छेदको बिनापि अधिकरणताधीसस्वात् । ननु--गगनाधिकरणष्वाभ्रसिद्या तस मिथ्यात्वानुपपत्तिः, 

अत आह~-लथाचेति । अर्हतीति, भरतीतिनिवेदो याव्वमधिकरणे देयम् । अन्यथोक्ताधिकरणतायास्तच्छुन्येऽपि 
प्रतीतिस्ंमवेन सिद्धसाधनतापत्तेः । तथाच राधवायेन संबन्धेन यदवच्छेदेन यस संबन्धि यत् तज्निष्टेयायेव 
निवेश्यम्; परतिपन्नपदेन तादशसंबर्धित्वेन भमायोग्यत्वसख तादरसंबन्धित्वरूपस्य लाभात्, संबन्धित्वं भूतरूदौ 
शगनादेरपीति न तव्राग्यासषिरिति भावः । तेनैव संबन्धविश्येषेणेति । भ्रतियोगिव्वमिलत्रान्वेति । संयोगसम- 
वायाद्युभयसंबन्धावच्छिन्नभतियोगिस्वमादाय सिद्धसाधनात् तदन्य संबन्धानवच्छिन्प्रतियो गित्वखाभाय एवकारः । 
तेनेवावच्छेदक विशेषेणेति । संदन्यावच्छेदकानवच्छिने्थैः । तस्य तद्धिकरणकतेऽन्वथः । सिद्धान्ते अलय. 
न्ताभावमाच्रख सर्बदेश्चकारवृत्तिष्वे नावच्छिन्नदत्तिकान्यत्वात्तद्वच्छिन्नियनुक्सवा तदन्यानवच्छिन्नेदयुक्तम् । वस्तु- 
तस्तु-अवच्छिननदृत्तिकान्यत्वमेव तद्धिकरणकालयन्ताभावे देयम्; अन्यथा व्याप्यशृत्तिसाधारणपश्चकानुमाने 

ग्याप्यद्स्वङो यथोक्तसाध्यासंभवादिति ध्येथम् । नयु-नोक्तसिष्धसलाधनसयावकाशः; प्रकृतानुमानावतारासपू्ेमेव 
शघृत्तिगगनादावलयर्ताभावभ्रतियोगिष्वे इृत्तिमस्सु ससमानाधिकरणालयन्ताभावप्रतियोगिखे च वक्ष्यमाणरीया 
मानामावात्-तत्राह-- यदि. पुनरित्यादि । न स्यात् नासि । मिश्यात्वाजुमानावतारात् पू्ैमिति दोषः । 
नजु--गगमादेरभयक्षत्वमते तदुमावस भ्रलयक्षत्वासंभवेऽपि गगनादिकं, भूतलादिनिष्ठाखन्ताभावभ्रतियोगि, 

भ्रूतरादिनिष्टसख इत्तिनियामकसंबन्धसयाप्रतियोगित्वात्, निल्रूपादिनिष्ठाल्यन्तामावप्रतियोगि, निल्रूपादिनिष्ठ- 

१ विद्लेषानुमानडृष्टन्ते रजतत्वेन धटो नास्तीति भ्रमितिसिद्धामावप्रतियो गिनि धटे ग्यधिकरणध्मावच्छित्रामावे संबन्धविरेषाव- 
च्छिन्रत्वाप्रतिच्या संबन्धविरोषावच्छिन्नोक्तमतियोगिताभावेन साध्यवैकल्यमिति न्यायभास्करोक्तमप्येतेन पराहतम्.। व्यधिकरणधमां- 
वच्छिन्नपरतियोगिताया अपि संबन्धविरोषावच्छिन्नत्वाङ्गीकाराचेति। २ नजु-रजतस्वेन धटाभवप्रतियोगितामादायाथान्तरवारणाथे 
प्रकारतावच्छेदकताधसैषयौसावच्छेदकताकतस्य प्रतियोगितायां निवेरनावर्यकत्वात् तादृशस्य दृष्टन्तखासिद्धिरिति-चेन्नः 
रजतच्वेन षयाभावीयप्रतियोगिता्चन्यतरे सतीति पक्षविदेषणेनैवोक्तदोषवारणेन गौर वग्रस्तस्योक्तविरेषणस्यादानेन वृष्टान्तसिद्धिसं भवात् । 
पारमाथिकतवेनेति पक्षे तु" तद्रपसामानाधिकरण्यमिवेशसंभवान्नोक्तपक्षतावच्छेद कनिवे्च इत्यादिकं पक्षतावच्छेद कवि चारे बिद्ुकेशीये 
:मंतिप्रदितमिद्युख्ोषारदनेपसः व्वादभाक्करोक्तयः पराहत इति.मन्तत्यम्-इति.।. +`  ,. . ` .+ 



१५२ अद्वैतसिद्धिः सव्याख्या । [ परिच्छेदः २ 

इद्ाकारो नास्तीति प्रवयक्षप्रतीदयसंभवात्, अनुमाने चाचुकरूकतकौभावात्, सामान्यतो दष्टमाजेण 
ध्वंसप्रागभावप्रतियोभित्वस्यापि सिद्धिप्रसङ्गात्, तश्यतिरेकेण कस्यचित् कायैस्यादुपपत्तेरभावाच्च, एवं 
संयोगसंबन्धेन घटवति भूते समवायसंबन्धेन घराभावसच्त्े मानाभावाह्वाघवेन घटालयन्ताभाव- 
सेनेव घरसामानाधिकरण्यविरोचित्वकस्पनात् संबन्धविरोषभ्रवेदो च गौरवात् घटसमवायमात्र- 
विषयतया प्रतीतेरुपपत्तेराधाराघेयमावस्य प्रस्यक्षसिद्धत्वेन घरस्यावत्तित्वराङ्गाउदयादुक्तयुक्तेश्च न 
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संबन्धाभतियोगित्वात्तजव्ादिवदिव्यायनुमानं मानमस्तु-तत्राह--अञुमाने चेति । तकोभावादिति । अप्रद्श्च- 
स्यापि गुरतवाेतेनआादावलन्तामावोऽनुमीयते, तत्न तदसस्वे गुरुस्वाच्यापस्या पतनाद्ुस्पत्यादयापत्तिरूपतकंसत्वात्, 
अङ्कते त॒ न तकं इति भावः । अन्यथेति शेषः । सामान्यतो दश्टमातरेण तकंदीनेन अन्वेयभ्यतिरेकिणा शगन- 
तज्ञरान्यतर्वादिहेतना 1 नन्वेवं-आकाशादौ घटादिभेदोऽपि न स्थात्, अयोम्याधिकरणे सेदस्याप्रलक्षस्वात्+ अचु- 
मानस्याश्रयोजकत्वाच्च--तचाह--तच्यतिरेकेणेति 1 आकषे घरभेदे घटस्वसखातिप्रसक्ला तद्धपेण कपाङादिका्यै- 
ताप्रलयश्चरूपकार्थसख व्यतिरेकः स्यात्; निलयसाधारणरूपस्य कार्यतानवच्छेदकत्वादिति भावः । आकाशायन्तामावस्य 

त्वसखीकारे न तथेलथैः । पवमिति । न घटदेरलन्वाभावसामानाधिकरण्यमिलभिमेणान्वेति । पर्वं शब्दार्थ 

म्र्क्चायुमानाचभावरूपं दहेत प्रकटयति--संयोगेद्यादि । नु- प्रतियोग्यलयन्ताभावयोविरोधित्वं संबन्धविरोष- 
मन्तमभौव्यैव कल्पनीयम् । तथाहि--विरोधिष्वं सहानवस्थानम् । तदपि दिविधम् । साक्षात् क्लानद्वारकं च । 
तत्रायं तदेशतत्काखावच्छेदेन तेन संबन्धेन तद्रपविशिष्टप्रतियोगिनोऽधिकरणे तदेशकारावच्छेदेन वतैमानत्व- 
स्याभावः तत्संबन्धतद्ूपावच्छिकरप्रतियोगि ताकाल्यन्ताभावनिष्टः, द्वितीयं तु तादशाधिकरणनिश्चयक्षणे तदुततरक्षणे 
न्च तादृशाभावस्य तादशववेमानव्व्ञानामावः । तथाचोक्तविरोधितयोरन्यथायुपपत्तिरेव संयोगादिना घटाधिकरणे 

समवायादिना तदभावसाधिका, तज्राह--राधवेनेद्यादि ! खाधवेन अभावम्रतियो गितामाच्रसख संबन्धावच्छि- 
न्नत्वाकदपनया, संबन्धविषयस्वघरितरूपेणाभावबुद्धेः भ्रतिबन्धकत्वाकल्पनया च खघवसंमवेन । घरात्यन्ताभावः 

त्वेन चघटस्वावच्छिन्रप्रतियोगिताालयन्ताभावस्वेन । धटरसामानाधिकरण्यविसेधिच्वेति । सामानाधिकरण्य 
घटित सक्षाद्विरोधिस्वख क्तानद्वारकनिरोधिष्वस्य चेलयर्थः । देशकारावच्छेदं संबन्धं तदवच्छिन्नस्वं चानन्तमौन्ये- 

वोक्तपिरोधिते वाच्ये; उक्तराघवसंमवादिति भावः । गोरवात् संयोगादिनानासंबन्धावच्छिक्चप्रतियोगिताकानन्ता- 
भावानां कटपनागोरवात्, संबन्धघरितरूपेणामावबुद्धेः भ्रतिबन्धकष्वकस्पने संयोगा दि संबन्धावच्छिन्नत्वघरत्वाद्यव- 
च्छिन्नत्वयोः भ्रतियोगितांरी भिरोषणविधया निवेदयतया भ्रतियोगिलाविषयतायामेकव्रिषयतानिरूपितत्वविरिष्टस्यापर- 
बिषयतानिरूपितखस विशेषणत्वे वाच्ये बिनिगमकाभावेन अवच्छेदकमेदात् भतिबन्धकतामेदे गौरवाच । नलु-- 
घटरसंयुक्ते समवायेन घटो नास्तीति प्रतीयन्यथानुपपस्याभावस्य संबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकलवं सिद्यतु, किंचामा- 
वबुद्धेः संबन्धावच्छिन्नपरतियोगित्वविषयकतमनन्तमौन्ैव अरतिबन्धकत्वे संयोगेनात्र घटो नासीति उुदधेरपि समवाये- 
नान्न घट इति धीप्रतिबन्धकल्वापत्तिः, अथ--संबन्धावच्छिननप्रतियो गिर्वनिषयिक्छा धीः न प्रतिबन्धिका-इति चेत् 
तर्हिं समवायेन नात्र घट इति उदधरप्युक्तप्रति बन्धकस्वं न सत्; तजाद--घरसमवायादययभावमाचरविषयक- 

तयेति । घटस्षमवायस्वा्वच्छिन्नप्रतियो गिताकाभावत्वा्यवच्छिन्रप्रकारतानिरूपितभूतका दिषिषशोष्य ताकत्वेनेलथेः । 
प्रतीव्युपपत्तेः शसमवायेनान्च घटो नास्तीति पतीतेविंषयोपपत्तेः, 'समवायेनाच्र घट" इति धीप्रतिवन्धकस्वोपपत्तेश्च । 
माननेत्यनेन संबन्धावच्छिननप्रतियोगिता न विषयो नवा तद्धटितरूपेण प्रतिबन्धकतेव्यथैः । "शिखी चेन्नो नष्ट" इयादौ 
चेन्रीयरिखादेनौदभतियो गित्वमिव समवायेन घटो नासीलयादौ समवायविरिष्टघरस्वादिरूपेण घटादेभानेऽपि घरीय- 
समवायादेरलन्ताभावपरतियोगिस्वं भातीति समवायेनान्न धट -दति ज्ञानं अति धटसमवायोऽन्न नास्तीति निश्चयस्य 
परैरपि प्रतिबन्धकव्वं वाच्यम्, परंतु खरूपसंबन्धावच्छिन्ना या घटस्मवायस्वावच्छिन्ना भरतियो गिता तज्निरूपकाभाव- 
विषयकत्वेन । तथाच राववदुक्तसंबन्धावच्छिन्रत्वमनन्तभौन्यैव तदुच्यताम् । नच--घरसंयुक्तादिदेशे केनवचिर्सं- 

बन्धेन घटसमवायसख सस्वात् तदभावोऽपि तन्न न ॒संभवती्युक्तधीपरमात्योपपत्तये समवायेन घटाभाव एव 
तद्विषय इति--वाच्यम् । स्वरूपसंबन्धेन हि पररैधटसमवायस्या भावो यः खीक्छियत्ते स॒ एवास्ामिर्धैटसमवायाभगव 
उच्यते; वेव घटसमवायीयदेदिकसाश्चास्संबन्धविरो धात् । अतपव--केन वित्संबन्धेन घटादेः सर्वत्र जन्ये भूतं च 
सत्वात्तत्र घटसामान्याभावधीम्रमात्ोपपत्तये संबन्धविरोषावच्छिन्नमतियोगिताऽवदयं वाच्येति--परास्तम् ; घरी- 
यदेधिकसाक्षा्संबन्धसामान्यामावसेव घटघ्ामान्वाभावत्वात् । ताश्च घटस्य संबन्धः संयोगः समवायश्च, चतु 



विदृेशोपाध्याय्युपदरहितगौडनद्यानन्दीयुता । १५३ 
^~. ~-- ~~ ^~ ~~~ 

गोडबह्मानन्दी ( रघुचन्दिका ) । 

कालिक दिङ्निष्टठा वा विशेषणता; न वा साश्रयक्षयोगादिः । अतएव तद्र्यपि श्वटो नासीति धीः भ्रमालेन 
सवैसि्धा । नजु--संयोगेन रूपं नास्तीलयादौ रूपीयसंयोगादेरपरपिद्या तदभावो न विषयः, नच--संयोगावंशो रूपी. 
यत्वादेश्चेमस्वं तम्रेति--वाच्यम् ; तादृशप्रतीतेः सर्वाशयो अमास्वस्य सर्वजनसिद्धस्वात् इति- चेत्सत्यम् ; रूपीयस्वादिना 
संयोगाद्यभावस्येव तच्र विषयत्वात्, म्यधिकरणध्मीवच्छिन्राभावस्वीकारात्, परैरपि तन्न व्यथिकरणसंबन्धसय अति. 
योगिताचच्छेदकल्वखीकारात् , प्रतियोग्यंशे विशेषणतानापन्नखेव व्यधिकरणधर्म॑स्य भ्रतियोगितांशे अवच्छेदकतया 

विशेषणत्वेन अमस्वाभावाच् 1 प्रतियोग्यंशे बिरोषणसेव उक्तविशेषणष्वमिति नियमेऽपि व्यधिकरणधमीवष्छिन्नाभाव- 
धीमान्नस्य प्रतियोग्यंशे तादशधर्ममस्वस्वी कारेण प्क्तेऽपि अमत्वे बाधकाभावान्न दोषः। नच--घटो न प्र इत्यादि- 
निश्वयकश्टेऽपि परसवेनात्र घटो नासीति क्तानोत्पत्तेषैटादौ पटत्वादिवैशि्याभाव एवोक्तक्ञाने निषयः, वैरिषटयसख 
साहिस्यरूपस तृतीया्थत्वेन तदल्यन्तामावबोधने घटपदोत्तरं न सक्षम्यपेक्षेति-- वाच्यम् ; उक्तनिश्चयकारे घटत्वादि. 
विशिष्टे पटस्वादिमानासंभवेऽपि एकत्र द्वयमिति रीत्या शछधघटादौ घरत्वपरस्वाद्युभयं विरोषणीङयोक्तस्षानो्पत्ति- 

संभवात्, उक्तन्ताने घटादौ पटत्वादिवैशषिश्यायभावमाने अत्र घटः परत्वेनासीत्याकारकयेकन्न इयमिति रीलया धटत्व- 
पटप्वाद्यु मय विरिष्टविषयकख सत्वेऽप्युक्तक्ानोस्परयापत्तेरिलाशयः । ननु-- “समवायेन घटो नास्ती"लयादिन्ञाने भ्रति- 
यो गितांद्ये संबन्धावच्छिन्नत्वाभाने घटसमवायत्वा्यवच्छिन्नत्वमपि न भातीति कुतो नोच्यते? तादृशावच्छिन्नवेन 
पराभ्युपगतभ्रतियोगिताग्यक्तिसंबन्धेन धटसमवायविरिष्टस्या मावस्य घटस्मवायाविरोधित्वं उक्तसंबन्धेन चटसम- 
वायत्वमात्रेण चावच्छिक्नाया अभावश्च प्रकारताया एव प्रतिबन्धकतावच्छेदकस्वमिलयसख वक्तु शक्यत्वात् । यदिच 
अतियोणिताया धमावच्छिन्नरवं सर्वानुमाविकमित्युस्यते, तदा संबन्धावच्छिन्नस्वमपि तथेति वक्तु शक्यते-इृति 
चेत् , अजोच्यते । जले बह्विनौसीतिवज्नले दरव्यं नास्तीयस्यापि प्रमए्वं खात् ; य्परतियो गिताग्यक्तिविरोषसम्ब- 
न्धेन बद्धिविरिष्टो योऽभावस्तस्य तेन संबन्धेन द्भ्याप्मकवह्धिविरिष्टत्वात् । अथ--वद्धित्वावष््छिन्नं प्रयेव संबन्धस्त- 
स्मतियो शिता, नतु व्यत्वावच्छिन्नं प्रति इति- चेत्, तदहि तस्परतियो गिता व हिस्वावच्छिन्प्रतियोगिताका, नतु ढव्य- 
स्वावच्छिन्नप्रतियो गिताकेलेवोक्तवाक्यार्थ॑ः । तथाच वहधित्वावच्छिन्नभ्रतियोगिताकस्वमपेक्षय वद्धित्वावच्छिन्नस्वमेव रषु 
तसप्रलियो गिता कल्प्यताम् । च विशिष्ट वैरिष्यमिति रील? ज्ञानस्य विशेष्ये विशेषणं तन्नापि विरोषणान्त- 
रमिति रीत्या ज्ञानष्रैलक्षण्य सिद्धये विरिषश्खेलादिक्ताने बिरोषणतावच्छेदकावच््छिननप्रतियो गिताकत्वरूपेण विरोषण- 
संबन्धो तीति खीक्रियते । तथाचाभावग्रद्यक्चस्य विरिष्टस्येलयादिज्ञाननियमात् घटोऽत्र नास्तील्यादिश्रद्यक्षख 

घरसवादच््छिन्नप्रतियो गिताकल्वरूपेणानुयोगिताविशेषरूपोऽभावे घटादेः संबन्धो भाति, घटवदिल्यादौ संयोगादेर्षट्वा- 
वच्छिन्नमरतियोगिताङस्वरूपेण भानवत् । नचेवं--कम्बुग्रीवादिविरिष्टवदिलश्येव कम्बुभ्रीवादिविशिष्टमज्न नासतीतयस्यापि 
विशिष्टसयेव्यादिश्वानस्य भ्रमाव्वापत्तिः, गुरुधमैस्याभावनिष्ठानुयोगितासंबन्धग्रतियो गितानवच्छेदकस्वे संयोगादिसंबन्ध- 
अतिसोगिवायामप्यनवच्छेदफ़ष्वेन द्वयो रप्युक्तक्ञानयो परमत्वं खादिति-- वाच्यम्; गुरव्वक्ञाने सव्यप्युक्त्ानयोर- 
स्प्या अरमात्वखेष्टस्वात् । गौरवस्य कारणताचच्छेदकस्वादि विरोधिस्वेऽपि संबन्धप्रतियो गितावच्छेद्कस्वाविरोधिष्वात् । 
अथवा बिशिष्टयेदयादिक्लाने विरोषणतावच्छेदकं विरेषणान्वयिनि विशेष्ये विशेषणतया भाति, यदैव हि स्वविरेष्य- 
विरोष्ये विशेषणं तत् विशेषणम्, तदन्यत्तु प्रकारीभूतमप्युपरक्षणसुपाधिवी । तथाच धटः प्रमेयः, दण्डिमदिदमि- 
त्यादौ लिरोषणविशेषणतावच्छेदकयोरेकजातीयेन तादास्म्यादिसंबन्धेन प्रमेयादौ विरोषणेऽपि संयोगादिसाक्षास्संब- 
न्येन वण्डादेरिदमादौ बाघकाे खाश्रयसंयो गादिपरम्परासंबन्धेनापीदमादौ विरिष्टसेद्यादिरूपोक्तताने दण्डादे- 

मौनवत् घटोऽत्र नारीव्यादौ घटाचभावे स्प्रतियोगितानिरूपिताजुयो गि तासंबन्धेन घटादेः भ्रकारत्वेऽपि घटत्वादे- 
सेन संबन्धेन तत्र बाधात् सवाश्रयप्रतियो गितानिरूपितानुयो गितासंबन्धेन तस्य भरकारत्वे जे दग्यं नारील्यस्यापि भ्रमा- 
स्वापत्िः ! अन्यस्य चैकजातीयसंबन्धस् घटाभावे धरल्वादेरबकुमशक्यत्वात् खावच्छिन्नभरतियोगिताकायुग्रोगितैव 

तख त संबन्ध उच्यते; दण्डिमदिदमियाद्एवपि स्वावच्छिन्नश्रतियोगितानिरूपितानुयो गितासंबन्धेन इदमावौ दण्डा- 
देमौनमिष्टम् । कदावचिरसंयोगादेरिव तस्याप्यबाधात्, तस्य द्ण्डावच्छिन्नप्रतियोगिताकाधिकरणतात्वात्, सामानाधि- 

करण्येन संख्याविशिष्ट परिमाणमन्न नास्तीवयादौ ठु ख्लप्रतियोगिकस्वसंबन्धेनेवेकसिन्रभावे संख्यापरिमाणयोभौनम्; तख 

संबन्धस्य तत्रावाधात् । नजु--"विशिष्टं केवरादन्य "दिति मते विरिष्टसयेलयादिज्ञाने विशिष्टस्य विशेषणत्वम् 3 *विरोष्ये विशो- 
धृणगमिल्यादिज्ञाने तु न तस विशेषणत्वम्, किं भूतलादौ दधघदादेः, तत्र घटल्वादेरित्यस्य वक्तु शक्यस्वाननोक्तयुक्ती- 

नावच्छाद् व चेच खसयम्न.+ तथापि संयोगसंबन्धेतेरगदिमूले नानुपपत्तिः ,। घटालन्ताभाव्रेनेकख शस्व 
अष्ट. पि, +° 



१५१ अद्वैतसिद्धिः सव्याख्या । [ परिच्छेदः २] 

शरादेरत्यन्ताभावसामानाधिकरण्यम् ; एवं संयोगतदभावयोनैकाधिकरण्यम्; अत्रे वृक्षः कपिं, 
योगी मू ने"ति प्रतीतेर्रमुखयोरेव संयोगतदभाववत्तयो पपत्तेः, तदा सन्मान्ननिष्ठायस्ताभावप्रति" 
योगित्वमेव मिथ्यात्वं मन्तभ्यम् । नचैवं सति-भमावाभावयोरविसेधात्तज््ञानयोवौध्यवबाधकभावो 
न स्यादिति- वाच्यम्; भिन्नसत्ताकयोर विरोधेऽपि समसत्ताकयोर्विरोधात् 1 यजन भूतले यस्य घट- 

सिद्धिव्याख्या । 

दरयति-देति । इदाकाशं भविष्यतीति प्रयक्षप्रतीलयसंभव वदिहाकाशं नासीति प्रयक्षप्रतीतेरप्यसंभ* 
वादियर्थः । आलुमानिकप्रतीतिमाशङ्खयाद--अनुमानेचेति । तदा सन्मात्रेति । उक्तदौषाणामसंभवा- 
दिति भावः॥ नचैवं सतीत्यादि स्पष्टम् ॥ इति ॥ 

अद्ैतसिद्िव्यास्यने द्वितीयमिथ्यास्वं समाप्रम् ॥ 

गोडनरह्यानन्दी ( लघ्युचन्द्रिका ) 

विरिष्टप्रतियो गिताकाभावस्वेनेलयथेकत्वात्, घरटसमवायाद्यभावेलयस्यापि धटसम वायत्वादिविरिष्टप्रतियो गिताका मावे. 
स््थैकल्वात् , घटत्वादेः प्रतियो गितानवच्छेदकत्वेऽपि तद्ििष्टख स्वाधिकरणनिष्ठाभावम्रतियोगिस्वेन मिथ्यास्वसंभवेनो- 

ःावच्छेद्कत्वोक्तो मूलकारस्यौदासीन्यात् । जले वहित्व बिरिष्टस्या भावसस्वेऽपि उग्यस्वविशिष्टस्याभावासच्वात् “जके 
दभ्यं नासीति बुदधेनीपत्तिः । नु घटालन्ताभाव्वेनैव घटविरोधित्वस्वीकारेऽपि भूतलादौ घयालन्ताभावोऽस्तु, 
घटस्याचरत्तितवस््ीकरेणोक्तविरोधिष्वोपपत्तेः, तज्राह--आधाराधेयभाचस्येति । भूतख्वराद्योरिलयादिः । नञु-- 
प्ररसंयोगी, घटालयन्ताभाववान् , घटस्रमवायाभावान्नियरूपवदिलयनुमे्य, त्राह-युक्तयुक्तेरिति । तकौभावात् । 

भूतरु, घटध्वंसवत् , कपारुभूतरान्यतरस्वात् , कपारवदिलनुमानापत्तेः, तद्यतिरेकेऽनुपपत्यभावात् । नु घटोत्पा- 

दानन्तरं पुन्षटोष्पादवारणाय समवायेन घटं भ्रति घटः प्रतिबन्धकः, तस्संबन्धावच्छिक्चतद भावः कारणम् । तथाच 
घटसंयुक्तकपाछेषु धघटोत्पत्तिने स्यात्; उक्तमतिबन्धकामावघटितसामग्यभावात्, तत आह-उक्तेति । एकसंबन्धं 

प्रयपरस्रबन्धसयैव प्रतिबन्धकता संभवेन तद मावसेव प्रतिबन्धकाभावविधया प्रयोजकखादिल्यादियुक्तेरिय्थः । अग्र 
मूख्योरिति । ञओपाधिकमेदवतोसतद वच्छिन्नवृश्षयोर्वेति दोषः । अग्रावच्छिननवक्षात् मूरावच्छिन्नदृक्षे मेदस्वीकारेण 
तयोरेव संयोगतदभावौ मासेते इति न कुघ्राप्यब्याप्यवृत्तित्वमिति भावः । उपपत्तेरिति । इल्यारोच्यत इति रोषः । 
सन्माच्निष्ठेत्ति । सच्वव्यापकेलयथैः । अधिकरणमेवाभाव इति पक्षेऽपि केवरसय सद्रपस्याभावत्वविषिष्टेन सदरुपेण 
तादुस्म्यसंबन्धसखात्तब्यापकत्वोपपत्तिः । नच--उक्तपक्षे "नेह नानेल्यादिश्चुयमुपपत्तिः, तया ब्रह्मणि प्रपञ्चाभावा. 

धारस्वबोधनादिति-- वाच्यम् ; उक्तपक्षे प्रदाधचभावस्य भूतरादौ तादाष्म्यसंबन्धसयैव खीकारेण ब्रह्मणि भ्रपञ्चामाव- 
तादष्म्यखयैवोक्त्ुया बोधनात् । उक्तं हि न्यायङुखुमाञ्रो अभावीयसंबन्धविचारप्रसङ्ग--“परसय ताद. 
सम्यमस्तीति चे"दिति । परसयाधिकरणखरूपाभाववादिनो मह्यदेमैत इति तच टीकाकारः । अधिकरणातिरिक्ताभाव- 

पक्षेऽपि चैत्रे गोद्युन्यता नासरीलयादौ गवादिरूपामावस्याघारत्वेन चैत्रादिभ्रह्मयाभावात् स्वामिस्वसंबन्धस्य दृच्यनि- 
यामकस्वाच्वाभावधीमाच्रस्यामावाधारस्वविषयकत्वानियमात्, घटाभावे न घट इत्यादौ अभेदेऽप्याधाराधेयत्वसख सतै 

रपि स्वीकार्थत्वेन उक्तशचुल्यादिजन्यक्तानस ब्रह्मादाव भावा धारस्वविषयकत्वस्योक्तपक्षद्रयेऽपि संभवाच्च । अत्र यद्धमी- 
वच्छिन्नश्रतियो गिताकाल्यन्ताभावत्वं सत्वन्यापकतावच्छेदकं तद्ध्मवत्वं मिथ्याल्म् । तेन मेयस्वादिरूपेण व्यापक- 
तामादाय न सिद्धकस्षाधनम् । नच-यस्या अभावव्यक्तेः सदुत्तिभेदभरतियो गितावच्छेदकत्वमनवच्छिन्नं नास्ति तन्यक्ति. 
अतियोगिचवं मिथ्यास्वमियेव वक्तु शक्यम्; घटादिमति पूर्क्षणदृत्तित्वविशिष्टखय घटाचमावस्याश्रयात् सेदो वेदान्ति- 
मतेऽप्यस्तीयतोऽनवच्छिन्नमित्युक्तम् । एवं च घटसंयुक्तादौ समवायादिना घटाद्यमावनिराकरणं भ्यम् , तदभा- 
वन्यक्तेरतथात्वेन सदरृत्तिमेदभ्रतियो गितावच्छेद्कत्वेन तामादाय सिद्धसाधनाभावादिति-- वाच्यम् ; विरोषणतादि- 
व्यधिकरणसंबन्धेन घराद्यभावग्यक्तेः केव ङन्वयिस्वेन तामादाय सिद्धसाधनात् । एवं उक्तायुमानस्योक्तमिभ्यात्व- 
साधकत्वे । बाध्यबाधकभाव इति । भावाभावयोः सामानाधिकरण्यन्षाने सति तयोरेकन्लानमपरक्ञानस्य न 

बाधकमत उक्तक्तानाभावनिरिष्टं भावाभावयोविरोधविषयकं वा तयोरेकख्य क्ञानमपरस्य सताने बाधकं वाच्यस्, 
तादशनं च न मिभ्यास्वक्ानवतां सम्भवतीति भावः । वाच्यमिति । अधिकसत्ताकाभावेन अन्युनलत्ताका. 



बिद्लेशोपाध्याय्युपञरहितगौडब्द्यानन्दीयुता । १५५ 
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स्याव्यन्ताभावो व्यावहारिकः तत्र स धरो न व्यावहारिक इति नियमात् । नचेवं सति--श्ुक्तिरियं न 
रजत' मिति ज्ञानविषयीभूताभावस्य व्यावहारिकत्वेन पुरोवरतिप्रतीतरजतस्य व्यावहारिकत्वापदारेऽपि 
प्रातीतिकसत्वानपहारात् वाधोत्तरकालेऽपि दं रजत'मिति अतीति; स्यादिति--वाच्यम्; तत्र 
यं शुक्तिरिव्यपरोक्षपमया प्रातीतिकर्जतोपादानाज्ञाननिनरत्तौ पातीतिकसच्छस्याप्यपहारात् , 
शयुक्त्यज्ञानस्य भआतीतिकरजतोपादानत्वेन तद्सच्छे प्रातीतिकरजतासस्यावदयकत्वात् । अतएव 
यत्न परोक्षयाधिष्ठानग्रमया न खरमोपाद्ानाक्ञाननिधत्तिः, तच्च व्यावहारिकत्वापहारेऽपि धातीतिक- 
त्वानपहारात् "तिक्तो गुडः इत्यादिपरतीतिरलुवतैत एव । एवमखण्डब्रह्मसाक्षात्कारातपूर्य परोक्षबोघेन 
अपश्चस्य व्यावहारिकत्वापहारेऽपि भ्रतीतिरुव्तैत एव, अधिष्ठानाज्ञाननिचन्तौ तु नायुवर्विष्यते । 

गोडन्रह्मानन्दी ( लघ्ुचन्दिका ) । 

मावेन वा घटितं मिथ्यात्वमिति पक्चयोराद्यपक्षे इति रोषः । इदं भिन्नलत्ताकेस्युत्तरमन्थान्ययि । न व्यावहारिक 

इति । किंतु भ्रातीत्तिक इति रोषः । रजतस्य व्यावहारिकत्वेति । रजते कल्पितस्य व्यावहारिकस्य । 
अपहारे उच्छेदे । प्रातीतिकसश्खेति । प्रातिभासिकखरूपेखर्थः । पुरोदरततिश्रतीतरजतसेलयनुषञ्यते ¦ बाधो- 
न्तरेति । उक्तलानोत्तरेयर्थः । स्यादिति । तथाच समनसत्तामनन्तमय्य प्रातीतिकान्याभावस्येव भावधिरोधिस्वं 
खील तञ्तानसख भावबाधकत्वं वास्यम् । अतः सवाधिकसत्ताकाल्यन्ता भावस्यापि भावविरोधित्वात् तद्टित- 

मिथ्यात्वमनुपपुन्नमिति भावः । समानसत्ताक्योभावामावयोर्वैरोधेऽपि न॒ तादशशयोरेव बाभ्य्ाधकथीविषयस्व- 
सुच्यते, येन प्रातीतिकस्वविरिष्टरजतस्य व्यावहारिकाभावधी बोधिका न खात्, किं स्वन्यादशयोः । तथाहि-- 
अभावन्ञानख मावञ्ञानं प्रति बाधकत्वं भावोपादानाज्ञाननिवृत्तिश्रयोजकान्ततत्वं वा, भावशभ्रमे अमस्वज्ञापकरस्वं 

चा, अधिष्ठानधीविधया भावन्ञानोच्छेदकतवं वा । आये अधिकसत्ताकरजतालन्ताभावन्याप्यं श्क्तित्व'मिलया- 

कारेन निश्वयेनोद्धदधसंस्कारेण वा विरिष्टय श्रयं अुक्िःरिल्याकारकसाक्षात्कारसखय प्रातिभासिकरजतोपादाना. 
स्ाननिवतैकस्वेन भ्यावहारिकाभावक्ञानसख प्रातिभासिकरजतादिधीबाधकसवं नानुपपन्नम् । दवितीथेःऽदुपप्य-. 
भाचस्त्वयेव स्वीङ्तः; ग्यावहारिकाभावक्षाने रजतभ्यावहारिकस्वापदहारकस्वस्योक्तष्वात् । व्यावहारिकसवं हि 

विश्वमिथ्यात्वनिश्चयपूर्ववर्तिनो मिथ्यासवनिश्वयस्याविरोष्यत्वम् । तदपहारश्चोक्तनिश्चयनिेष्यसवादेव । तथा श्व 

परिथ्याविषयकरवरूपश्चमत्वं रजतक्ञाने उक्ताभावक्ञानेन ज्ञापितमिति सखीङृतमेवेलयाशयेनाह--तन्रयमिति ! प्रम- 

येति । शक्तित्वे रजतीयग्यावहारिकालयन्तामावभ्याप्यताबिषयकेण निश्चयेनोुद्धसंस्करेण वा सहितयेति शेषः । 
सस्वस्यापीलयपिना भ्यावहारिकस्वस्य समुच्चयादुक्तरील्या रजवक्ताने भ्यावहारिकाभावक्ञानस्य अमत्वज्ञापकत्वसुक्तम् । 
तदखस्व इति । असवसुच्छेदः । आवद्यकत्वादिति । परिणामिन उच्छेदे परिणामखाप्युच्छेदस्तयोस्तादात्मया- 
दिति भावः । अतपव अक्ञानतस्भयुक्तोच्छेदयोरविप्रकर्षादेव । व्यावहारिकसस्वापटारे मिथ्यास्वनिश्चये । अधि- 

छ्रानाक्षने ति । भ्यावहारिकेण तिक्तत्वामावेन विरिष्टख गुडस्य जीवब्रहयैक्यस्य चान्ञानेत्यथः । प्रतिबन्धकदोषोत्सार- 
णाभीनादधिष्ठानसाक्षास्कारादियादिः । पतेन--ठृतीये.ऽपि बाधकस्वे नामावस्य भावचिरोधिव्वपेक्षेति--सूचितम् । 
निवुन्तौ उच्छेदे । जीवन्सुक्तख तु नान्ञानसुच्छिन्नम्; संस्काराटमना सत्वात् । अथवा प्रारन्धभोगोपयो गिदेदहादिरुम- 
श्ानक्षगदे नोच्यते । तथाच ‹ भूयश्चान्ते चिश्वमायानिद्त्ति रितिश्वुदया निश्वमायानिदरच्युत्तरं भूयोऽपि देदादिनिश्चयुक्तेः 
श्रारूधनाशात् प्रतिभासनाश्च' इति स्ते देहादयुष्ेद् एव प्रपद्चप्रतीतिप्रयोजक इति भावः । अत्रेद्मवधेयम्- 
यरक्षणे यस्या्तानसख उच्छेदस्ततक्षणे तस्मयुक्तस्यावदयसुच्छेद इति न नियमः; जीवन्सुक्तावश्षानसंस्कारस्ी कारपक्षे 
व्यभिचारात्, नापि यदक्वानप्रयुक्तोच्छेदप्रतिबन्धकश्यन्ये यश्क्षण इत्यादिनियमः; बिदेहस्वप्रयोजकव्रह्मसाक्षात्कारोतपत्ति- 
क्षणे श्रह्म साक्षास्करोमी"लयनुभवषेना्तानासश्वेऽपि तथ््युक्ूमनःपरिणामरूपनह्मसाक्षास्कारादिसत्वेन ग्यभिचारात् , 

एताददोत्पत्तिक्षणे हि नोक्तप्रतिबन्धकमसि; तद्धि तीयक्षणे विदेहश्वसंपत्या सर्वदष्योच्छेदात् , किंत यस्षणे या प्रमा, 
तरक्षणे अवद्यं तस्समाननिषयकाज्ञानोच्छेदः; उक्तप्रतिवन्धकशचूल्ये यतक्षणे यस्याज्ञानसयोच्छेदः तद्ब्यवरहितोत्तरक्षणे 

अवक्यं तस्यु्तस्योच्छेदः । या प्रमा यद्श्ानसमान बिषयिक्रा सा तदक्तानाधिकरणाषृत्तिः । यो यस्तसखमावानुक्तपरति- 
बन्धकद्यून्यक्षणः सः तदच्चानप्रयुक्तदस्याधिकरणकार्पूशृत्तिभिन्न इति यावत् । तथाचाक्ञानसमानविष्यकमनोबचयु-, 

स्पत्तिक्षणे मनोटृस्यादिसष्वेऽपि न क्षतिः । अन्ञानसखावरणविक्षेपरूपशक्छिदधयसीकारपश्चे ठ आवरणदाक्तेरेव सिष्य, 
ऋस्बास् आपग्रनिवधे भजन, मानीयावरणस्मकि्नौष्प् । यसया आवरण; समाननिषयप, या;-अम स दद् 

0 ज भ ४। 

॥ 



|, 

१५६ अद्टेतसिद्धिः सव्याख्या । [ परिच्छेदः २] 
[क 

पतेन-उपाधिशब्देनाधिकरणमान्रविवक्षायामथौन्तरम्, वाय्वधिकरणकाल्यन्ताभावप्रतियोभित्वे- 
ऽपि रूपस्यामिथ्यात्वात्, अधिष्ठानविवक्षायां तु मोपादानाज्ञानविषयस्याधिष्ठानत्वेनान्योन्या- 
श्रयत्वे, ज्ञानस्य मत्वे विषयस्य मिथ्यात्वं, विषयस्य सिथ्यास्वे च ज्ञानस्य ्रमत्वसितीति-पयस्तम्; 
उक्तगीस्या अधिकरणविवक्ायां दोषाभावात् । नच---ख एवाघस्ता'दिति श्रुला मतिपन्ने देरकालादु- 
पाघो परमार्थतो बह्मणोऽभावात्त्ातिव्याप्तिरिति- वाच्यम्; निधर्मके तसिन्नमावप्रतियोभित्व- - 
रूपधर्माभावात् । नचेवं सस्यत्वमपि त्र न स्यात्, तथाच सतयं ज्ञानमनन्तःमिद्यादिश्वुतिव्या- 
कोप इति-- वाच्यम्; अधिकरणातिरिक्ताभावानभ्युपगमेनोक्तमिथ्यात्वाभावरूपसल्यतस्वस्य बह्मखरू- 
पाविरोधात् 1 पतेन-खप्रकारात्वायपि- व्याख्यातम्; पस्परकार्यत्वाभावो हि खप्रकाशन्वम् , काट- 
परिच्छेदाभावो निलयस्वम्, देशपरिच्छेदाभावो विथुध्वम् , वस्तुपरिच्छेदाभावः पूैत्वमि्यादि । तथा 

गोडब्रह्मानन्दी ( रध्ुचन्द्रिका ) । 

अधिकरणक्चणावृक्तिः । तेन विक्षेपश्चक्तेस्तदक्लानस् च जीवन्सुक्तिकाटे सत्वेऽपि न श्चतिः । द्वितीयनियमे तु तदक्वान- 
भयुक्तस्थाने तदक्चानतदीयविक्षेपशक्तित्पयुक्तेति त्रितयं वाच्यम् । एतेन प्रतिपन्नोपाधाविलादेसकतन्याख्यनेन । प्रति- 

पन्ने बह्यसंबन्धितया ज्ाते । परमार्थतः पारमार्थिक्वेन । सरूपेण चेति शेषः । अभावादिति । भावः प्रक्षिः । 
“भृप्राप्ताविलयुश्ासनादिति । तदभावादिद्य्थः । तथा च धरतिपन्नोपाधो कारदौ ब्रह्मसंबन्धाभावश्य सर्वसंमतत्वात् 

संबन्धसामान्याभावसखेव संबन्धिसामान्याभावस्वात् ताद्शामावभ्रतियो गित्वस्य ब्रह्मणि सर्वादपि च्या्िरिति भावः! 

निधर्सके अभावप्रतियोगित्वप्रयोजकध्मवद्धिकचे । येन रूपेण स्याभावः प्रयक्षः येन चा हेतुना यत्राभावग्रति- 
योगित्वमनुमीयते तदूपमृक्तपरयोजकम् , बह्मणि तु तन्नास्त्येव; केनापि रूपेण ब्रह्मणोऽभावभ्रयक्षाभावात् । शुधब्ह्यणस्तु 
नाभावः प्रयकश्चः संभवति; प्रतियोगितानुयो गितावच्छेदकरूपाम्यामेवाभवः प्रयश्च इति नियमात् । उपरहितव्रदह्यताद्!- 
स्म्यादेः जह्यणि सत्वेऽपि न तस्याभावभ्रतियोगितानुमापकत्वम् , अप्रयोजकत्वादिति भावः । तज तस्खरूपे 1 श्चुतीति 
खरूपात्मकसल्यत्वादिबोधकश्चतीयथेः । उक्तहि पश्चपाद्याम्-“आनन्दो विषयानुभवो निखयघ्वं चेति बरह्मणो धमाः 
सपृथक्त्वेऽपि चेतन्यात् पृथगिवावमासन्ते इति चकारात् सल्यत्वादि संयहः ! पृथगिति । निरुपाधीष्टस्वादिविशिष्ट- 
रूपेण कद्पितेन केवरुविदरूपात् भिन्ना इवेयर्थः । केवरुचिदेव हि उक्तविशिष्टरूपतादास्म्योपरक्चिता सती आनन्द. 
रूपा । छुद्धायामपि चिति निर्विकट्पकनरत्तितन्नादयाक्ञानयोर्विषयत्वसेव विशिष्टवचित्तादास्म्यस्यापि सत्वात्, विशिष्ट- 
केवल्योस्तादारम्यसखावक््यकतवात्, धमोन्तरसख छद्धवियस्वीकारेऽपि विरिष्टतादात्म्यादिस्रीकारात् । यच्तु-केवल- 
चिदेव निरपाधीष्टत्वाकारव्रस्या भासमाना जआानन्दरूपा । आवरणविरोधिविरिष्टस्वाकारचरत्या ज्ञानरूपा । एवं 
मिथ्यास्वाभावविरिष्टव्वाकारवृत्तिभिः सल्वादिरूपा । तादरोष्टस्वादीनां खडबह्यण्यसस्वेऽपि तादश्े्टवित्ताद्ाष्म्य- 

स्वात् तदाकारवृत्तिर्निवेश्या । यदि चोक्ततादार्म्ये तदुपहितचिलेव स्वीक्रियते, न तु छद्धचितीति पक्षः सखीक्रियतते, 
तदा उन्तताद््म्याकारल्रत्तिद्वारकञ्चुद्धबह्माकारवरत्तिरनिवेदया । अतएव प्रथ गिवेदयस्यान्तःकरणनब््युषाधौ भिन्ना इवेति 
विवरणकारव्यास्यानम्--दइति । तन्न; तद्पोपरुश्चितचित एवानन्दादिरूपस्वसस्मवे तत्तदाकारच्स्युपरक्षितस्य 
तद्रुपस्वकस्यने गौरवात् 1 विवरणे इृत्तिनिवेशस्तु निरपाधीषटप्वादौ प्रमाणसूचनायेल्याशयेनाचय आह-मिथ्यात्वा- 
भावरूपसत्यत्वस्येव्यादि । वस्त॒ुतस्तु- नेरूपाधीशत्वादिनोपरक्षितत्वं तस्पकारकमनोवरस्युत्तरं नि्विकस्प- 

कमनोवस्या विषयीक्रुतत्वम् ; अन्यथा शुद्धस्यैव तद्रपोपरुक्षितस्वेन सलयव्वानन्दव्वादिधमेसेदानुपपत्तेः । तत्तद्धमै- 
भ्रकारक्ञानोत्तरमतव्याचृत्तिधीविषयत्वस्यापि तन्नैव पर्यवसानम् । अआनन्दादीनां विरिष्टरूपत्वे तु सखरूपात्मकता 

न खात् । तस्मात् मिध्यत्वे्यादिमूरुमपि विवरणवाक्यानुसारेण व्याख्येयम् । परप्रकादयस्वे ति । अन्याधीन- 
न्यवहारकस्वेखय्थः । धरादेरिव वितोऽपि व्यवहारो हि विदधीनः, न विदन्याधीनः; व्यवहारबिषयतामतरे 
वित्तादात्म्यस्य भरयोजकत्वात् । न च विति तत्तादास्यासंभवः; व्यवहारपूर्बकारोपहितचिति केवखवित्तादाम्य- 
सत्वात्, कार्यपूर्वकारोपहिते कारणसंबन्धसयैव कायषु ॒ प्रयोजकत्वात् । कारपरिच्छेदो नाश्नप्रतियो गिस्वम् । 
देशपरिच्छेदोऽलन्तामावभ्रतियोगित्वम् । वस्तुपरिच्छेदो मेदभरतियोगित्वम् । नलु-बद्यणो मिथ्यात्वा- 
भावादिस्ररूपसय सलतादिरूपस्वमनुपपन्नम् ; उक्ताभावत्वादिविशिष्टस्य मिथ्यात्वात्, अतएव नोक्ताभावस्वादि- 

विरिष्टतादृत्म्योपरुश्चितखखपस्य स्यतादिरूपतवं; ताद्स्म्यस्यापि सवोपहित पव सत्वेन तदुपरक्षितस्वख 

छदडनद्यण्यसत्वात्, शुद्धे तत्छीकारेऽपि प्रपञ्चेऽतिञ्याधिः; मिध्यास्वादेरषि मिभ्यत्वेन प्रपञ्चेपि तदभावसख 



विद्केशोपाध्याय्युपल्ंहितगोडब्रह्यानन्दीयुता । १५७ 

च भावभूतधमानाश्नयत्वेऽपि ह्मणः स्वैधर्माभावरूपतया न काप्यजुपपत्तिरिति सवैमवद्तम् ॥ 

इति सदसद्विक्चणत्वरूपद्ितीयमिभ्यात्वविचारः ॥ 

^~ ~~~ ~~ -^ 1 -~~-~-~-~~-~~--^ ~> 

गौोडबह्यानन्दी ( कघ्ुचन्दरिका ) । 

परपञ्चखररूपस्य सस्वेन तत्तादास्म्योपरुश्चि तख रूपस्वानपायात्; नरि यदधिष्ठानरूपमधिकरणं कदेवाभावसखरूपं 
नान्यदधिकरणमिलनत्र मानमस्ति । अथ-मिध्यत्वादिविरिष्टात् भेदः सलयत्वादिकं वाच्यस्; तथापि मिथ्यास्वा- 

दिधर्म्य ब्रह्मण्येव कल्पितत्वात् कथं तन्नोक्तमेदः--त्राह-- तथाचेव्यादि । तथा च सलसवादेरभाव रूपत्वे च । 
भावरूपधमीनाश्चयत्वेऽपि मिध्यात्वादिधमौन्पति सम्बन्धविशेषेणानाश्रयस्वेऽपि । सर्यधमोमावरूपतया 
खाधिष्टानकसर्वधमामावस्वविशिष्टतादासम्योपरुश्चितसखरूपत्वेन । तथाचाध्यासिकतादास्म्येन बरह्मणः भतियोगित्वादि- 

रूपमिध्यात्वादिधर्मबरवेऽपि विदोषणताविरोषादिसम्बन्धेन तद्विशिष्टद्धेदसम्भवेन तत्समानाधिकरणो योः मिथ्यात्वा- 
न्ताभावस्तद्त्तादत्म्योपरक्षितसर रूपयुक्तमेदवत्तादात्म्योपरक्षितस्वरूपं वा सल्यत्वादीति भावः । पतेन--मिध्या- 
स्वाद्यभावतादात्म्यवति ब्रह्मणि भावानाश्नरयत्वोक्तिने युक्त--दइत्यपास्तम् ॥ 

इति टघुचन्द्रिकायां दितीयमिभ्यात्व निरुक्तिः ॥ 

प्रतिषन्नोपाघो अकारिकनिषेधश्रतियोभित्वम् 

द्वितीयमिथ्यात्वम्. 
नि 

तदयं संय्हः- 

न्यायाम्रतकाराः- 

प्रतिपन्नोपाधौ मैकािकनिषेधग्रतियोगित्वमेव मिथ्यात्वम् । तच्च खप्रकारकधीविशेष्यतान्यापकीभूतकालानवच्छि- 
न्नामावग्रतियोगित्वरूपम् । खपदस्य रजतत्वविरिष्टपरत्ात्खप्रकारकधीनिरूपितञ्क्तिनिष्टविरेष्यतासमानाधिकरणाभाव- 
ग्रतियोगित्वस्य त्र सिद्धत्वात्सिद्धसाधनम्, अतो उयापकत्वनिवेश्षः । एवं पूरवक्षणत्त्तित्वविरिष्टषराभावस्य केवलान्व- 

यितया सिद्धसाधनवारणार्थं काटानवच्छिन्नेसयभाव विशेषणमिति न कोऽपि दोष इति यददवैतिनोऽमिम्रमन्ति, त्न 
सङ्गतप् ; त्रैकालिकनिषेधसख ताच्तिकत्वेष्ैतहानेः, ्रातिभासिकत्वे सिद्धसाधनात्, व्यावहारिकत्वे तस्य तात्तविकसत्तवावि- 

रोधितयाऽथान्तरात् , बाधात्, अद्वैतश्चुतेरताच््विकनिषेधबोधकत्वेनाऽतत्त्वावेदकत्वापातात् , तत्प्रतियोभिनोऽप्रातिभासिकख 
ग्रपन्नसख पारमार्थिकत्वापत्तेश्च । किच निषेधप्रतियोगिववं किं खसूमेण, उत पारमार्थिकत्वेनासद्धिरक्षणखरूपाञुपमदेन । 

आ श्रुयादिसिद्धोत्पत्तिकस्ाऽथक्रियासमर्थस्याऽवियोपादानकसख ज्ञानानार्यस च वियदादेः डक्तिप्यादेश्च निषेधायोगः, 
“श्रेकाछिकनिषेधं प्रति खरूपेणाऽऽपणस्यरूप्यं पारमार्थिकत्वाकारेण प्रातिमासिकरूप्यं वा निषेधप्रतियोगीःति त्वन्मतदानिः, 

अलन्ताऽसत्वापत्तिश्व ! शशचश्गादीनामप्येतादशासत्तवसयाद्गीकायै त्वात् । असतोऽपि अ्तीतिविषयत्वाङ्गकारावदयकत्वाचच न 

निर्पाख्यत्वं॑निद्या्दन्दियसाधारण्यात् नापरोक्षतोऽमरतीयमानत्वम् , अवाध्यत्वाभावसखवासत्वरूपत्वात् क्चिदप्युपाधौ 
सत््वेनाभ्रतीयमानतवं वा रादाशश्नादेरन्यादशमसत्वम् । पएतेन--अर्थक्रियासाम्यामाव एवासतत्वमिद्यादिशङ्ा अपि-- 

प्रत्युक्ताः; ब्रह्मणोऽप्यसत्त्वापत्तेः ॥ द्धि तीयेऽपि अवाध्यत्वरूपपारमार्थिकत्वस्य वाध्यत्वरूपमिथ्यात्वनिरूप्यत्वेनान्यो- 
न्या्रयः, रूप्यादीनां नासि नासीन्न भविष्यतीति खश्येधैव निषेधग्रल्यानुपपत्तिः, रूप्यपारमार्थिकत्वसख पारमाथिक- 
त्वेन निषेधे अनवस्था, ब्रह्मणोऽपि “स॒ एवाघस्ताण्दिति शरुतिम्रतिपन्नोपाधौ निधेर्मकत्वेन पारमार्थिकत्वेन निषेधप्रतिथो- 
गित्वेनातिव्या्निः, अध्यस्ताधिष्ठानसोपाधिपद्धेन चिवक्षणे आत्माश्रयः, ब्ह्मव्मारमा्थिकत्वाभवरिपि सदयत्वापत्तिश्च 

„ पतच 



क = ज परिच्छेदः, 
९५८ अद्रतास द्धिः सन्यास्या । पारच्छद्; > 

~ 

.खकूपेण च्रिकाल्ख निषेधो नासि ते मते। कूप्यादेसालिकत्वेन निषेधस्त्वात्मनोऽपि' च ` इति द्वितीयमपि मिथ्यात्वं 

न संमवदुक्तिकमिति--वणैयर्ति ॥ 

(२) णदैतसिद्धिकारास्तु- 

जैकालिकनिषेधस्य आतिभाविकत्वातिरिक्तस्षैखरूपत्वं, अतियोगित्वस्य खरूपावच्छिनत्वपारमार्थिकतवावच््छि्त्व- 
रूपपक्षद्वयं च सर्वमपि क्षोदक्षममेवेति द्वितीयकिथ्यात्वमपि संभवदुक्तिकमेव-इति बणैयन्ति ॥ 

तेषामयमाशयः-- 

निषेधाधिकरणीभूतव्रह्मामिन्नत्वाजिषेधस ताखिकत्वेऽपि नाद्रैतहानिः; ब्र्मभिन्नय वस्वुनोऽनभ्युषगमात्. । व्यावहा- 
रिकत्वेऽपि निषेध्यपेक्षया न्यूनसत्ताकत्वेसेव ताचिकसत्त्वाविरोधित्वमिति खाप्रनिषेधवाधितखाप्रर्थद्टान्तेनाभ्युपगम- 
नीयतया निषेधबाध्यत्वस्य ताच्विकसत्ता, विरोधित्वाभावेनोक्ताथान्तरबाधयोरनवकाशः, एवं यत्र हि निषेधस्य निषेधेन 
मतियोगिसत्तवं व्यवस्थाप्यते तत्रैव निषेधसख निषेधे भ्रतियोगिनोऽधिकसत्ताकत्वमिति प्रकृते भ्रपश्चनिषेधनिषेधेनातुमानेन 
श्रुत्या वा अपश्चस्यापि निषेधान्न प्रप्चाधिकसच्वापत्तिः, एवं अताच्तिर्कं प्रप्चमताच्तिकत्वेन बोधयन्याः श्रुतेन 
आभाण्याजुपपत्तिः ॥ 

सखरूपावच्छिन्ननिषेधम्रतियोगिलवङ्गीकारेऽपि न दोषः; शुक्तौ रजतथ्रमानन्तरमधिश्ठानतत्वसाक्षात्कारे रूप्यं नासि 
मासीन्न भविष्यतीति खल्पेणेव निषेधप्रतियोगित्ववत् , प्रप ^“ नेह नानासि किंचन ” इति श्रुत्या खशूपेणेव निषेध- 
प्रतीद्या समानसत्ताकयोरपि भावाभावयोरविरोधात्, अमबाधयोवयधिकरण्यापत्त्यादिना रोकिकरजतसैव अमे भानमि- 
द्यङ्गीकारासंभवात् “त्रेकालिकिनिषेधं भ्रति खरूपेणापणस्थरूप्यं प्रातिभासिकं वा पारमार्थिकत्वाकारेण निषेधप्रतियोगी~ 
लयाचायैवचन्यापि खरूपेण परारमार्थिकत्वाकारेण वाऽऽपणस्धरूप्यतादात्म्यापनप्राविभािकरूप्यनिषेधबोधन एव तास्पथेण 
मतदहान्यभावात् , सर्वर जचैकाटिकनिषेधभ्रतियोगित्वसय तुच्छानिर्वाच्यसाधारण्येऽपि क चिदयप्युपाधौ सत्त्वेन प्रतीयन्त 
तदभावशूपसत्तादात्म्याभ्यां तयो्षम्यसत्मैना् सत्तादात्म्यसमानाधिकरणोक्ततरै काछकिनिषेधग्रतियोगित्वसाधनेनायन्ता- 
सत्त्वापतत्यसंभवाच ॥ 

द्वितीयपक्चेऽपि न दोषः; बाध्यत्वरूपमिथ्यात्वानिरूप्यतयेव पारमाथिकत्वनिर्वचनसेभवेनान्योन्याश्चरयानवकाशात् , 
खरूपेणेव पारमार्थिकतया शकिरूप्यं नासतीदयादिरूपेणापि प्रतीतेराजुभविकत्वेन श्रुतेरपि तादृशाभिप्रायकस्पनसंमवेन 
चादोषात्, अनवस्थां विनैव पारमार्थिकत्वेन पारमा्थिकनिषेधस्यापि वब्रह्मानन्दसरखल्युक्तरीदयोपपादनसं भवात् , 
उपाधिपदेनाधिकरणसेव विवक्षणेन अध्यसताधिष्ठानविवक्षणनिबन्धनान्योन्याश्रयस्याप्यनवसरात्, निर््मेके ब्रह्मणि 
पारमार्थिकत्व्यैव तदवच्छिननभ्रतियोगित्वस्याप्यभावेनातिन्याप्यनवसराब--इति ॥ 

तदेतत्तरङ्किणीकारा न क्षमन्ते- 

तथाहि- नहि तरैकालिकनिषेधस्य तात्तिकत्वपक्षः क्षोदक्षमः; छक्तिरूप्ये व्यावहारिकमिभ्यालसेवाङ्गीङृतत्वेन तत्र 
साध्यवैकल्यात् । तसापि तात्तविकत्वे तु प्रयक्षादेरपि तत्वविदकतवरूपभ्रामाण्यापत्तिः । निषेधाधिकरणत्रह्ममात्रत्वं निषेध- 
सेति तु न संभवति; प्रपश्चघ्रमार्थमधिष्ठान्रह्मस्पुरणस्यावदईयकतया ब्रह्मामिजप्रपश्चनिषेधस्यापि मरकाय प्रपश्चभ्रमासंभवात् । 
निषेधत्वेनाप्रकादात्ताद्सश्रमासंमव इति तु न भवति; निषेधत्वादेरपि निर्विरेषत्वोपपत््यर्थं भवन्मते ब्रह्ममाघ्रत्वात् 1 
एवं तद्वथवहयारिकत्वपक्षोऽपि न संभवति; खाप्रतिषेधसख जाग्रयवाघेन व्यावहारिकत्वात्, शखप्रदष्टत्वमात्रेण बाध्यत्वे 
आत्मदेरपि ' तदापत्तेः खाप्रिकतात्विकत्वापरसङ्गेन निषेध्यपिक्षया न्यूनसत्तवद्यैव तात्विकसत््वाविरोधित्वमिति कल्पनाया 
अयोगेन, योगेऽपि निषेधस्य निषेधे प्रतियोग्यधिकसत्ताकत्वख रजतादौ दशनेन यत्र भतियोगिनः सत्त्वं विना निषेधनिषेधो- 
लुपपन्नसत्र अरपियोगिसत्वसयाङ्गीकरणीयत्वेन प्रपश्चतदभावयोस्तुल्यसत्ताकल्वाभावेन अपश्चपारमार्थिकल्वस्यावजनीयत्वात् । 
अ्यन्ताभावनिषेधद्यैव अरतियोगिसत्भरयोजकतवं विवक्षितमिति ध्वंसनिषेधेन प्रागभावनिषेधेन वा प्रतियोगिसत्तवेऽपि न 

दोषः । फत्ेन--यथा ्वरखप्रागभावयोपिति तद्ृष्न्तेन नियमविशेषप्ररिकल्पनं--परराहतम् । एवं त्मावहारिफत्वे- 
ऽता्तिकरतियोगितरदभावयोरेकने बोधनख वरिदद्वत्वात्सार्थसत्तानिश्रयकत्वरूप््ुतिखाभान्यमपि भप्नं खात् । 



चि्रेशोपाध्याय्युपदरहितगोडबरह्यामन्दीयुता । १५९ 
न १५ 

एवं खरूपेण निषेधप्रतियोगित्वपश्लोऽपि नोपपन्नः; युष्मदाचायैः खलूपेणापणस्थरूप्यदैवा- निषेध इति प्रतिपादनेन 
दृष्टान्ते साध्यवैकल्यात् । नच~-अस्मदाचा्यवचसामापणस्यरूप्यतादात्म्यापन्नप्रातिभासिकरूप्यसख खरूपतो निपेधवोधन 
एव तात्प्यमिति-वाच्यम् ; ्रातिभाषिकरूप्यसापणस्धरूप्ज्ञानेन निशृत्यदशैनेन तदज्ञानाकारयैसख तत्तादात्म्याभावात् , 
अलोकिकसेनिकर्षानङ्गीकारेण तत्संनिकर्षीभावात् 1 एवंच परस्परविखुदार्थबोधकान्भवदाचार्याननुखयान्धगोलाङ्गलन्यायेन 
म्रडृत्तानां भवतामपि वचनमनुपादेवमेव । असचचे्न ्रतीयेतेति वदतां भवतां भ्रतीयतुपाधिकमेवासच्ं निवचनीयमिति 
पूर्वैमेवोक्तत्वादयन्तासत्तापत्तिरपि अुददैवेति द्वितीयमिथ्यात्वमपि न संभवदुक्तिकम्--दइति ॥ 

तदेतद्भान्तविृभ्मितं चन्द्रिकाकारः प्रति्िपन्ति- 

तथाहि--निषेधताच्विकेत्वपक्षे हि न निषेधत्वविशिष्टश्य तद्ुपलक्षितख वा भिभ्यात्वरूपत्वं ब्रह्मरूपतवं वाह्गीकरियते; 
येन शुक्तिरूप्ये साध्यवैकल्यं तद्विषयकनाधम्रयक्षस ताच्तिकश्रामाण्यं च समापतेत् , किंतु निषेधत्वोपक्षिततादात्म्यापच्न- 
निषेधखरूपस, तादशसरूपश्व शुक्तिरजताभावो न नेदं रजतमिद्यादिप्रयक्षविषयः, रितु व्यावहारिकनिषेधत्वोपरक्षितत- 
दभाव एव तद्विषयं इति तस्याताच्िकलवान्न प्रयक्षतात्तविकप्रामाण्यापत्तिः । उपलक्षितविषयकस्य ्रद्क्षेव तननिवर्त॑कलतवं 
बु छयुदधत्रह्मणो बृत्यविषयत्वेऽपरि तत्तादत्म्यापज्नोपहितन्ञानसयेवाङ्गीकटठं शक्यत इति न बाध्ञानत्वग्यवहारानुपपत्तिः । 
एतेन--प्रपञ्रभ्रमानापत्तिरपि प्रत्याख्याता; प्रपन्चभ्रमार्थमपेक्षितत्रहमस्फुरणे निषेधत्वोपलक्षिततादात्म्यापन्नखंरूपनज्ञान- 

स्यानपेक्षणात् । विवरणमतेऽपि उपलक्षितञ्ुद्योसतादात्म्येन छदधविषयकन्ञाननिष्ठबाधज्ञानत्वसयेवोपलक्षितविषयकन्ञाननि- 

त्वेनष्युपचारात्तस बाधक्ञानत्वग्यपदेश्च इति निषेधतात्विकत्वपक्षे न कोऽपि दोषः । शक्तिरूप्येऽपि तास्विकाभावभरति- 
योगित्वेन न दृष्टान्ते साध्यवैकल्यमिखन्यत्र विस्तरः । एतेन-म्यावहारिकित्वपक्षोऽप्युपपन्न इति--सखचितम्; खपरकाश- 
चेतन्यरूपस्यात्मनोऽनिर्वचनीयत्वकल्पनां विना खाप्रददौनोपपत्तिसंभवेऽपि गजाभावादीनामनिर्वचनीयानाभुतत्तिकल्पनां 
विना तत्र तद्दीनासंभवेन सखाप्रमिषेधबाधितखाप्र्रतियोगिनि व्यभिचाराज्निषेधबाध्यलरस्य ताल्तिकत्त्वाविरोधित्वाभावेन 
निषेध्यापेक्षया न्यूनसत्ताकत्वसेव तदविरोधित्े तच्रत्वात् , ध्वं ससमये इदं कपाटं घटवन्न वेति संशयारोपविषययो- 
धैटतदभावयोरूमयोरप्यखापरिकत्वेऽपि इह षरटस्तदल्यन्ताभावश नेश्त्युभयनिषेषेऽपि अ्रतियोगितदाभावयोस्तुस्यसत्ताकत्व- 
दरीनेनालन्ताभावनिषेधे अतियोगिनोऽसतत्वपरत्वेनैव “यथा ध्वं समये भ्रागभावप्रतिषेधः इति वाक्यखय योजनीयतया 
तस्याप्युपपत्तेश्च न॒ तद्यावहारिकत्वपक्षे म्रतिथोगिताच्िकसत्वाविरोधितवप्रपश्चतदभावविषमसत्ताकत्वादिप्रसर इति न 
कोऽपि दोषः । खार्थसत्तानिश्वायकत्वसख श्ुतेरावरयकत्वेऽपि यजेतेदयादानिव व्यावहारिकप्रामाण्येनैव शुतेरुपपत्तिपंभवात् 
मिभ्यापदार्थं मिथ्यात्वेन बोधयन्द्याः श्रुतेरपि आ्माण्यसंमवः । तास्िकप्रामाण्यं तु तत्त्वमसीति वाक्यस्यैवेति मन्तव्यम् ! 
एवं खरूपेण निषेधग्रतियोगित्वपक्षोऽपि नालुपपन्नः; आपणस्थरूम्यतादात्म्यं विनापि रजतत्वस्य व्यावहारिकप्रातिमासिक- 
साधारण्याङ्गीकारेणेवो पपत्तिसंभवेन केवररजतयेव निषेध इति पक्षे सद्यपि आतिभासिकादपि व्यावहारिककार्यापत्तिवार- 
णार्थ तुष्यतु दुजैनन्यायेनातस्यापणस्थरूप्यतादात्म्येनैव रूप्यस्य भानमिलयस्मदाचार्यीयपक्षान्तरमप्युपपन्नमेव; दोष- 
सदितश्चक्टयवच्छिन्नचेतन्याध्रिताज्ञानस्यैवे प्रातिभासिके व्यावहारिकतादात्म्यं प्रयपि प्रयोजकत्वाङ्गीकारेऽपि तच्रान्यथा- 
ख्याद्यदेरसंभवेनादोषात् । उपपादितं चैतदिद्रेशीये । इ्थंवाचार्यवचनविरोधस्यापसिद्धान्तसख वात्राप्रसङ्गात् खरूपेण 
निषेधप्रतियोगित्वपक्षोऽप्युपपन्न एव । खरूपेण निषेधध्रतियोगित्वेपि यथा प्रपञ्चय न निःखरूपत्वम्, असने 
परतीयेतेत्युक्तावपि यथा प्रतीयनुपाधिकस्यासत्वख्य निर्वैचनसंभवः, तथा पूर्वमेव निरूपितम् । वस्तुतस्तु असचेन्न 
प्रतीयेतेति वचनस्यापि खतोऽपरोक्सत्तादाप्म्यत्वेन न प्रतीयेतेलत्रैव तात्पयौज्न तादशवाक्यविरोधोऽपीति स्वैमनवद्म् । 
यथाचोपाधिपदेनाधिकरणविवक्षया संबन्धनिवेशादिकं, तथा विस्तरेण प्रतिपादितं सिद्धौ । भावाभावयोरेव विरोधेन 
संबन्धविशेषादिनिवेरानायोगेऽपि सन्मात्रनिष्ठेयेव विरोषणमिलयपि च तत्रैवोक्तम् । तत्र अरतिवध्यप्रतिबन्धकभावोऽपि 
विषमसत्ताकत्वादिनोपपद्यते ¦ सत्ताभेदखय मिध्यात्वसिद्यधीनतवेऽपि नान्योन्याश्रयदोषः । प्रतिबद्यअतिबन्धकभावज्ञाना- 

नधीनतान्मिथ्यावस्य-दइति ॥ 

॥ इति दितीयमिथ्यात्वम् ॥- 



१६० अद्वैतसिद्धिः सन्याख्या । [ परिच्छेदः ३ ] 

अथ ततीयमिथ्यात्वविचारः । 

ज्ञाननिवसयत्वं वा मिथ्यात्वम् । नचु--उत्तरक्ञाननिवययं पूरैज्ञाने अतिन्या्तिः, सुहरपातादिनिवर्यं 
च घटादावभ्यािः, ज्ञानत्वेन ज्ञाननिवयत्वविवक्षायामप्ययं दोषः, अधिष्टानसास्लाच्कारत्वेन निव 
दयुक्तिरजतादौ च ज्ञानत्वेन क्ञाननिवत्यैत्वाभावात् साभ्यविकरता, ज्ञानत्थव्याप्यधमेण ज्ञाननिवत्येत्व- 
विवक्षायां क्ञानत्वग्याप्येन स्स॒तित्वेन ज्ञाननिवव्ये संस्कारे अतिव्यासिः--इति चेन्न; ज्ञानपयुक्ताव- 
सितिसामान्यषिर्हप्रतियोभित्वं हि ज्ञाननिवय्येत्वम् । अवस्थितिश्च देषा, खरूपेण कारण्- 

~ ~^ ~~~ ^ + "~~~ ~~~ ~~~ ^~ ~~ =. 

सिद्धिव्याख्या । 

अथ तृतीयसमिथ्यात्वविचारः। 

ज्ञानेति । क ज्ञाननिवसैत्वमात्रम् ? उत ज्ञानतेन तन्निवलैतम् १ अथवा ज्ञानतन्याप्यधर्मेण 
तन्निवलयैत्वमियमिप्रायेण शङ्कते---नन्विति । आये दोषमाह-उत्तरेति । तस्य साध्यनिर्वचनरूपते 
तदंशे सिद्धसाधनं चेदपि बोध्यम् । दोषान्तरमाद--युद्ररेति । तस्य साध्यनिर्वचनरूपत्वे तदंशे 
वाधोऽपि बोध्यः । इदयुपटक्षणम् । शुक्तिज्ञानेन रूप्यं नष्टमिति कदाप्यननुभवेन तत्राव्याप्निः । साध्य- 

निर्वचनत्वरूपे तदटिकरपो दृष्टान्तविकरु इदयपि बोध्यम् । द्वितीयं पक्षमाशक्खय तत्र दोषमाद--ज्ञान- 

त्वेति । अयमिति । एतावन्तं कार शुक्यज्ञानमासीत् रम आसीत्! इयुभवेन शयुक्तिवत्सयेऽज्ञान- 
श्रमादौ कठिज्ञानेन तदज्ञाने नष्टमियनुभवेन ज्ञानत्वेन ज्ञाननिवयेत्वस्य सस्वेन तत्रातिन्याप्याख्यो 

दोष इटयर्थः । यदि च साध्यनिर्वचनरूपत्वान्नायं दोषः, तदाऽथौन्तरे; ज्ञानसेन ज्ञाननिवयवख 
भ्रमाज्ञानादाविव सलयवेऽपि भपञ्चे संभवादिति ध्येयम् । दोषान्तसमाह-अधिष्ठानेति । इदयुप- 
छक्षणम् । एवं सति छ्षणस्यासंभवोऽपि द्रष्टव्यः । तृतीयमाश्चङ्य निराकरोति--ज्ञानत्वव्या- 

प्येति । विवक्षायामियनन्तरमपयोक्चस्वेन . ज्ञाननिवर्योऽपि उक्तमिथ्यात्वस्य सन्त्वेऽपीति शेषः । 

संस्कारे इति । नच-संस्कारादेने स्परतित्वेन स्य्रृतिनिवयेता, किंतु योग्योत्तरात्मविरोषगुणलेन, 
अन्यथा इच्छदेः संस्कारायनिवर्तकत्वापत्तरिति--बाच्यम्; एवमपीच्छायनिवसयस्परतिमातनिवर्यै 

संस्कारेऽतिन्या्यवारणात्, इच्छानिवर्यसंस्कारण्यठे संस्कारस्येव तन्निवलयंसंस्कारखङेऽपि तस्य सत्वा- 
वरयंभावेन तत्रातिन्याप्तितादवस्थ्याच्च । नच--अनुभवत्वन्याप्यधर्मेण तन्निवयत्वं विवक्षितं, स्पतौ 

गोडजह्यानन्दी ( लघ्ुचन्दिका ) । 

अथ तरेतीयमिश्यात्वविचारः । 

°विद्रान्नामखूपाद्धियुक्तः इव्यादिश्चुययथं विवदमानं रति साध्यान्तरमाह-- ज्ञाननिवलयैत्वं वेति । अतिव्या्िः 
सिद्धसाधनम् । ज्ञानत्वेन क्ञानमिवदत्वेति । ज्ञानत्वावच्छिक्नकारणताप्रतियो गिकार्यतावन्नाशश्रतियो गिखेलयर्भः । 

अर्ये उक्ताभ्यासिरूपः । प्रपञ्चनाहां प्रति बह्यक्तानस्य न॒ कारणता; चरमतवन्तानजन्यनारस्यानादापत्या "विद्रा 

मरूपाद्िसुक्त' इत्यादिश्वुतिविरोधापत्तेः, तस्य ज्ञानानिवलखात् तत्सल्यत्वापत्तः “अतोऽन्यदुाते"मिलयादि शतिबा- 
धाच । तथाच छुक्तिरूप्यादावप्युक्तह्ाननाद्य्वे मानाभावात् साद्ाभ्रसिद्धिरि यपि बोच्छम् । जञानप्रयुक्तेदयादि | 

ज्ञानप्रयुक्तोऽधिष्ठानतत्व्ञानव्यापको यः अवस्थितिसामान्यस्य खस््ीयसंस्कारान्यतरस्याभावः तसप्रतियो गिस्व- 
मिथः । या या अप्रामाण्यज्ञानादिश्ून्यसाक्षास्कारप्रमा सा समानविषयकाल्ञानक्चणाचृचिः । या या खजन्यपटुतम- 

१ अक्ानतत्संस्कारतवह्ानादिसकलटदृदय नाञ्चरूपत्वमपि तच्छक्चानसेति न्यायरतावल्यादतपक्षात् पक्षान्तरमिदम् । एत्तदभिप्रायेण 

च व्या्धिमेदः । तत्वज्ञाननद्रायोः म्रयोञ्यम्रयोजकमावस्य व्याप्यव्यापकमावं विनाऽसंभवात् सामानाधिकरण्यानिवेरेन व्यापकात्व- 

निवेद्यः । तेन तक््क्षानक्षणस्य इदयाधिकरणपूर्वैत्नाभावेऽकरूरूतकोपि सनित इलयादिन्यायरलावल्यादिषु विरेण भतिपादितमिति ॥ 



विडकेशोप्राध्याय्युपढ्रितगोडनद्यानन्दीयुता । १६१ 

स्मना च सत्कायवादाभ्युपगमात् । तथाच शुद्धरपातेन घटस्य खरूपेषावस्थितिविरदेऽपि कारणा- 

सिदधिन्याख्या । 

चाठुमवस्वव्याप्यधर्मस्याभावात् न तनिवत्यैसंसकारातिग्याधिरिति--बाच्यम्; यत्र प्रभोत्तरयुत्प्नख 
श्रमस्य प्रमाजन्यस्मृतिपयेन्तं बाधो न जातः प्रथमग्रमाजनितस्यृतिविषयवाधश्च हर्यते तत्राज्यारेः । 
नच--भ्रमोत्तरपरमानिवयेत्वं बिवश्ित प्रमासवं च यथार्ज्ञानतवमेव, नत्वनधिगतस्वगर्थ, येन यथार्थ. 
स्मृतिविषयेऽव्याप्रितादवरथ्यं स्यादिति-- वाच्यम्; तत्तज्ञानसंस्कारनिबयौज्ञानसंस्कारेऽव्यापरेः । न 
अ--अज्ञानसंस्कारस्यापि तत्तवज्ञाननिवयैत्वमेव स्ीक्रियतेऽतो न तत्राव्याप्तिरिति--वाच्यम् ; अज्ञा 
नय्ेवाज्ञानसंखारस्याज्ञानत्वाभावेन ज्ञाननिवंयैतवालुपपत्ते, ज्ञानाज्ञानयोरेव निवलैनिवर्वकभावात् । 
य च~--अज्ञानसंस्कारस्याप्यज्ञनोपादानतया तत्त्वज्ञानेन स्वोपादानाज्ञाननिवृत्तौ स्वस्यापि तदह्रा 

चभिवयत्वमविकटमिति--बाच्यम् ; अज्ञानसंस्कारनिवृत्तौ कर्वव्यायामज्ञाननिवृत्तेसतस्वज्ञानते माना- 
आवात् । न च--स्रोपादानाज्ञाननिवर्वकज्ञाननिब्यैत्वं विवक्षितम् , अतो न संस्कारादावव्यापरिरिति- 
चाच्यम्; अज्ञानदिरनादेर्योऽध्याससत्र चोपादानासंभवेनाव्याप्रः, खाघवेनाज्ञानोपादानकत्वे तसैव 

खछक्षणत्वापाताचेति भावः । भरथमपक्षमादाय तत्रोक्तदोषोद्धारं भरतिजानीते- नेति । ` ज्ञाननिवयतवं 

निर्वक्ति--ज्ञानेति । अव स्थिति--दैविष्यकथनेन फछितं दश्षेयति-तथाचेति । तस्य साध्यनिर्वन- 

गोडबरह्यानन्दी ( लघुचन्द्िका ) । 

'संस्कारसहितोकपमा सोक्ताश्चानतस्संस्कारक्षणादृत्तिः । सहितान्तोपादानादुक्तसहितान्यश्चक्लादिभमाया उक्तसंसकार- 
क्षणदरित्वेऽपि न व्यभिचारः । अतएव जीवन्भुक्तनिष्टबह्यप्रमाऽपि तादशक्षणदृत्तिः । या योक्तप्रमा सा सखसमान- 
विषयक्छाञ्ञानग्रयुक्ततत्संस्कारव त् कारुपूवैभिक्ना । तथाच तादास्म्येनोक्तप्रमां प्रति सखवाधिकरणक्षणन्रत्तित्वसंबन्धेनोक्ता- 
श्ञानतस्संस्कारान्यतरस्याभावः उन्ताक्ञानप्रयुक्ततस्संस्कारान्यतरस्य स्वाधिकरणकालपूर्वस्वसम्बन्धेना भावश्च व्यापकः । 
तादृशा भावप्रतियो गित्वस्याक्ञानतसप्युक्ततरसंस्कारेषु सस्वाह्क्षणसमन्वयः । तादृस्म्येन तादृशभरमां भ्रति स्वसमान- 
विषयकत्वं काणिकस्वं न्वेति संबन्धद्वयेनान्ञानतत्संस्कारान्यतरस्याभावः, खम्रयोजंकाह्ानसमानविषयकरवं 

श्नाश्रयकारपूर्वस्वं चेति संबन्धद्वयेनाक्तानपरयुक्ततस्संस्कारान्यतरस्याभावश्च, व्यापक ` इति तु तिष्छर्षः । 

नानाक्लानपक्षे रस्पुरुषीयत्वमपि प्रमाऽक्ञानयोर्निषेश्यम् । अवस्थितिरिति । भ्रृतसखावस्थित्िपदस्याथैः । खरूपेण 

कारणात्मना चेति । अक्ञानतसमयुक्तस्वरूपेण स्थूलावस्थाकारणीभूतसंस्काररूपेण च । ऋटिति अक्तानसंस्कारख 
स्थूकावस्थोपधायकत्वंजीवन्सुक्तिदरायामसतयेव; तदथमेव तत्स्रीकारात् । ननु--संस्काररूपे मानाभावः, 
तत्राह-सत्कार्यवादेति ॥ कार्याणां तद्धिष्ठानतचवसाक्षात्कारपयन्तं किंचिदूपमवश्यं वाच्यम्, भ्ररख्यकाछे 
अदष्टादिजन्यायाः कार्यावस्थायाः तत्काङसाधकशथुलादिषिद्धस्वाच्; “तद्धेदं त्चैव्याङृतमासी"दियादिश्चल्या तत्काले 

कार्यसखयानमिष्यक्तरूपेण स्थितिबोधनात्, दण्डादिपातेन घटो नष्ट इदयादि्रलययेन दण्डपातादिजन्यनाश्ावगाहनाच्च । 
नहि ताद्धिकादिमतेऽपि कार्यस्य नारेऽपरुप्यते, परं तृक्तशचुलया घटो नाश्वमापन्नः पूववस्थवोत्तरावस्था जातेयाद्य- 
नुभषेन च सिद्धं नास्य पूवी वस्थाताद््म्यापन्नोत्तरावस्थारूपस्वम् । नच-ूरवोत्तरावस्थयोसतादार्यमनुपपन्नमिति-- 

चाच्यस्; मित्रकाटीनयोः परतियोग्यजुयोगि भावसंबन्धस्येव तादात्म्बस्यापि अनुवबठेन संभवात् अन्यथा दादि 

कालाचृत्तिक्ञानादेः घटादौ विषयतादिसंबन्धस्यापरापापत्तः । तथाच सर्वदा व्यवहारकाङे कार्यस्य  तौदाषम्याप् 

-किचित्कायैरूपमसि, व्वदश्त॑नं विना सदुष्डछेदासंभवादिति सत्कार्यवाद्ः सास्यीनामिवास्माकमपि, परं व्वसार्क 

१ न्यायरल्ञावस्यां त॒ खप्रोजकाक्ञानकारूत्वशन्यदृततिक्ञानकाठत्वरूपं शानोच्छेत्वः खभ्रयोजकंपदेन सकारे वतमानत्वसैव 
विवद्णाद् भीवेशभेदादावपि साध्यसमन्वयः इति प्रतिपादितमितयक्तनिष्कषस्यापि तत्रैव तात्मथौत् न न्याय मा्करोक्ताथीन्तरा्ां 
अरसङ्िरिति ॥ २ तधाचोक्तै सांख्याचर्यिः--भसरदकरग्रादुपादानमदणात्ससं भवाभावात् ! शृक्तख ` दकृयकरणात्कारणमावृचच 
सत्कायैमिति ‡ , 

अद्र, सि, २१ 



१६१ अदेततिद्धिः सन्याख्या.4 [ परिच्छेद; ३ 1 

स्मनावस्ितिविरहाभावात् बरह्मशानपयुक्त एव स इति नातीतवटादावभ्यातिः । अतणएवोत्तरशानः 
५५ 

सिदिष्याख्या 1 

रूपत्वे बाधोऽपि नेवि ध्येयम् । ननु--कारणात्मनावसितिविरहाभावेऽङ्गीकरियमाणे खहूपेणाविति- 
विरहाभावस्याप्यभ्युपगमापत्तिः । नच-~-युद्ररपातादिना घटो निदत्त इयवाधितादुभवबटात्खरूपेणा- 

वथ्ितिविरहं एव।भ्युपगम्यत इति--वाच्यम् ; तथासति तत एव कारणात्मनाचयितिविरहस्याभ्युपगम्य* 
वयाऽव्यापितादवरथ्यमेव इति-- येन्न; खरूपेणावथितिविरहमात्रमादायान्यथासिद्धसख तस्यातुभवसख 

कारणास्मनाऽवसितिविरहाविषयकत्वात् › इतरथा जुद्ररपातानन्तरं घटः खरूपेण निवृत्त इतयनुभववत्का- 

रणात्मना निचृत्त इयनुभवीपत्तेः । ततश्च नातीतघटादावनव्याप्निरिति भावः। यदुक्त म्--उत्तरज्ञानेन पूर्व 

ज्ञानं निवृत्तमियवाधितादुभवसिद्धज्ञानप्रयुक्ावयितिसामान्यविरहमतियोगिनि पूर्वज्ञानेऽतिव्याप्तिः, सा- 

प्रनिर्नेचनत्वरूपत्वे सिद्धसाधनम्-इति । तदपि नेत्याह-अतएवेति । अतदशब्दार्थमाद--उत्तरेति । 

गोडन्रह्मानन्दी ( खघुचन्द्रिका ) 
तष्य मिथ्येति विदोषः । नयु-चानजन्यनाक्षप्रतियोगित्वमेव ानमिवत्यैषवमस्तु, सुद्टरादिना छ धटादेर्नादो स 
ज्यते; भुद्ररादितः पूवसिदस्य घटाधयुपादानसख कपारदेरेव तत्तस्कारावच्छिश्नस्य॒घटादिनाशस्वात् । नचेवं-- 
तश्वक्षानेनापि कपारादिरूपस्य नाशस्याजननात् घटादावव्यािरिति- वाच्यम्; श्वुतिप्रामाण्यात् जानकालीनकपारा- 

दिशूपाणां धटादिनाश्ानां जानाजन्यस्वेऽपि ज्ञनोत्तरकालोसपन्नखेतरसर्वभरतियो गिकनाशसखय ज्ञानजन्यत्वे सिद्धे 
कपारादिनाश्चस्यापि घटादिनारव्वेन धटादिनाशस्य क्ञानजन्यस्वानपायाष्, तच्रा्ट--तथान्वेति । ज्ञानप्रयुक्तेा- 

दिक्षणे छते चलथः । ब्रह्मेत्यादि । एवकारः स दयस्योत्तरं योजनीयः । तथाच स पव उक्तसंबन्धेना्तानप्रयु्- 
तस्संस्कारन्यतराभावरूपोक्तावस्थितिसामान्यामाव एव, ज्ञानग्रयु्तः क्षानाधीनः, नतु धटादिनाक्ो क्ानकाटी- 

नकपालादिनान्चरूपः; तस्य॒ ज्ानजन्यस्वे पश्चान्नाशकाभावेन खनारयत्वखीकारे ज्तानानाद्यत्वेन च सख्यघ्वा- 
पत्तेः । नच--उक्तवस्थितिसामान्याभावस्येव कपारादिभ्रपञ्चनारसयापि ज्ञानोरत्तिक्षणे द्वितीयक्षणे वा क्ञानख- 
क्षणिकत्वपक्षे उत्पन्नत्वेन प्रपञ्चलमानकालीनत्वं॑स्वीकृखय ज्ानभयुक्तवसुच्यतापमिति--वाच्यम् $ नाक्षस्य प्रतियो- 
गिक्षणावृत्तिष्वनियमात् , प्रतियोगिक्षणद्त्तिनाहो मानाभावाद्, चरमक्चषणस्य स्ेतरसकरुररथनाशस्वसंभषेऽपि 
खनाशव्वासंभवेन तस्य ज्ानजन्यना्प्रतियोगिष्वोपपादनासंभवात् , उन्तावस्थिल्यभावविषयकतया (जानात् र्यं 

स्व. नष्ट" मिति ्र्योपपत्तेः, तस्वस्ञानजन्यना्े मानाभावाच्च । तस्मात् स एव ज्ानाधीनः; क्षानादुक्ताभाव इति 
प्रययेन ज्ाचकाटीनेऽप्युक्ताभावै कानाधीनस्वसंभवात् ज्ञाननाशकालीनस्य उक्ताभावस्य खीकारे तस्य नाश्चफाभावेन 
सल्यघ्वापत्तः, नतु कपराखादिनाशः; मानाभावादिति या अतीतघदादौ क्ञाननार्यश्वरक्षणस्याव्यािः सा क्ञानप्रयुक्त 
त्यादिकरणान्नेयर्थः । नजु--उक्तावस्थिल्यभावोऽपि न बह्यक्लान्रयुक्तः, भरुयादौ ब्रह्मज्ञानं विनापि तत्सत्वेन तख 
बहमज्ञानानधीनल्वात्-इल्यत उ्तम्-मुद्धरपातेनेति । उपरक्षणमिदम् । ब्रदम्ञानान्येनादटादिने्ः । भयु 
तृतीयाथैः । तस्य च विरहपदाथंद्वयेऽन्वयः । तथाच घटादिस्वरूप्रतियोगिकविरहस्य घरह्यक्ञानान्यभ्रयुक्तत्वेऽपि घटादि 
संस्कारभ्रतियोगिकस् उक्तावस्थितिक्षामान्याभावसख ब्रहमज्ञानान्यप्रयुक्तव्येन अहमक्ञानप्रयुक्त्वं तस्याक्षतमितिभावः । 
यदि च चरसक्षणे सरेतरस्येव स््रस्यापि ध्वंसत्वं स्वीक्रियते; पकन्रापि तन्न रूपभेदेन ध्वंसत्वं भ्रति अरतियोगिव्वानु- 
योगिस्वयोः संभवात्, सकरुदश्यस्वेन हि तत्र प्रतियोगित्वम्, चरमतत्वत्तानाश्रयतरक्षणष्यक्तित्वेनानुयोगितवम्; 
^धटाभावे स॒ नासीश््यादिभ्रल्ययदखेनाश्रमखामिनां मते धघटाभावादिप्रतियोग्यवुयोगिकस्यायन्ताभावदेव “ज्ञानात् 
सरवेददर्य, नष्टमिशयादिप्रत्ययबलेन सवदस्यप्रतियोगिकस्य वचरमक्षणालुयोगिकस ध्वं सत्व संभवात्, तदा क्ञानप्रयु- 
क्तावस्थितीसयादेक्लौनाधीनो यः खस्ीयसंस्कारोभयस्य नाशस्तत्परतियोगिस्वमथैः । उन्तरक्ताननाश्यष्वमादाय पूर्वजञाने 
सिद्धसाधनात् संस्कारनिवेश्चः 1 स्षटतिनाक््यसंस्कारकस्वमादायानुभवे सिद्धसाधनात् खेत्यस्य निवेशाः । संस्कारस्य 
स्श्ल्नादयस्वे तु न तश्चिवेद्यम् । अवश्थितिश्चेलयादि । अवस्थितिपदाधेः उभयरूप इयथः । नु सुदधरपातादिनापि 
धटतत्संस्कारथोनाश्नसंभवेन नोक्तनासो ज्ञनप्रयुक्तः, तज्ाह-तथाचेत्यादि । विरपदे नाशपरे । विरहाभावा- 
दिति। तभाचोक्तशलयादिसिद्धो दण्डाच्नाद्यो भदादिसंस्कारः भलयादिनिष्ट जावदयक इति भावः। स; सर्प्रसंस्कारो- 



विद्रेशोपाध्याथ्युपन्ंहितभौडनरहनन्दीयुता । १६१ 

निवर्ंपूर्ज्ञाने न सिद्धसाधनम्; नवा वियदादौ ब्रहमज्ञाननादयत्वेऽपि तद्देव मिथ्यत्तरासिख्याथोन्तः 
गम् ; उ्तरज्ञानेन छीनस्य पूवैक्ञानस्य खकारणात्मनावस्थानादवस्ितिसामान्यविरदायुपपचेः। शदाबिः 

~~~ 

सिद्धिभ्यास्या । 

अनुपपत्तेरिति । ततश्च न पूर्वज्ञानेऽतिव्या्निः । न वा तदादाय सिद्धसाधनमिति ज्ञेयम् । नन्वेवं -- 

पूर्वज्ञानस्य स्वकारणात्मनाऽवस्थाने खरूपेणाप्यवखानापत्तिः; विनिगमकाभावात् , न च~--उत्तरज्ञानेनं 

ूर्वज्ञानं निवरृत्तमियवुभवात्तस्सिद्धिरिति-- वाच्यम् ; तर्हिं तत एव तस्यापि सिच्याऽतिग्यापिसिद्धसाधने 

स्यावाम्-इति चेन्न; पूर्वज्ञानप्रतियोगिकखरूपेणावखितिविरहमाघ्रविषयकतयाऽन्यथासिद्धस्योत्तर ज्ञानेन 

ूर्वक्षानं निव्त्तमियनुभवस्य कारणात्मनाऽवसितिविरहाविषयकत्वात् । अन्यथा उत्तरज्ञानेन पूर्वज्ञानं 

सूयेण नष्टमियनुभवषत्कारणात्मना नष्टमिलयनुभवापत्तेः 1 नच--उत्तरज्ञानेन पूर्वज्ञानं न खरूपेण 
निश्ृत्तमियजुभवस्य पूर्वज्ञाने लीनमात्रयिषयकस्वे विश्वमायानिवृत्तिरिति श्वुतमायानिवरत्तेरपि बिर्य- 

भात्ररूपतापत्तिरिति-- वाच्यम् ; मायाया अनादित्वेन खकारणाभावेन कारणात्मनाऽवसििलयतुपपन््यां 

सनिवरत्तेरवसिितिसामान्यविरदरूपत्योपपत्तेरिति भावः । ज्ञानपदन्यावर्यमाह--श्श्षिषाणादापिति । 

यदुक्त-शक्तिज्ञानेन रूप्यं नछमियनलुभवेन तत्राप्य्यापषिः । साध्यनिर्वचनरूपत्वे साभ्यविको 

गोडब्रह्यानस्दी ( कधुचन्द्रिका )। 

भयनाश । क्चानरयुकत धेति । खरूपनाश्चाह्मकसंस्कारप्रतियोगिकस नाश्षस्यापि सखरूपनाशषत्वेनोभग्रप्रतियोगिक- 
भारो जञानग्रयुक्त एवेति नातीतघटाद्ग्यासिरिति भावः । अथवा ज्ानपरयुक्छावस्थितीदयावेरयम्थः । अक्ञानमयुक्त- 
तत्संस्काराम्यतरस पूर्वोक्षसंबम्धद्वयेन योऽलखन्ताभावो ज्ञानाधीनस्तस्परतियोगिष्वं ज्ञननिवर्लयष्वमिति । पूर्वमते नाशसेव 
तक्मतेऽल्यभ्ताभावस्य ज्ञानसमानकाषीनखापि क्षानाधीनस्वम् ; 'तत्वक्षानादन्ञानप्रयुक्तसुच्छिधते सवेदस्यसुच्छियतेः 
इति प्रल्ययात् । नयु--उक्कास्यन्ता मावस्ाधि्यकस्वेन तस्याप्युक्तायन्ताभावो जानाधीनो धाच्यः, एवं तखापीटयनवस्था- 
इति---न; पू्ेमते एकैव खसखेतरनारस्ववदेतन्मतेऽप्येकसैव स्छखेतरोण्तात्यन्ताभावस्वख संभवात् । नयु--प्रर- 
यादृशुक्तालयन्ताभावस्य ब्रह्मक्ञाने विनाऽपि सष्वेन न स तखयुक्तः, तञ्राह-तथाव्वेतयादि । भुडरपातेन अह्यस्ता- 

नान्येन । ज्ञानप्रयुक्तः क्षानाधीनः ! अथवा-श्षानप्रयुक्तो कानाधीनः योऽवस्थितिसामान्यस्य सवात्मकसामा- 
भ्यस्याभाचः तत्प्रतियो गिष्वं ज्ताननिवरयष्वम् । खस्मकं च, शछवसमसत्ताकं आद्यम् , त्वं सखस्वीय संस्छाररूपसखीयपरि- 
णामाद्विरूपमेव, न तु अर्म । ज्ञानेन हि भक्ञानतत्परिणामसामण्यश्यालन्ता मावः स्वो्पत्तद्धितीयश्चणावच्छिन्नः साश्यते, 
साध्यता च तत्र क्ेमसाधारणी । स चाभावः सख्ान्यसर्वद्दयषिरोथीः क्षणिक हदति--ष्याख्या । वदेतयास्वा्धुष्टयं 
दर्भितम्। अतपव यथाश्चुतख क्ञानलिवय्वस्यासाध्यस्वदेव । वद्देव पूक्ञनसयोत्तरक्षाननाह्यस्व ईव । ननु-- 
उक्संबम्धद्वयेन कस्चि्योऽष्यन्ताभावः तस्मतियोगिष्वमेवास्तु, किसुष्ान्यतरामावस्याक्चानप्रयुक्त्वस्य वा निवेशेन ? 

द्वितीयपर्चे च किमुक्तनारत्वस्य कनपभुक्तत्वस्य च निवेशेन ? तत्राह--शशयेत्यादि । अषस्थितिसामान्यस्य 
विरः उसंबन्धद्वयावश्छिकूप्रतियोगिताकालयन्तामावप्रतियोगिष्वम् । धतुर्थपक्षे तु तथा चेलादि नातिव्याधि- 
रिखन्तो भ्रश्यः सक्जष्ठतेदमाम् ! भैनु--तत्पक्षे ईश्यसामान्यस्याध्यासिकतादार्म्यसंबन्धेनादयन्ताभावो क्तेनाधीनः 
संबन्धान्तरेण वा सः आपथि तादातयख सेदग्रतियो गितायामेवावष्छेदंकत्वादसङ्कतिः, हि तीये अध्य सस्व संबन्यैरषय- 
म्ताभावख कनप्रुक्तैतया अतीतितररष्येत इति-चेश्न; आभ्यासिकतादस्म्यसख विषयतायाः समवाय च स्थानापन्न- 
खेनास्यन्ताभावग्रतियोगिवाय्मेवावष्डेव्कस्वात् , मेदुपरतियोगिवायाः संबन्धावच्छिघ्रतये मानाभावात् । नच--उक्षा- 

(१) शैनमधुक्तेलत्र प्थुक्तत्वं॑किमधीमस्व॑म् उत व्यापकत्वम्! आचचेऽपि किमवस्थिया सामान्यं विरेष्यते १ विरो वा, तत्रापि 
धरिरहपदार्थैः किमखन्तामावः? उत नाज्चः ? इति विकट्पमभित्रेलयाख्थिलयाविरह विरोषणत्वपक्षकस्यै सर्वेपक्षोपपत्तिः संभवतीति सूचनार्थं 
व्याख्यानदु्टये दषितम् । तत्पधुक्तत्वस्थाधीनत्वरूपत्के मिरट्पदस्यं नाङयरत्वे च द्वितीयस्याख्यानं, तत्रैव विरहपदस्वालन्तामावपरत 
वतीयं व्याख्यान, . ; सामरन्यत्रिगरेषणले. -चतुर्यः व्यरस्यानम्ः + अयुक्तस्य व्यापकत्वरूप्लेऽक्यित्या- समान्यिदेषणसवेः 
विरश्पदेनालन्तामावविनष्ठणे च अरथप्रं ्याख्यानमिति विवेकः. 



१६४ अदैतसिद्धिः सव्यांख्य । [ परिच्छेदः ३] 

बाणादाववस्थितिसामान्यविहेऽपि तस्य लानरयुक्तत्वामावाननातिम्यािः । शयक्तिरजतदेश्चापरेश्ष- 
अतीर्यन्यंथायुपपस्या परतिभासकाडे अवस््थिलयज्गीकारान्न बाधकक्षानं विना तद्धिरह इति न साध्य- 
विकटता। अतणवोक्तं विवरणाचर्यैः--भक्षानस्य खकार्येण प्रवि ीनेन वतमानेन वा सह ज्ञानेन निनु- 

१,११.००. 

सिद्धिष्याख्या । 

दष्टान्त--ईति, तृवयति--ुक्तिरजतादेभेति | उक्तर्थेऽभियुक्तवचनं भरमाणयति--अतएवे- 

त्यादिना । नदु-~ज्ञानग्रयुक्तवसितिसामान्यविरहमतियोगित्वं ज्ञाननिवसत्वमियत्र-किमवखिया 
सामान्यं वि्ेष्यते, विरहो वौ ! आयेऽबखितिसामान्यं कारणात्मनाऽवसितिः कारणमिति यावत्; ज्ञान- 

्रयुक्तव्यतिरेकपरतियोगिकारणकत्वमिलर्थः । तघ्रोत्तरज्ञानमरयुक्तव्यतिरेकग्रतियोगिपूर्वज्ञानजन्यसंस्कारादो 
सिद्धसाधनम्, अना्यविद्ादौ च बाधः ¡ क्रारणशब्देनानायविद्ोक्तौ चाविदयाकारणत्वमेवास्तु रेष 
त्रैयथ्यौत् ; अनादयविद्यादौ बाधश्च । न हितीयः; घटा्यवखितिसामान्यविरहे ज्ञानयुक्तस न संभवति; 
विनष्टषटाद्यवयिितिनिशेषद्वयविरहस्य ज्ञानप्रयुक्तत्वामावात् , खरूपेणावखितिविरदस्य ज्ञानाप्रयुक्तत्यात्, 

विरेषाभावातिरिक्तसामान्याभावस्य त्वयेवाविदयावादे निरसिष्यमाणत्वात्, ज्ञानम्रयुक्तविरहपरतियोग्य- 

नखयाऽवखात्वस्यातिप्रसङ्गेन अत्तियोगितानवच्छेदकत्वा्च । शुक्तिरजतादेरबसितययसखलीकारे . खरूपेण 

निषेधोक्तययोगश्च रूप्यादेः खरूपेणेव निषेध इति त्वद्भ्युपगमपक्षे रूप्यादेरयन्तासन्त्वस्मापादितत्वेन 

„ मोडब्रह्मानन्दी ( रधुचन्दिका ) । 
अवख केवव्येऽष्यतुवृष्यापातात् "विद्वात्नामरूपा्धिसुक्त' इलयादिश्चतिबिरोध इति--वाच्यम्; क्षणिकत्वसयोक्ततवाते । 
नु शक्तिरजतादैरपि शशदिषाणवद्ररीकस्वेनाक्ञानश्रयुक्ततत्संस्कारान्यतराभावग्रतिथोगित्वात्ाध्यवैकस्यम्, तत्राह 
शुकीत्यादि 1 तद्धिरह इति ! षतएव तस्याक्तानपरयुक्त्वमिति शोषः । अतश्ब उक्तायन्तामावस्यं ज्ानभ्यापक- 
त्वात्, ज्ानाधीनत्वाद्वा, उक्तनाश्चस ज्तानाधीनत्वादवा । खकार्येण सखप्रयुक्तेन । विटीनेन संस्कारेण । वतैमानेन 
स्थेन । सह सहितस । ज्ञानेन स्ानव्यापिका, ज्ञानाधीना चा । निचृत्तिः उक्तालन्ताभाव्रः, उक्तनाद्रो चा। 

~  घ्ुचन्द्रिकाया बिटुरेोपाभ्यायी । 

ज्ञाननिवर्यत्वरूपसाध्यस्य पक्षे वियदादौ दन्ते छक्तिरजतादौ च वैकल्यमित्याशङ्य तन्निराकरणपरतामपि विवरणग्- 
न्थ सूचयितुं उपटम्भकं व्याचष्टे टीकायाम्-अतपवैति । उक्तात्यन्ताभावस्य अन्ञानप्रयुक्ततत्संस्कारान्यतरामावख, 
खात्मकसामान्यान्तामावस वा ज्ञानन्यापकत्वादिति अ्रथमे व्याख्याने, ज्ञानाधीनत्वादिति तृतीये चतुथं च, उक्त- 
नादस्य खसंस्कारोभयनाशसखाक्नानाधीनलादिति द्वितीये । अज्ञानध्रयुक्तरजता्यमावसय साक्षात् ज्ञानम्रयुक्तत्वल- 
भकं व्याच्े-खकार्येणेति । अज्ञानसंबन्धसाधारण्यायाह--श्रयुक्तेने ति । अबिलीनेनेयस न्नेर्थोपगमे भावद्- 
साया न लम इयतसत्संमरहाय व्याच्-संस्कारेणेति । मागभावर््वसोभयदशासाधारणेन सूक्मरूपेणेदर्थः । सू्षम- 
तादशायामपि वतेमानतवा्त् व्याच््े-स्थूङ्धेनेति । सदहार्थख ज्ञानेऽन्वयरद्ौ व्युदयति--सखह सहितस्य । विरिष्ट- 
खेलयर्थः । तेव ॒विरोषणनिवृत्तरपि छामः । . विरोषणे तृतीया, वैरिष्ं संबन्धः । स च व्यापकलवं, रयुक्तलं, वा ! हेतौ 
वा तृतीया ! खघरितसामभरीजन्यनिष्टग्यापकल्वभयुक्ततवान्यतरपमक्षणिकीयाद-- ज्ञानव्यापिका ज्ञानाधीना बेति। जन्य- 
तवस्य ठृतीयार्थत्वेऽयन्तामावासंमहादाद-- ज्ञानेनेति । यद्वा--समभिव्याहतनिद्त्तिपदार्थाभावादिकालः सहशब्दाथः, 
तद्धटकामावादौ अतियोगितया कायौन्वयः । तादशकालनिरिटाज्ञानस्य निक्त्तावन्वये खकार्यनदृत्तिकालवच्छि्त्वस्या- 
्ञाननिढत्तो भेन तत्र॒ भासमानं ज्ञानपरयक्ततवं तद्विशेषणकोरिभरविधज्ञानकायनिवृततौ रम्यते इति वोध्यम् । निवृ- 
ततिनं॑विष्यलविशेषः, अज्ञानसखाचेतनत्वेनान्वयात् ; नापि निश्वयेन संशयनिदत्तिरिखत्र संशायान्तराजुत्यादवत् अज्ञान 
कायांन्तरानुत्पादोऽथैः; उलननकारथनिदत्तरखमभभरसङ्गात् , अतो व्याच--निचत्तिः उक्ताल्यन्तामाव उक्तनाशते वा 
इति । अत्र ्ानश्रयुक्तो यः अज्ञानखसूपश्युक्ततत्सस्काराभावः तत्काटीनो योऽज्ञानतत्संस्काराभावो ज्ञानभ्रयुक्तः, स बाध 

(~ 
९ न्यायासतपर ् गिणीक्ृतोभसाक्षेपः । । | 



विडटेरोपोभ्याथयुपचचदितगौडनरहमानन्दीयुता । १६५ 
~~~ ~~ ~~ ~ ~~~. ना ~ 

~~~ ~ "^-^ ^~ ~ "~~~ -~- ~~ ~+ 

गोडबरह्मानन्दी ( कघुचन्दरिका ) । 

अतरद् बोध्यम् । निदत्त नाधीनस्वपक्षे सा नीत्पत्तिकाङीनेऽप्यक्तानतस्संबन्धयो निदृत्तिखरूपे अखण्डधर्मरूपं ज्लाना- 
धीनस्वमविरुढधम् धटादिस्वरूपे तव्मागभावनिचक्तित्वविरि टे षटाचचधीनत्ववत्; धयात्तसरागभावो. निवत्त इति धीवत् 
° तरति शोकमास्मवित् * 'सोऽविचाग्नन्थि बिकिरतीशयादिग्रतीतेः, क्ानोरपच्चिकाक एवाधिद्यानिवृस्यलु भवाचच । यदि च॑ 
स्बोतपत्तिक्षणावच्छिन्नायां लि्त्तौ कानाधीनस्वं न खीक्ियत इल्याअ्रहः, तथापि धघटादिजनकसामभ्या एव. घटादिपाग- 
भवनिदत्तिजनकस्वस््रीक्रारादव्यनदितपूवैत्वसंबन्धेन घटनििष्तवेनैव तस्य॒ वास्यत्वात्तजनकतावच्छेदकसयापि करये 

छधुचन्द्िकाया विद्ङेशोपाध्यायी । 

दति पर्यवसितार्थः । तच भावोऽन्यतरान्तामावः उभयनाश्चोःचा वोध्यः } प्रयुक्तत्वं च व्यापकत्वं शंरूपसंबन्धविरोष- 
रूपो वेति वोध्यम् । नु--अनन्तरोपन्यसवारतिकरे सम्यक्धीजन्ममात्रत इत्युक्तेः समानविषयकज्ञानाज्ञानयो्विरोधाच 
श्नानोतयत्तिकाले एवा्ञानतत्संबन्धयोक्ञंनात् निकृत्तिरिति प्रतीयते, तच्च न संभवति; खोत्पत्तिकारीने खस्मिन्निव सखभि्नेऽपि 
खभरयु्तलासंभवात् , तख खेतरमात्रटीनलनियतव्वात्--इयारङ्कं परिहरति--भत्रेदं बोध्यमिति । निवृततेरयन्ता- 
भावनाशान्यतररूपाया ज्ञानोत्पत्तिकालटीनाया अपि ज्ञानज्यापकत्वे वाधकामावात् ज्ञानाधीनत्वपश्च इद्यु्तम् ।-- 

निश््िख्रूप इति । ज्ञनाधिकरणभावभिनखरूपे निचत्तिपदारथै इति शेषः । अज्ञाननिडृत्तितववि रिब्रह्मखरूपे इति 
चार्थः । असखेण्डधर्मरूपं खरूपसंबन्धविरोषरूपम् ! अविरद्धमिति । खीयसंवन्धविषयत्वरूपखग्रयुक्ततल्स् खोत्तरकारी- 
नलनियतत्वे मानाभावादिति मावः ! व्यभिचारमपि दद्ेयति--घटादिखरूप इति । घटातिरिक्तसख घरोत्तरत्वसंभवात् 
चघटखरूप इति ! अयन्तामेदे खप्रयोज्यप्रयोजकमावासंभवात् मेदग्रयोजकरूपमेदमाट--ततप्रागभावनिचरत्तित्व- 
विशिष्टे इति 1 खोत्पत्तिकालोत्यत्निकेऽपीति रेषः । ननु--अच् धटात्तल्ामभावो निवतैते इति प्रतीतिबलखात् तथाभ्बुप- 
गम्यते, प्रकृते तथाभ्युपगमे किग्रमाणम्--अतसदधिकं शतिपमाणमाद--तरःति शोकमात्मविदिति । अत्र शोकः, 
तभिदानमज्ञानतत्संबन्धौ, तयोस्तरणं, वनं गतिः, तया सहचरिताभावो छक्ष्यते, “धातुसंबन्धे प्रयया इत्यनुशासनात् 1 
अज्ञानाभावरूपधात्वर्थसमानकाटीनत्वेन भासमानातज्ञानरूोदेदयतावच्छेदकभ्रयोज्यत्वं तादसधा्थे विधेये भासते । 
किन्च “तरति दति र्टो वर्वमानक्ारोऽ्थैः, स चेह न म्करतशब्दभ्रयोगाधिकरणकालः; यतः स यदि शश्वरख शब्दप्रयो- 

, गाधिकरणीभूतः सर्मपूर्वावधिकालः, तदा जीवानामज्ञानमाप्नोपाधीरनां न देहेन्द्रियाणि, नापि तत्त्वज्ञानम् + कुतो मोक्षः 
यद्यध्यापकानां, तदा सरयेदा एफरैकजीवस्य तच्ज्ञानमोक्षौ आवद्यकौ; अन्यथा यद्वाक्योच्चारणकारे न तौ, तदा तदवाक्यार्थ- 
याधः स्यात्, न चैवं संभवति; ““यत्ततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः” “बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां पयते” 
श्यादिवाक्मैसतसखय दुकैमत्वेनासार्वदिकलात् । किंच तद्वाक्यखय यत्कारे उरचरणं, तपूर्वोत्तरकालीनतलवज्ञानमोक्षयोः 
भरयोज्यप्रयोजकभावबोधनेनोकश्ुतेलैकालिकक्चाननिवृत्तिपरलन्याधातः सात्, किंतृषवदयताचच्छेदकीभूतात्मज्ञानोदत्तेवैतमान- 
काल एवेह लड इति तत्कारीनत्वं शेकनिकृत्तौ भासते, तन्मात्रवोधे प्रयोजनाभावादुदेद्यविवेयमावमहिपरा ज्ञानाज्ञान 
योर्विरोधाश्च तत्मयोज्यलमपि तवर कभ्यत इति भावः । उक्तश्रुतौ रोक्पदस्य अविदातत्संबन्धपरत्वेन तृधातोर्निदृ्तिपरवेन 
चो्ार्थकःवे श्रुयन्तरसंवादमाह--सोऽविद्या्नन्थि विकिरतीति । स ब्रह्यात्मसाक्षात्कारवान् । अवि्ासहितं 
धन्थि, अन्थिवत् दढ तत्संबन्धं विकिरति वराहो वषटीमिवोन्मूलयतीलयथैः । तत्र लोक्राुभवमप्याद--ज्ञानोत्पत्तिकाख- 
पसेति । इदं रजतमिति अमोत्तरं नीषटलादिविरोषदर्शनेन दूर्ादिदोषापगमेन च शुक्तिलप्रकारकसाक्चात्कारकषणे एवं 
रजतभ्रमोपादानाश्चाननिषृतेः सवीजुभवसिदधत्वात् , ब्रह्मात्मसाक्षात्कारक्षणएव ्पञ्चभरमोपादानमूावियानिटृत्तेः जीबन्सुक्तालु* 

भवसिद्धलानरेदय्थः । नञु--अस्ु ज्ञानोत्पत्तिकार एवाज्ञाननिदरत्तिः> कितु तसां खोत्तरमात्रगृत्तिवनियतं ज्ञानप्रयुक्तलं 

न संभवति । न च-उक्तव्य्तौ मानामाबः; खोलत्तिकारोत्यतिके खश्रयुक्तलान्यत्रादषटस्य खीकारे मानस्य भवतैव 

वक्तव्यलात् , भूयःसहवारदशषनख तद्यापिग्राहकलाच । न च--षटभगभावनिकते धटकरूपायां घटग्रयुक्तायां व्यभिचारः 

ज्ञानसंमवान्न व्यापिगरहसंभवः, तज्ज्ञानविरहसदहकृतसहचारद्ंनसैव व्याधिमराहकलादिति---वाच्यम् ;. षटभागमाव- 
निकृतौ चररयुक्ततवालुपगमात्, घरजनकसामभ्ीभयुक्तलसयैव तत्नोपगमाच् -इ्याशङति--यदिचेति । -खं. ज्ञानं, 
नि्ष्तौ शनेनाज्ञाननिद्रियटात्, सपरागमावनिकृततिरित्यादिव्यवहाराणां बिवरणकाराचमिपयु्कततीना गोणत्वेनोपपादनः 
खान्याय्यत्वात्, यदिवेति माद इयम् 1 अभ्युपगम्य परागभावनिङृततितिबन्धं समाधानसुपक्रमते--तथा- 

पीति-खीकासादिति । तया अ्तेऽपि शञानजनकसामम्या एवाक्ञानलिङततिमयोजकलवं -खीकायमिति भावः ५ कथं तद 
धातत हिति मलयः, -तनाद->अन्यबटितपूषेत्वसंब्न्धेनेदि. । . धटवििटत्तेनेतेतिः. 4. का अ ~ 1१,१.८०१८९१; ^ 



१६४६ अद्ैतसिद्धिः सव्यास्या । [ परिच्छैदः ३1 
(~ ~~~ 

गोडव्रह्मानन्दी ( खघुचन्द्रिका ) । 

प्रयोजकस्वात् धटात्तव्यागभावनिषृत्तिरिति श्रये धरप्रयोज्यत्वं निदृत्तौ भाति । यदि चोक्तनिद्त्तिधेद एव न तदन्या, 
तन्न च कपारुत्वादिनैव हेतुस्व, नतु घटवस्वेनेति न घटस्य खस्मिय् भ्यो जकस्वसुच्यते, तदा धघटात्तस्ागमावो निदत्त 

इति व्यवहारो न युख्यः, कषु घटजनकात् धटग्रागभावनिचत्तिरियेव सुख्यो व्यवहारः । (तरति शोकमिवयादौ शोको 
नानिद्यादिकम्, कितु इ्यमात्रम् । आत्मवित् भत्मक्ञानसाधनवानिति दिक् ॥ इतरद्दयनिदततो ठु क्षानसाध्यतापि 
संभवति, क्तानोत्पस्युत्तरकारीनस्वात् । उक्तसाध्यतापि ज्ञानाधीनाभिमसमयसंबन्धरूपा तादशदर्यविरोधिस्वविशिषट 
एवाल्य्ताभावे स्वीश्ियते; ज्तानपूंकारीनत्यविरिषटे तादशाल्यन्ताभावे ज्ञानसाध्वस्वस्यप्रतीतेः । तादृशषत्िरोधित्वं चच 
त्ख ॒ नानुपपन्नम्; तस्वक्ञानसयोक्तायन्ताभावेतरश्रयाश्रयकालपूर्वत्वविशिष्टान्यस्वनियमात् । तद्शालन्ताभाव- 

स्थापि क्षणिकत्वम्; दृद्याश्रयकारपूरसविरिष्टन्यत्वनियमादिति । एवमक्षानपयुक्तलाहिलसखान्ताने कथनात् अक्तानख 

ठधुचन्दिकाया बिड्ेदोपाध्यायी । 

धरटलावच्छिन्जनकतवच्छेदकानिः यावन्ति, तावदवच्छछिन्नसमुदायत्वेन तत्भरयोज्यत्वे अपरावच्छिन्विरिषेकावच्छिनत्पैन 
वा जनकत्वेऽवच्छेदकगौरवं विनिगमनानिरहेण कारणतानाहुल्येन च गौरषं खादिति भावः ! तस्य धटभ्रागभावनिकत्ति- 
जनकलस ।--जनकतावच्छेदकस्यापि इति । अनकविधया ्रयोजकलसैव पूर्वृत्तिचनियतलात् , धटस्य ॒भाग- 
भवनिवृत्तिसमानकाटीनत्वेऽपि जनकतावच्छेदकविधया प्रयोजकं संभवतीति यथा तथा मकृतेऽपि अन्यवहितपूर्वल- 
संबन्धेन ज्ञानविरिष्टतवेनेव लधवेन तत्सामय्या अज्ञानमिवृत्तौ जनकत्वात्, क्ञानसय ॒तदवच्छेदकलात् समानकालीन- 
त्वेऽपि अयोजकलमव्याहतमिति भावः ! नञु--जनकतावच्छेदकबिधयौ अंयोजकलरमपि पूर्वृत्तिलनियतमेव दयत 
आह--यदि चेति । उक्तनिवुत्तिः घटम्रागभावनिषृत्तिखविरिष्टरूपा । तत्र॒ घटरूपायाम् । कपालत््ेनैवेसि । 
लाघवात् घटल जन्यतावच्छेदकीकृलेति शेषः । भक्ते, अज्ञाननिढत्तिः ज्ञानरूपा, तां प्रति ज्ञानं जन्यतावच्छेद कीकृं 
आत्मलादिना लाघवात् हेतुलं, न ज्ञानवत्त्येनेति भावः ।- न वषय ति । कितु घटपदसख धटजनकार्थकतया गौणः । 
यश्चम्याः अयोजकलावच्छेदकलार्थकत्वे लाधवेऽपि गोणल्ं भावः । प्रकृतेऽपि गौण्या श्रौत्यवहारसुंपपाद- 
यति-तरतीति। अविद्यादिकमिति । आदिना तत्संबन्धः। दश्यमा्रम अविधा तत्संबन्धाम्यदश्यमात्रम् , अविद्यादि 
इदयसामान्यं वा । अज्ञानादिमात्रनिडृत्तिस्वु ज्ञानाज्ञानयोर्विरोधात् ज्ञनोत्पसिकारुत्वेन रोकतिद्धैवेति न श्रुया प्रतिपाद्येत 
इति भावः । अत्र विधेयकोटौ लक्षणाया अन्याच्यलात् कल्पान्तरम् उदद्यकोरौ लक्षणयाह--आत्मविद्िति ।, 
अस्मिन् पक्षे अज्ञाननिकततेजञानप्रयुक्ततवेन खेोकरैरभिमन्यमाना ज्ञानसाध्यतेव तत्मयुक्तनिवततेसदुत्तरकारे साऽर्थसिद्धेति 
व्येयम्--दिगिति । रोकोऽविादिकमेव, त्र चात्मह्ञानरूपोददयतावच्छेदकस प्रयोजकतावच्छेदकलं समानकारीन- 
लसुभयं वा संसग॑म्यादया भासते इति न कापि गौणलमिति दिगथः । अस्मिन् पक्षे विवरणवाक्ये ज्ञानेमेयत्र 
ज्ञानपदं ज्ञानतजनकान्यतरगप्रयोजकपरं इति वोध्यम् ।--इतरददयनिच॒त्तावि ति । अविदयादीतरदद्यमात्रनिदरत्ताविल्थः । 
अविदयादीतरसाधारणदस्यसामान्यनिषृ्तावियर्थो वा । ज्ञानसाध्यतापीति । अपिना अवियादिनिष्ठसिनिष्ठन्नान- 
साध्यलस्योक्तख समुचयः । नयु-नाशसूपनिशृत्तिपदा्भे ज्ञानजन्यतारूपज्ञानसाध्यतासंभवेऽपि नियेऽन्ताभावे कथं 
सा संभवति १-इयत आह--उक्तसाभ्यतापीति । क्षानाधीनेति । ्ञानान्यवदितोत्तरक्षणसंबन्धसतद्रूेयथैः । नलु-- 
इरयाखयन्ताभावे ज्ञानोत्तरक्षणसंबन्धः कथं ज्ञानाधीनः £ पदाथान्तरनिष्ठखेव श्वयायन्ताभावविशिष्टख ज्ञानपूर्वक्षणसंबन्धस 
बिरोधिलवात्, एतदङ्गीकारे बाधकमाह--ज्ञानपू्चैकारीनत्वविशिष्टे इति । श्ञानसाध्यत्वस्याभरतीतेरिति । 
तथाच तत्प्रययापस्तिरेव तत्रः बाधिकेति! भावः । ध्द्यकाछीनस्य कथं ररेयविसेधिलं कथं वा तदिशिषठनिष्ठसय ज्ञानोत्तरक्षण- 
संबन्धख ज्ञानभयुक्तव १ ततराह--लादशवि रोधित्वं चेति ! दरयविरोधित्वं न दश्यानधिकरणक्षश्तित्व; दयानधि- 
करणत्व . छद्यालन्ताभावत्वे इद्यमेदरूपत्वेः वा तन्नाज्ञानाधीनत्वकथन्ताया अक्षततवात्., किंतु इदयाधिकरणक्षणाद्तितव, 

तद्विष इयायन्ताभावादौः ज्ञानोत्तरक्षणसंबन्धः तदवैशिष्यावच्छिना या तादराक्षणरत्तिता तदाश्रयत्वं, दयामावाधि- 
करणक्षणावच्छिनज्ञानोत्तरकणावच्छिनदैशिकमिदोषणतावच्छछिघ््ञानाश्रयनिष्ठाधिकरणताकतवं, वा । तत्र ज्ञानप्रयुक्तत्वनिर्वाह- 
कनियममाह--तच्छ्ानस्येति । तथाचैतभ्नियमबरेन ज्ञानोत्तरक्षणसख रदयाश्रयत्वनिघटनात् दद्याभावे ददयाश्नरयक्षण- 

वर्तित्वविघटनेन तद भवेवेश्िश्यनि्वाहात् तदवच्छि्ज्ञानोत्तरकषणकृत्तितजनिवांह इति भावः । तच्छज्ञानोत्तरक्षणे उक्तालन्ता. 
मावन्यवहारनिवांहाय उक्ताल्यन्ताभावेतरेति । तादशायन्ताभावलबिशि्टरूपददयसख मोक्षदशायामदत्तिवारणायाद-- 
ताद्ाभावस्यापि क्षणिकत्वमिति । अश्च. द्दयविरोधित्विशिष्टदरयादयन्ताावत्वेनैव क्षणिकत्वम्, अत एव शान, 
एरवैकलीनत्वनिगिष्े तदशाखन्तामावेः इनेन न निरोधः; उक्ताखन्ताभावस्ठ जहपरतमा, निय, इतिः दः, १ एतक्षिवौः 



विद्लेशोपाध्याय्युपच्रंहितमौडनरह्यानन्दीयुता । १६७ 
0 

गोडवरह्यानन्दी (कथुचन्दिका ) । . 

निष्ततिक्रियायां भराधान्यकाभाष् प्रथममक्ञानखय पश्ादक्तानप्रयुक्तस्य निडत्तिरिति सूचितम् । तत्राधि खंसहितख 
स्वपरयोजका्लानस चानपरयुक्ता निच्त्तिरक्ानप्युक्तस बाध इति बोध्यस् । अक्तानपरयुक्षसैव वाध्यत्वध्यवहारात् स्वभ- 
योजकाश्षने निवृत्तेऽपि जीवन्मुक्ते देहादिबाधान्बवहारास् खसहितस्येति । भरु्यादौ घरादेनिंदत्तिरपि ज्ीवम्मुक्तस 
नानाकरीरपरापकषपारग्धकमेणाऽग्रिमकल्पे संसरिष्यत इन्दरादेश्चा्तानिदृत्तिसहितेति तस्यास्तं भ्रति घटादिबाधस्वा- 
मावान् क्ञानप्रयुक्तेति । उक्तषिवरणवाक्ये निदृत्तिपदमलम्ताभावपरमपि वेकः शक्यते । वक्ष्यमाणवातिकवाक्येनं 
नासीदिस्यादिना व्रिधतेस्मयुक्तायन्ताभावस्य बोधनात् । अतपवोक्तं वासिष्ठादौ “स्यं नासीति योधेन मनसो 
ददयमाजेनम् । संपश्चं चेत्तदोरपन्ना प्रा निषोणनिदेतिःरिति । नलु--मनन्न इयस्य बधेऽन्वयो मामे वा । आये 
त्वक्षानसाभ्यसख दृ्यसामान्याभाव्रस् सखेतरसर्वषटरयरिरोधिस्वस्य पूर्ोक्तस्यं भङ्गः; तादशपिरोधिष्वे सति ताइशाभा, 

रघुचन्दिकाया षिटुङेशोपाभ्यायी । 

हकं नियममाद-दृश्याश्रयेति । ताटसाभावलबिगिष्सेलयादिः । उक्तमिवरणवाक्येनज्ञानख भावरूपं, तभिृति- 
तसयुक्निषत्योः जानपरयुक्तलं यथा बोध्यते, तथा अज्ञाननिडततिः पूर्व, तदुत्तरं ततपयुक्तनद्त्तिरि्पि बोष्यत इयाद-- 
पषमिति--प्राधान्यखाभादिति । 'सदयुकतेऽधानः इत्यसासनात्. पुत्रेण सहागतः पिता पित्रा सहागतः 
पुत्रः; इति भयोगयोर्साकयोदिति भावः ।-्रथममिति । प्रकृताभिायम् , कचित्पाण्डितयं कविदामन्रणादिपाधान्व- 
प्रयोजकम् ॥ तेन अभ्रगेण पुत्रेण सदह पठित आहूतः पिता आगत इति भ्रयोगनिवौद इति बाध्यम् । उक्तविवरणवक्येऽक्ञा+ 

नस्य निकरतिरक्ञानस्य बाध इतिः प्रतीयते, तश्च न युक्तम् ; अज्ञाने बाध्यलव्यवहाराभावात् , किंतु निडृत्तिपदोत्तरं खकार्य- 

देति पूरणात् निरकाश्ञाननिकृतिरज्ञानभयुक्षसखय बाध इय्थ इयाट--तश्रापीति । खसहितस्येति । खम् अज्ञान- 
प्रयुक्तं छकिरजतादि । तथाच ज्ञानप्रयुक्तखनिश्तिपूरवैकाटीनखभ्रयोजका्ञाननि्त्तिकलं, ज्ञानपयुक्तखभयोजका्ञाननिवृ- 
द्यु्तरकालीननिकृततिप्रतियोगिल वा बाध्यलमिलयर्थः । उक्तव्याूयागरयोजनं खयं ददीयति--अन्ञानषयुक्तस्थेवेति । 
एवकारेणाज्ञानम्यवच्छेदः ¦ खनिगृ्तिपूवकालीनलसरूपखसारि्यनिवेरे प्रयोजनमाद--ख(ध)योजकाक्ञानेति । खं 
देहादि ¦ तशिवेषे तु आरग्धकमौदिरूपभतिषन्धकयन्धेन देहादेरनाशात् न तद्वाषन्यवदार इति भावः । खनिढतौ ज्ञानपरु- 
कलप्रयोजनमाह-ग्रल्यादौ घटदेर्निषुततिरपीति ।-जीवन्मुक्तस्याक्षाननिचृत्तिसदहितेति । नानेखादिगिरे- 
बणाकान्तसिन्द्दिरशानृततिसदहितेति चान्वयः । उत्तरकारीनेति सरितपदाथः । एकाज्ञानपक्षे तत्कत्पितघयादौ जीवन्मु+ 
चेन्द्राध्ञानस्य प्रयोजकलात्, नाना्ञानपक्षे तत्तस्पुदषीयपरतीयमानप्रातिभासिकरजतादेसत्तदज्ञानकल्पितलवत् ; न्याव" 

हारिकस् वियदादिभपस्यापि तत्तदज्ञानकल्पितलात्, जीवन्सुक्तेनद्रायज्ञानयोः घटादिप्रयोजकल्रात्, सखभ्रयोजकलधटि- 

दोकगाभलापरिसष्तिः + तस्याः भरयावच्छिन्नाया घटादिनिकृत्तेः । तं प्रति जीवन्सुक्तन्द्रादिकं च प्रति । घटादि, 

बाघत्थामावादिति 1 तदापत्तिः, अत इति शेषः ।--शानभरगुक्तेतीति । उक्तनिदरततिश्च न ज्ञानप्युक्तेति नोक्ा- 
पसिरिति भावः । मिवरणवाक्ये निदृत्तिपदस्याखन्ताभावपरलग्राहकतया वार्तिकोपन्यासं सफलयितुमाह--उक्तषिवरण- 

वाक्ये इति ! अपिना नाश्षपरे; ज्ञानेनेति जन्यलार्थकव्रेतीयासारस्यात् 1--नासीदित्यादिनेति । अत्र आत्मावि, 

यादिर्मो नासीदिति मेदाथंकलं तु न; तरतीलादिश्चुलेकवाक्यतयात्मनि अविद्यादि नासीखन्ताभावमाघ्रापकलात् , 

नापि ष्वसथआागभावायंकल; नास्ति इदयसानियादिकरटीनस्य अयस तद्विषयकलासंभवात्, । अलयन्ताभावविषयकलं ठु 

संभवतीति पू्वेक्तं न विस्मर्तम्यमिति भावः । प्रसङ्गात् एतत्समानार्थकं योगवारिष्टवाक्यं व्याख्यातुम् एतदुपष्टम्भकतयो- 

प्यस्मति--गत पयोकमिति--दयं नास्तीति ! आत्मनि इत्यादिः । माजन मलपाकरणं, भ्हृते दृरयरूपमल- 

ओधकददयपदसकिधानादपाकरणमावं, तश्वाभाववत्त्वसंपादनं; तदपि संपन्नपदसमभिन्यादारादभावन्वमात्रम् । अभावे 

वष्टर्थस्मान्वयः । घट नारायति, अपाकरोति इत्यादौ अभावप्रतियोगिताया अपि कमः 

अखयाथलात् । पशा निरतिशया म्यापिकेति यावत् । निमेतं वानं गतिनादो यसाः सा, निवाप निदत्तिः डलम्, उतयन्ना 

आमखकपतया निदयापि सनिद्यमानेव वि्याऽविद्यानिवृक्तो उत्पनेव खतः अकाञ्चते; उतपजेति सिद्धनिरदेशः, क[रणा- 

न्तसनयेक्षासूबनायेति शोध्यम् । जत्र मनःपदेन तल्तादातम्यापन्ने चैतन्यं जीवात्मपदाथरूपं विवदितु; तस्येव तत्त्वज्ञान 

।-- आये इति । मनसि खविषयकबृतिपख खेतरच्रयस्य सकारे इति सेषः । 

उपाभ्युपलक्षणक्कस्यां ददयामावे मनोनिष्पृत्तिरूपखेतरददयतिषयलसी कारे -शर्थः । तच्वक्ञानं उक्तदर्याभाव- 

मक्कन न तत्साष्यखेखरथः । विरोभिलस्मेखत्नान्वयः † भङ्गः. अभावपक्निः । “ नहु 

षी 20) 
न 1 

9) 

भगस रउपाध्युपलक्षणल्वय 



९६८ अद्वैतसिद्धि; सत्याख्या । [ परिच्छेदः ३ | 

त्तियोघः इति । वार्विकडृद्धिशचोक्तम्-“तत्वमस्यादिवाक्योत्थसम्यग्धीजन्ममाभतः । अविद्या स 
कार्येण नासीदस्ति भविष्यति ॥ इति । “सद कायण नासीदिति . रीनेन कायेण सह नित्यभिम्राः 

गोडब्रहमानन्दी ( टघुचन्दिका )) 
चस्य तस्काीनमनोगिष्वृचिरूपवबोधविषयत्वासम्भवत् । अतपव न द्वितीयः; उक्तालन्ताभावरूपख मार्जनस्य मनो- 

-निषत्वासम्भवात् ! अथ इर्ये तदन्वयः, तथापि तादशबोधस इृत्तिरूपस्य दद्यत्वेनोक्तदोषानपाय--इति चेन्न; उक्ता- 

व्यन्ताभावस्य स्वखविषयकवृत्तिभिन्रसर्षदस्यविरोभित्वसयैव स्वीकारात् सक्षिभासयत्वस्वीकाराद्वा-इत्या्चयेनाद-- 

चातिंकेत्यादिः ! रीनेन श्ानकाठीनसंस्काररूपलयमरतियोगिना । तथाचा्वानस्य वतैमानत्वेऽप्यतीतकायसहित” 

छधुचन्द्रिकाया विद्लेद्योपाभ्यायी । 
ददयाभावसखोकतवत्तिविषयते सलयष्युक्तविरोधिलमप्यस्तु-इतयप्रयोजकलराङ्कं विषयलरूपापादकमङ्गापत्त्या निराकरोति- 
तादशविसेधित्वे सति इति । मनसि उक्तवरत्तिरूपस्येतरद्दयस्यासंमवेनेति शेषः । अतएव मनसो बोधेऽन्वयाुप- 
गमेऽपि तदा खीकृतबोधयान्यनिष्टलासंभवेन मनखेवोक्तमोधरूपददयसय खीकारदेवेदयर्थः ¦! उक्तादयन्ताभावरूपस्य 
खेतरस्ददयविशोधिखविरिष्टददयाखन्तामावरूपसेय्थः ।-तादृशबोधस्य मनसादात्म्यापन्नात्मनिष्टख ददयामाब- 
बोधस्य } चैतन्यरूपसय दृर्यलाभावादृत्तिरूपसेन्युक्तम् ।--उक्तदोषः उक्तयोधविषयस्य जीवात्मनि द्दयविरोधिदद्यादय- 
म्ताभावस्यासंमवः -तस्यानपायात् इुवरलदियर्थः ।--खखेति । खः उक्षायन्तामावः । खमिच्चते सति खवि- 
षयकडेत्तिमिन्नानि यानि सरवदर्यानि तद्विरोधिलययैव खीकारादिलयर्थकैवकारेण पूर्वोक्तवरिरोधिलव्यवच्छेदः । एवं च 
मनस इय बोधेऽन्वयेऽपि दृद्याभावे तद्विरोधिलद्यञ्ुपयमात्, तद्धिषयीभूतस्यापि दश्यामावस् तदितरत्वघरितोन्तविरो- 
यित्वस्य न भङ्गः; एवं माजनेऽन्वयप्चेऽपि । दद्य नास्तीति बोधे तादशबोधान्यददयाभावद्येव भानेन तख मनोनिष्ठलसं भवात्। 
एवं च द्द्येऽन्वयपक्षोऽपि समीचीन एवेति भावः । उक्तविरोधिवे खविषयकवृत्तिमिन्नलानियेशे तक्तदर्याभावबोधो न 
दृत्तिरूपः, किंतु अन्तःकरणोपरुक्षितचैतन्यात्मकसाक्िरूपः, स च न दद्यः; ब्रह्मरूपलात्, इयारयेनाह-साश्चिभा- 
स्यत्वसखीकारादेति । मूष्धे, तत््वमस्यादीति । आदिना अह्रह्मसीयायखण्डार्थवाक्यानां परिमरः । खमस्यक् 
्रमारूपा अनधिगताबाधितार्थबह्यात्मरूपधरमिमात्रविषयिणी नेहेलयादिवाक्यजन्यम्रपश्चवाधनियपूर्विका निर्विकट्पका । 
शीः श्रवणमनननिदिष्यासनादिसाधनपरिपाकोत्तरजाता चरमा अलक्षा तत्वज्ञाना्थेरूपा मनोृत्तिः । तज्ञन्म तदुत्पत्तिः । 

तन्माजतः वृतीयान्तात्तसिः । तत्रयोज्यलं तदर्थः । मात्रपदेन खोत्तरभाविभ्रयोजकान्तरन्यवच्छेदः ¦! तन्नरेण तज्जन्मेति 
वहुव्रीहेरूदुत्पत्तिकाखार्थकात् सप्तम्यन्ताचसौ तत्काखीनलमपि तदर्थः । तदुभयस्यापि सदयन्ताभावरूपतमिषत्तौ नजर्थैऽन्वयः \ 

नजो“ऽस्ति मविष्यतिश््युभाभ्यामपि संबन्धः । कायैसाहिखयम् अवियायाम् करर्यविरिष्टलम्। तथाच कऋर्यवि्ि्विद्यायाः 
ततत्वज्ञानमरयुक्त भूता वतेमाना भविष्यन्ती च या सत्ता आत्मानुयोगिकः संबन्धस्तदमावः भूतादिकालवच्छिन्नलं न्ात्मरू- 
पतया, अत्मनि तदभाववक्वं, तत्संबन्धावच्छिजञसखरूपावच्छिननप्रतियोगिताकतदभाववच्वपर्यवसितं बोध्यते । यद्धा- न्ता 
पारमार्थिकं तद्भाववस्वे पारमार्थेकलावच्छिन्नप्रतियोगिताकतदभाववत्तवप्यवसितं बोध्यते । नञु-सदकार्येणेति 
किमथेम् १ उपादानकारणाबियाया वियोतपत्तिकलऽमावे बोधिते तदुपादानानीतकार्याभावस्यापि तदुत्तस्कारे लभसंभवात्- 
इत्यारा्कय सहकार्यणेवयस्ालुपादाने अविधा “नासीदिति' अव्रिद्याकतृकातीतसत्ताप्रतियोगिकविरहबोधनं न संभवति, अवि- 
द्याया वतैमानत्वेन तत्सत्ताया अपि वर्तेमानत्वेन वर्वमानकाल्कृततिष्वसप्रतियोगिलरूपातीतलासंभवात् „ अविद्ाकर्तु- 
कातीतसत्तारूपप्रतियोग्यमरसिद्धः । न च~-अवियायाम् धटादिकर्टैकातीतसत्तारूपस्य प्रसिद्धसय अतियोगिनोऽभावो बोध्यते 
इति--चाच्यम् ; वियमानायामवि्ायाम् अतीतसत्त्वखाग्रसक्तेसतद्विरहमोधनस्यासंभवादिति शङ्धानिरासक्तया सहकार्येणेये. 
तत्सा्थकयति-सहकार्यणेत्यादिनां । अभिप्रायमिलन्तेन ! तत्र टीनपदार्थो नातीतद्रवलं, बाधात्, वक्ष्यमाणाभिग्रा- 
यानजुगुणलाब, किंतु अतीतनारप्रतियोगिल्म्, अतीतलं च अज्ञानं नासीदिव्याकारकं यत् वर्वमानज्ञानं तदधिकरणकाट- 
वृत्तिष्वेसमतियोग्युत्यत्तिकलम् उक्तज्ञानकाटीनलपय॑वसितं, नाशश्च संस्ररूप हइत्यारायेन व्याचशे--खछीनैनेति । नयु-- 
एवमपि बरतमाना्ञानसत्तयाः कथमतीतलं, तत्राह-तथाचेति । अतीतं यत्कार्यं तदिशिषटरपेगदय्थः 1 का्यपदस्यातीत- 
कऋयपरलात् , 1 "पुन सहागतः पितेष्यादौ हि पित्रायन्वयिपु्ादिवैरिष्चमेव सदशब्दार्थः । तख खागमनादिकालीनलं, 
पित्रायन्वस्यागमनादो पुच्रदेः पनायाम जादि पथस्य भासत, तद्वत् अक्ृतेऽपि अतीतकार्थवैशि्यमेव सहार्थः ! अक्षानेनेति । तस 

ता नजर संसगेतया भासते इति बाध्यम् । एवं च विषिष्दधयोः द्धतत्पत्ताभ्यां भेदेनाती- 
तकायनििषट्ञानतत्सत्तयोरतीतलमिति भावः । आसीदियसेदादिः !। ` अतीतकार्यनिदिष्ट्ञानकर्तृकस्यासधात्व्थसत्त्वस्य 
तद्धात्म्यरूपसंबन्धस्य निथ्यामूतय्यानादिभ्मनिषयत्वेन आप्त , नासीदिति ततन . खसपेण पारमाधिकःवेन वा ततत्वज्ञान- 



विडलेश्षोपाध्याय्युपन्रंहि तगोडवरह्यानन्दीयुता । =, १६९ 

यम् । "स कार्येण न भविष्यतीति तु भाविकायैनिनरुस्यभिप्रायमिलयन्यदेतत् । रुप्योपादानमक्ञानं 
खकार्यण वतमानेन खीनेन वा सदाधिष्ठानसाक्षात्काराननि वतैते । तत्तदरप्योपादानानामज्ञानानां 
भेदाभ्युपगमादिति न रन्ते साध्यवैकल्यम् ; मुद्धरपातानन्तरं घटो नास्तीति भ्रतीतिवदधिष्ठानज्ञा- 
त ति जि थ स ति 0 0 ज. 0 त ज 0 0.०५. 9 ८ ीमीणौ कि 89) 

गौडनह्यानन्दी ( लघुचन्द्िका ) । 
रूपेणातीतत्वादासीदिल्यख प्रसक््या नासीदिति निषेधसम्मव इति भावः। भाविकारयल्यादि । कार्यजनकस्यादषटादेर- 
स्यम्ताभावात्तत्कायसालयन्ताभावरूपा या निवरृत्तिसत्सहिताक्ताननिद्रस्यभिप्रायकमियर्थः । तथाचादृ्टादिकारणसचादमरे 

भाविता यजातीयसख कार्यस्य असक्ता, तजातीयस्यादष्टायभावात् ज्ञानभयुक्तादभावो न भविष्यतीत्यनेन बोध्यत इति। 
अन्यदिति । कारणाभावप्रयुक्तस्य कायौभावस् ज्ञानं विनाऽपि स्वेन न॒ वाधरूपत्वमिति स प्रहृतालुपयुक्त इयर्थः ॥ 
मु एकाज्ञानपक्षे ुक्िरूप्यादेरह्क्तानं तिना निब्रस्यभावेन तत्र क्षाननिवस्यैत्वसोक्तानुमानपृषैममरहेण व्यासिग्रहास- 

9 

छघुचन्द्रिकाया बिदङेशोपाध्यायी । 

म्रयु्तस्यामावख बौ धनसंभव इत्यथैः । एवं ज्ञानेनाज्ञानं नास्तीति बोधिते तदुपादानकभाविकार्यनिदत्तिकमेऽपि' सहका- 
थगेदयस्याविद्या न भविष्यतील्यन्वयेन वर्तमानक्रारुध्वंसाधिक्ररणकाल्रत्तितवरूपमविष्यतवप्ररक्तिस् चकतया सार्थक्यमाह-- 
भूले-सहकार्येणेत्यादिनाभिप्रायमि न्तेन ॥ 

॥ श्रीपाण्डुरङ्गाय नमः ॥ 

त्याख्यातुं ग्द्ाति-भाविकार्यैति--कर्येण सदाविदया न भविष्यती कार्पदं माविका्यपरं, तदवैशि्ं 
तरतीयार्थः, तल अपियायामाश्रयतासंबन्येन, तस्याश्च खकतकसनत्ताप्रतियोगिकत्वसंबन्येन नथैलखयन्ताभविन्वयः । तथाच 
कार्यविरिष्टाविद्ाकर्तकभविष्यत्सक्ताखन्ताभाव इति बोधः । तच भाविका्यैजनकादृष्टादेः सत्त्वे कथं तदलयन्ताऽभावः १ इत्यत 
आह--का्यजनकस्यति ! तदिति । उक्तनिग्रत्तिसहिता या अज्ञाननिदत्तिः तदभिम्रायमिदयर्थः । यत्र यद्रैशिष्ं सह- 
पदेन बोध्यते, तदन्वयिनि समभिव्याहनतत्पदार्थं तदन्वितसममिन्याहृततत्पदाथ॑सय साहियं समानकाटीनत्वादिशूपं 
धूर्थिपारनण्येण योध्यते इति नियमादिति भावः ¦ अत्राविद्याथा वर्तमानस्वेऽपि भावितत्का्यवििष्टत्वेन तस्याः तत्सत्तायाश्च 
मविष्यत्वेश्रवन्त सव्यं तश्चिषेधवोधो वाच्यः, म॒ च न संभवति; तच्त्वन्ञनेन अविदयानिवरृत्तौ तत्परिणामविरोषरूप- 
भाविक्ार्य्याद्रमात्रेण जननासंभवेनाप्रमिद्धेप्यिन आद-- तथाचेति । अरणएादिकारणस्वे इति । यजातीयेदयादिः । 
प्रसक्तेति } तद्विशिष्ट्वेन चाविद्ायाम्तत्सत्तायाश्च भाव्रिता प्रसज्यते इति दोषः । ननु--अविदादिपरिणाम्युपादानसह- 
कारितया तस्ुल्यकारणान्तररूपमहकारिविरहेण चादृष्टस्याचिद्यापरिणामत्वाभावात् तदभावस्य तच्वन्ञानश्रयुक्तत्वासंभवात् 
अद्षरेनाविदयान्योयादानसदृषतन भावि किंचित्कार्यं स्यादेव इति कथं तज्निटत्तिः १ ततराह-तजातीयस्येति । कार्यसेति 
रोधः । अभाव इयत्रान्वयः--मद्ष्टाद्यभावादिति । तजातीयेद्यादिः । आदिना तख परिणम्युपादानपपिप्रदः । ज्ञान- 
अयुक्तादित्नि । ग्ह्मायनादिषदकान्यस्यरष्रदिसकलस्यावि्यापरिणामत्वादिति मावः । न भविष्यतीत्यनेन वोध्यत 
इति ! एलद्धोष्यो यो भावित्वेन प्रसक्ततव्वातीयकारथतिशिष्टाविदाकततैकभविष्यत्सत्ताखन्ताभावः तदन्वयितया सहखाब्दबरेन 
गोध्यते इयर्थः । ननु--अन्यदेतदिदनेन उक्तर्थख्ाप्रकृततवं बोध्यते, तक्किमन्ेयत आह-कारणाभावेति । कारणा- 
मावः ! अदष्टविशेषामावः, तत्पयुक्तः कायौभाचः, भावित्वेन प्रसक्तनिजातीयकायाभावः । तच्वज्ञाने विनापि 
इति । अचिद्यापरिणामादेरेव श्ाननिवत्यैसवात्, भावित्वेन असक्तख नावियापरिणामत्वं; तस्यारीकत्वात्, तदभावस्य 
तच्वक्ञानास्पूरयमपीदानीमसि, सोऽपि भावित्वेन प्रसकतगृत्तिपवेन प्रसक्तसामान्यधमोवच्छिन््रतियोगिताक इति नाम्रसिद्ध- 
माध्रभरतिमोगिकल्वं, तथात्वेऽपि बा न क्षतिः; शशविषाणदेरप्यभावङ्गीकारात् इति भावः \ सच्छेनेति । तत्त्वज्ञान परयुक्तत्वा- 

दिंभवादिति शेषः । श्ञानप्रयुक्तत्वषटितबापरूपर्वेनेदर्थः ! सः अद्ष्टविशेषाभावप्रयोज्यो भावित्वेन प्रसक्तकार्याभावः । 
भरष्कालुपयुक्त इति । भविदाप्रयुक्तवाषरङ्षणपरिचरणपद्किसमानार्थकत्वेन वार्तिककृद्धिश्वोक्तमिल्यादिनोपन्यस्वनछोकसवः 
बाधद्णपरत्वावदयकत्वात् शटोके कायेण सहैत्येतदंशस्य कार्येबाधलक्षणनिरूपणायैवोपादानाच्च बाधलक्षणाघटकतादशा- 
मायक्षथनसय अङृतानुपयोग इति भावः 1 पूर्व मृजे इक्तिरजतस्यालीकत्वे तदभाव ज्ञानभयुक्तत्वासंभवात् दृष्टान्ते साध्य 

तेपल्यमास्ङ्क, तस्यं प्रातिभासिकत्वमाभिद तदभाव ज्ञान्रयुक्ततवोपपादनेन परिहृतम्; श्दानीं श्रममेदेन तदुपा- 
दानाक्चानभेदमाशिलख परिद्ारदर्धनादेकाज्ञानपक्षे भकारान्तरेण टधन्ते साध्यवेकल्यशचङ्का रूप्योपादानेति मूरून्थभव- 
कास्यति--जन्वकाष्ानपश षादानमिति पक्षे इवयर्थः--निचरयमावेनेति । छक्तयादि- 

॥४---यु्वैमिति । -अस्तेतरेतिः शरेषु; । उततर डु; ती: वत्स्वेऽकि 1 



१७० अद्रैतसिद्धिः सन्याख्या । [ परिच्छेदः ९ | 
^ 
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गोडन्रह्मानम्दी ( टघुचन्द्रिका )। 

म्मवः, तञाह-रुप्येव्यादि ) वैकल्यम् अग्रहः। तथाच नानाक्ञानपक्च एवेदं बोध्यम् । वस्तुतस्तु एराजञानपललेऽपि 

दोषजन्यधीविषयत्वेन छक्तिरूप्यादेज्ञीननिवत्यैस्वमयुमाय व्या्िग्रहसम्भवः । ननु पूर्व॑ इवोत्तरोऽप्यवधिदस्थान्धनी- 

स्येव । तदुक्तं प्रखयस्याप्यखीकरदौभि्मीमांसकेः--न कदाविदनीदशं जगदिति । आसतां हि तस्वक्षानमालयन्ति- 

कदुःखनाशसय नित्यसुखसाश्चाव्कारस्य वा मोक्षस्य देवः; रोकं दुःखम् । आनन्दं आनन्दः । ब्रह्मणः बहतः जीन 

सखेति यावत् । रूपं निध्मः ! मोक्षे मोकषदेठक्षने अवुप्रतिष्ठितम् अबिच्छक्रमानससाक्षात्कारचिषय इल््थिकायाः 

"तरति शोकमास्मवित् , “आनन्दं ह्मणो रूपं" तन्न “मोक्षे प्रतिष्टित मियादिश्वतेः, उक्तनिदृत्तिप्रयोजकं त कतस्तत्रह-- 

सुदरेत्यादि । पातानन्तरं पालोतयत्तिरूपञ्यव धायकशचन्यकाठे । पातोत्यत्तिक्षण इति यावत् । घटो नास्तीति । 
खाश्रयकालपूर्वत्वसंबन्प्ेन घटो नास्तीलय्थः । एवं ज्ञानानन्तरमिलयादि दषटान्तेऽपीयथेः । रूप्यं चेति चकारात्तस्कार- 
णाक्ञानसंबन्धग्रहणम् । ज्ञानसाध्यनिषृत्तिपक्षे तु अनन्तरपद्योरतपस्यव्यवहितोत्तरक्षणोऽथैः । नासीति शब्दस्या 

म वना ५१ 

छ घुचद्धिकाया विद्ररेद्योपाध्यायी । 

नानुमानपिक्षेतिं भावः । छक्तिरूप्यस्यापि बहमज्ञाननिवत्यस्वोपगमाव् न साध्यस्मासतवहपवैकत्यमतो व्याचट- वेकः 

ल्यमग्रह इति । अश्रः अरयक्षाभावः । नानाक्ञानपश्षे छक्तयज्ञानस तत्कार्यरजतादेश् ज्ञानमरयोञ्याभावः मूरोक्त- 
प्रयक्षसिद्धः । इदं ज्ञाननिवत्यलम् । एकान्ञानपक्षे त॒ पूरवैसुक्तानि साध्यानि । तसक्षेऽपि ग्रकृतानुमाननिवोदमाह--षस्तु- 
तसत्वति । अनुमायेति । शुतिसिदधत्रम्ञान निवत्यैमूलाज्ञानवियदादिदषटान्तेनेति भाव इति केचित् । तत्र श्ुलथे विवद- 
मानं अव्येवालुमानम्रयोगेण पक्षस तदृ्टान्तपक्षकाचुमाने दष्टन्तप्वेऽन्योन्याश्रयः ! वस्तुतस्तु वियदादिपक्षकेऽसुमाने 
छक्तिरूप्यं, ततयक्षके रजुसपैः, तत्पक्षे चखाप्रगजादिकं द्टान्तः; पूर्वपूर्वाचुमानानां बिरटानामपेश्षणेऽपि नानवस्थादोषः 

नीजाङ्करवत् । मूषे-रूप्योपादानमिल्यादिनिवर्तते इलयन्ताथं दृष्टान्तसाष्यविकल्यहेतुतयोक्ते तत्तद्रप्येयादिपच्म्यन्तार्थो न 
हतुः; एकाज्ञानपक्षे रूप्योपादानाज्ञानरूपतवेन छक्तिसाक्षात्कारेणेव जगदुपादानाज्ञाननिदृ्तिप्रसङ्ग इद्याशङ्कापरिहारायोन्त- 

पच्चम्यन्तेनाज्ञानानां मेदस कथनात् , किन्तु सुद्ररपातानन्तरनिलयादिसर्वसंमतत्वादिलयन्तार्थः; स च व्यर्थः; ज्ञानेनाज्ञाननिवृत्तौ 
जञानाज्ञानयोर्विरो धद्यैव हेतुत्वेन, भ्रसिद्धे हेत्वाकाष्वाविरहादिव्यारा्कय उक्तविरोधमेवानुपगच्छतो भीमांसकादेरारङ्काविरोषे- 

णोक्देतुमवतारयति- ननु पूवैः इति । पूर्वा ऽवधिः आदि प्रागभावः । उन्तरोऽवधिः अन्तो नाशालन्ताभावोभयै 
तदयोस्यत्वायाब्धेरि्युक्तम्- नास्त्येवेति ! सख व्दयस्य ज्ञानादुच्छेयतवाव् , दर्योपादानभूतस्याज्ञानखापि ज्ञानोच्छेध- 
स्यानुपगमात् , सद्यानां परमाण्वादीनामेव जगदुपादानत्वात् । नञु--अल्ये दद्यामावः सर्व॑सिद्धः, इत्यत आह~-तदुक्त- 

सिति । नन्बेव--सवैददयोच्छेदधरितमोक्षखासंमवे कीटो मोक्षः तच््वज्ञानसाष्यः, तत्ाह--आास्तां हीति । आत्य- 

न्तिकेति । खसमानाधिकरणदुःखभागभावास्षमानकालीनख दुःखनारासेदर्थः । नियं यत्छुखं तत्साक्षाप्कारयेद्थः । 
खाये प्रमाणभूता शति व्याच- शोकं दुःखमिति । शोकञजनकत्वात् दुःख मिति । रोकजनकत्वात् दुःखस्य । तरति 
अन्तं नाशयतीखरथैः । द्वि तीये आनन्दमिति लिङ्गन्ययासेनेदयाद-- आनन्द इति । परमते ब्रह्मण ङश्वरस् न खखं, जीवे- 

श्षरयोश्च मेदोऽतो व्याचे-ब्रृहतो व्यापकखरूपस्य परमते निव्यघर्मत्वात् गौण्या रूपं नित्यधर्म इति विवक्षित- 
मिलाह--रूपमिति । ययपि मेक्षदलायामिति भ्यार्यायामपि अतिष्टितपदा्थान्वयसंभवः; तथापि तत्कारणलाभाय 
व्याक्े-मोक्षदेतुतत््वक्ञाने इति। सति इति शेषः । निस तदविषयत्वात् अतिष्टितपदस् नियस्थिलयाश्रयार्थकलवे 
वेयथ्यम् ; रूपपदेनेव तष्टामात्, अतोऽविच््छिन्नसाक्षात्कारतिषयार्थकतया व्याच अविच्छिन्नस्येति । स विच्छेदः 
प्रवाहः, स च खसमानाधिकरणखसमानविषयकघचक्षात्कारकसाक्षात्कारसामान्यकत्वम् । मानसेति खरूपकीर्तनं, खख 

मनोमाचरग्ाह्यलाद् । आदिना ने यायिकादिः । तेषामुक्तार्थकत्वेन समपूर्वदृत्तिखसमानविषयत्वात् । एतन्मते तत्त्वज्ञानम् , 
आत्मनि देषेन्द्ियादिरूपेतरमिच्त्वप्रकारकः साक्षात्कार इति बोध्यम्।--उ्तनिचृत्तीति। उक्तनिच्त्तिः दरयसामान्यख 
स्वाश्रयपूवैत्वखभयोजकाज्ञानसमानविषयकलत्वोभयसंबन्धावच्छिन्नाभावरूप उच्छेदः, तस्योजकं कुत इत्यर्थः । पातानन्त- 
रमिखस्य पाताव्यवहितोत्तरक्षणार्थकत्वे पातोत्यत्तक्षणस्य घटवत्कालपूरैत्वाभावाकथनेन न्यूनता, तां परिहर व्याच्े-- 
पातानन्तरमिति । पातोत्यत्तिरूपेति । पातोत्पत्तः रूपं घमो यस्य स पातोत्पत्तिरूपो"यो न्यवधायकक्षणान्तरशचल्यः 
कालः तत्रः । तदाह--रूपोत्पचतिक्षणे इति । यावदिति । श्रीः ॥ घटः तद्धटः । सुद्गरपातस्योप्यत्तिक्षणे तद्धय्ख 
कालिकसंबन्धेन सत्वात् खाश्रयपू्व्वेनेति । दष्टान्तेऽपीति । ज्ञानोत्पततक्षणे इति शेषः । चान्त इत्यसय मिथ्यातवानु- 
मानद्टान्तविषयकम्रलयाभिलापके सुद्ररपातेतयादिवाक्यदष्टन्तकदान्तिकवाक्ये इयर्थः । संबन्धः इक्तयवच्छिनचि- 
निष्ठः (--पश्चं इति । तत्प्यष्यत्वख तदुत्तरकालमान्रढत्तितनियतत्वपक्षे चेयपि बोध्यम् । आद्यस्य टष्टन्तघटकय ।-- 



विदटेशोपाध्याय्युपब्रंहितगौडनद्यानन्दीयुता । १७१ 

मानन्तरं श्ुक्टयज्ञानं तद्तरूप्यं च नास्तीति थतीते; सरवैर्खमतत्वात् । ज्ञानत्वव्याप्यधर्मेण ज्ञाननिव्लय- 
त्वमित्यपि साधु 1 उत्तरज्ञानस्य पूरवज्ञाननिवतेकत्वं च न ज्ञानत्वन्याप्यधर्मण ? किस्विच्छादिसाधारणे- 
= ~~~ ~~ नन 

सिद्धिन्याख्या । 

हप्याद्यभावोऽपि शश्विषाणाद्यभाव इव ज्ञानग्रयुक्तं इति टष्टान्तसख साध्यवेकर्यमेव, पक्षे बाधश्च-- 
इति--चेन्मेवम्; पूर्वज्ञानस्य ज्ञानत्वेन ज्ञानपरयुक्तन्यतिरेकिमरतियोगित्वाभावेन तादृरचकारणकस्वस्य 
तत्राभावात् । नच~---अनायविद्यायां बाध इति--शङ्खयम् ; कारणरब्देनाविदयास्वरूपकारणसैवोक्तेः । न 

च--तर्हिं अविद्याकारणकत्वमेवास्तु रोषवेयथ्योदिति--वाच्यम् ; रोषस्याविद्याकारणखरूपकथनपरतेन 

यथोक्तविरोपणविरेष्यभावे वैयथ्याभावात् । न च~-अनादयविदयादौ बाध इति-- वाच्यम् ; निरुक्त- 

कारणकारणकत्वान्यतरस्य विवक्षितत्वात् । नापि मिथ्याज्ञाने बाधः; तत्रापि ज्ञानसखेन ज्ञानप्रयुक्त- 

व्यतिरेकमतियोग्यविद्याकारणकत्वस्य सच्ेनोक्तसाध्यानपायादिति । ज्ञानस्वन्याप्येति । न॑ च~ भवन्मते 

मननत्वादिज्ञान्वव्याप्यधर्मण मनननिवर्त्यऽ्थगतसं श्य विरेषेऽतिव्याधिः तादृशसंश्चयनिवर्तफत्वेनैव 

मननस्य सम्रयोजनत्वोक्तेरिति--वाच्यम् ; संशयमात्रस्य टक््यतेन तव्रातिव्याप्तेरभावात् । न च-- 

संशयस्य कोटिद्वयावरुम्बिन एककोध्यंरे छक्ष्यसेऽप्यपरकोय्यंदो यथार्थतयाऽरक्ष्यत्वात्तत्रातिन्यापि- 

रिति---वाच्यम्; तर्हि ज्ञानत्वसाक्षा्याप्यधर्मेण ज्ञाननिवत्यैत्वं रक्षणेन विवक्षितं; साक्षाग्याप्यत्व 

च, क्ञानत्वेग्याप्याव्याप्यत्वे सति ज्ञानत्वव्याप्यत्वे, मननस्वं तु न तथेति बोध्यम् । ज्ञानखेति । ज्ञान- 

गोडन्रह्मानन्दी ( लघुचन्द्िका ) । 

मुद्धरपातग्रयुक्ता द्वितीयस्य श्लानप्रयुक्ता निद्र्तिरसती यथः, नमो निन्रच्य्थैत्वादिति भावः । अनन्तरयिति च. साव- 

धारणम् । तथाचस्तीद्यसख व्तमानल्वार्थकष्वेनेदानीमेव सुद्धरपातप्रयुक्ता निदरत्तिनै तु क्षणान्तर इति धीवत् एतक्षण 
एव श्षानप्रयुक्ता स्वददयलिद्रत्तिनं तु क्षणान्तर इति सार्बरोकिकधीवरूटुक्तनिन््तिप्रयोजकत्वं क्नख युक्तम्; तदनु- 

छघुचन्दिकाया बिडलेदोपाध्यायी । 

भुद्धरपातग्रयुक्तेति । उत्तरज्ञनविषयेष्ठेलः । द्वितीयस्य दाधैन्तिकधटकसय । अज्ञानश्रयु्तेति पूर्ववत. । निवृत्तिः तद्ध. 
समवायावर्च्छिक्नकालिकसंबन्धावच्छिन्नतद्धटाभावः । इक्लायज्ञानादेः इक्यवच्छिन्नकाटिकसंबन्धावच्छिन्नाभावश्व यथायथ 

बोध्यः ¦ ननु--कपालदवच्छेदेन सुद्धरपतोत्तरक्षणनिष्ठा तदवच्छेदेन कपाखनिष्टा वा, धटाद्यमाववत्तारूपनिषत्तिसतादशवायु- 
सेयोगायधिकरणताबत् काकताटीयन्यायसिद्धा, न तु सुद्ररपातादिग्रयोज्येयाशङ्खय प्रयोज्यप्रयोजकभावप्राहकं व्यतिरेका- 
व्यभिचारं दक्ष॑गितुमेवकारमध्याहरति--अनन्तरमिति । खावधारणमिति । सुद्गरपातानन्तरमेव तत्परे तद्धरो 
नास्तीखन्रानन्तरपदमग्यवदहितोत्तरकासर्थकं, ततः “कालध्वनोरयन्तसंयोगे इति द्वितीया; अधिकरणतायामन्वय- 
सहचारयहपयिकतया व्यापकत्वरूपालयन्तसंयोगस्यापि विवश्चितत्वात्, सुद्ररपातादिपदस्य खेतरसकटप्रयोजकसमवर्हित- 

सुद्ररपातपसत्वात् । तथाच प्रयोजकान्तरसमवहितसुद्वरषातानन्तरक्षणत्वव्यापिका समुद्धरपातानधिकरणसकलक्षणनिष्ठा- 
वप्रतियोभिनी भुद्रस्ातानन्तरक्षणनिष्ठा या तत्कपाखावच्छिन्नां खाधिकरणता, तच्निरूपिता या वर्तमानकाटवच्छिन्न- 

येता तदाधयः कालिकसंबन्धावच्छिलप्रतियोगिताकः तद्धयभाव इति बोधः, इदयमिप्रायेणाद--तथाचेति । 
निष्ृतियैत इदानी मुद्धरपातानन्तरक्षण एव, न तु क्षणान्तरे सुद्ररपातानधिकरणक्षणोत्तरक्षणे, अतो सद्भरपातम्रयोज्येययें 
द्टन्ते एषं दार्धन्तिकेऽपि बोध्यम् ¦ वर्तमानार्थकत्वेनेति । युक्तेति । एतेन, प्रयक्षयोग्यता व्यज्यते; कायै. 
कौरणमावयेव प्रयोज्यभयोजकभावद्यपि अन्वयग्यतिरेकम्रहसदकृतभयकषाहयतवात् । सावर किकःत्वं दुरपहवत्वाय । 
अत एव ज्ञानाक्षानयोवविरोधोऽपि सर्वसिद्धः ! उक्तमिति । उक्तमीमांसकादिमतं वत्युक्तम् ; आखन्तिश्दुःखध्वं सख्य 
निञुखसाक्ात्कारख् वा सुक्कितवे तस्य जन्यत्वेन ““ नास्खङ्ृतः कृतेन ” इति श्ुिविरोधाप्ततेः, ब्रह्मभिन्नख् तद्यातोऽन्य- 

२ श्यमारक तरिणी यते तसरिारोव्योऽवसंभेयः । इति ॥ 



१७२ अद्रैतसिद्धिः सव्याख्यां । [ परिच्छेदः १1] 
~ ..----~~-~-~-~----- ~~~ ^, 

~~~ 

मोडनद्यानन्दी ( लध्युचन्द्रिकया ) । 

सल पूरवोक्तव्याक्षीनां कल्यनमपीति भावः । नु--उक्तव्याप्ीनां महकः कस्तक--इति' चेत्, दण्डपातोत्प्तिक्षणो 

यो यस्व घटसमवायितत्तदेशाचच्छेदेन धटवत्कारगूर्वो ने*ति व्याप्तौ ‹ख यदि तथा न खात् तदोक्तपूरवस्वेन भ्रमी 

रधुचन्द्िकाया विदङेश्तोपाध्यायी । 

दार्शरुला विनाकित्वेन खगादिवदख पुरपार्थतवञुपपततेश्च । न च--ारानित्येति---वाच्यम्; धारिणां पेकमनिसतौ 

तदनतिरिकवन्तविरूपधाराया निलत्वासंभवाद्, आत्मभिजघ्य सखस्य तद्धिचतस्साकषत्कारस्य तद्धारायाश्च खी 
गौरवाच, दुःखध्वंस मोक्ष्वे सुक्तसख पाषाणतुल्यत्वापत्तेश्वेवि भावः । 

अन्रैवं संग्रहः । 

अथं जेयायिकदैतवेदान्वमतयोविंशेषानिशेषो विविच्येते । दै तमते देहेन्ियादिम्पन्ः सलः, अद्धेतमतेः तु मिथ्या । 

मतद्धये ऽपि आत्मनः तद्धि्त्वेन भ्रवणमनननिदिष्यासनजन्यं तत्साक्ात्कारख्प् यत् ज्ञानं तत् सुक्तिसाधनम् । तत्र देते 

सलयादपि प्रपशवात् सत्येऽप्यात्मनि शब्दादिशचल्यत्वात् ज्ञानादिमत्वाच भेदधीः, अद्धेतमते तु मिथ्याभूतात्मपन्वात्सल्यसात्म- 
नोऽमेदधीः । द्धेतमते भप्सलत्वं खनिश्चेयम् , अद्वैतमते अपञ्चमिथ्यात्वंदुर्निशवेयम् । तनिर्णये तु मिभ्यालशचल्यल्वात सय 
त्वाचोक्तमेदथीरिति न फलतो विशेषः । द्वेतमते जीवेश्वरयोः मेदः सलः, अद्धैतमते तु कल्पितो मिथ्या । आत्मनि दवरा- 
भेदज्ञानं निरतिश्शयानुरागरूपभकतिद्रारा सुक्तिकारणमिति मतद्धयेऽपि तुस्यम् । तन्तु एक श्रमः, अपरख प्रमेखन्व- 

देतत् 1 मतद्वयेऽपि एकविंरातिदुःखध्वं सविगिष्ट्चद्साक्षात्काये मोक्षः । तच सखंखमैकमते निखयमात्मनो भिच्नधर्मः, तत्ा- 
्षात्कारश्च तत्सदृशो जन्योऽप्यविना्षी अविच्छिन्ञधारावाही वा सनिकल्पकः, अन्यमते तु खुखमात्मखरूपं नित्यं तत्साक्षा- 
त्कारोऽप्यात्मखरूपमो निलो निर्विकल्पक इति विशेषोऽस्तु । तथापि मतद्ये' सुक्तिदशायां देहेन्दियादिप्रपश्च्य नटय चिय- 
मानख वेशवराकाशादि्पश्चख मेदाभेदयोरुमयोरपि मानं नास्तीति समानम् 1 एवंचद्वितमतमेव किमर्थमादरणीयमिति पैः 
पश्चः । अचरेदमवघेयम्--परमकृषया मन्दाधिकारिजीवोद्धरणा्थं सम्रययं शानं गौतमादिमुनिभिः प्रणीतम् । तदिव्- 

मुरु-जगदेतद्ुःखपंकिटमुदिधीषुः अष्टादश्चवियास्थानेष्वभ्यदहिततमामान्वीक्चिकी विद्यां परमकास्- 
णिको मुनिः प्रणिनायेति । उत्तमाधिकायुदाराथ दव श्रीवादरायणराघ्चमेव । तदिदसुकतं “तच्वं तु बाद्रायणा?"दिवि 1 
तेन्रेदमाक्षूतम्--देहेन्दियादिप्रपश्चमिभ्यातरम्यवस्थापनं न केवलमात्मनि तद्ध दसिच्छर्थ, किठु ज्ञानसाधनश्रवणादौ अपश 
वैराग्यरूपाधिकारपिध्यर्थम् । नहि मिथ्यात्वेन निशिते दयक्तिरजताद पर्षावतां अडृत्तिनिदानभूतो रागः! नच--अनिद्यत्वनिश्वय 

एव वैराग्यकारणमिति-- वाच्यम्; खषदष्टस्जतादौ तन्निश्वयेऽपि रागोदयात्., मनःपरमाण्वादौ निल्यत्वस्मैव परैरपगमाच्च । 
नद्येवं निविंचिकित्समिथ्यालरिश्वये रागोदयम्यमिचारः । देदादौ तु शब्दादिप्रमाणेन मिथ्यालरनिश्वयो जायमानोऽप्यनादिषुर्ब- 
सनया व्रिचिकरित्सत्मको भवति । स च चिराम्मस्तमिथ्यात्वमावनया इश्वरप्रणिधान्रसादसदञ्ृतया निर्विचिकित्सात्मकः डक्ति- 

रजतादानिव जायमान वैराग्यं जनयति । संचितप्पच्चख मिथ्या “न तत्र रथाः” “सदेव सोम्येदं” ““नेह नाना” इद्यादि. 
प्रमणिः सिद्ध, तत्कथं वारणीयम्{ एवं जीवपरमात्मामेदोऽपि तत्वमश्याश्चुतिसिद्धो न वारयितुं शक्यः । एवं सति ब्रह्मत्पक. 
मेव तदमेदज्ञानं निरतिशयानुरागरूपभक्तद्ारा सुक्तिकारणं संपयते; अन्यया देदेन्दियादाविवात्मतादात्म्यधमाहितोऽपि 
ईश्रायरागो जघन्यं कथं सुक्तिसाधनं खत १ सदल्यामिसन्धस्यैव मोक्षश्रवणात् । किंच जीवन्रह्मामेदज्ञानं सा्चायिव 
मुक्तिकारणम् › शश्वरभक्तिसतु श्रवणादेः सहकारिणी; “यख देवे परा भक्तिरिति श्रुतेः । एवं मोक्षपदार्थौऽपि अद्धैतमसै 
एव समीचीनः, आत्मान्यश्चखसख तत्साक्षात्कार च खीकारे गौरवात् ; आत्मख्रूपस्येव तख स्वीकर्तुं युक्तत्वात् । एवं च 
निर्विकल्पकत्वनिलयत्वसघ्तवान्यर्धसिद्धानीति सिद्धान्तः । तच्छज्ञानसयोक्तदर्यनिवृ्तिप्रयोजकलमयुखूत्य नि्वादाय उक्त. 
ध्याप्ीनां ज्ञान्रयुक्तावस्थितिसामान्यविरहतियोभित्वं हि ज्ञाननिवत्यत्वमू्” इति मू्पद्धिव्याख्यानावसरोकव्याप्तीनाम् । 
करपनमपीति । धुक्तमियजुषञ्यते । तत्र च्टन्तभूतां व्या्षिमुक्तमायां सपष्टथितवा तद्वाहकं तक॑माद--दण्डपातो- 
त्पचतिक्षण इति । य्ेगावच्छेदेन घर इलयादिः । तत्तदेश्चावच्छेदेनेति । घटवत्तान्वगिदेशवाम् कपालादिरवयवः । 
अश्राः-- देशेक्यनिवेशादिकषरे दण्डपातानन्तरक्षणस्य इतरव्तवेन भसक्तन्यभिचारख चरैक्रयविदेशेन वारणेऽपि, यत्किय- 
दवयवनचेऽपि "यावत्प्रत्यभिज्ञं नावयविनाशः' इति न्यायविरोधेन नावयवितिनााः , भ्ावदवयवनाश्चमवययिनं 
तसाशकल्पने गोरबादिषि मते कपालावच्छेदेन तद्वटे दण्डपातानन्तरङ्षणस्य तद्न्यका्यक्छेदेन तद्वयवतस्वेऽपि न व्यमि 
चारः । यदि च याकचिदवयवनाशे तावदवयवारञ्धावयत्रिनो नाद्वयच्यन्तरखत्बयते; अलभिज्ञायाः साद्र्यनिषयकलेनो- 
पपत्तरिवि मन्यते, तदा षरैक्यनिवेरेकष्यु्तदोषवारणं संभवतीति बोध्यम । प्ररे ल--देशेक्यनिवेात् एकषटे दण्डपातान- 



विद्टेशोपाध्याय्युपदुहितगोउनह्यानन्दीयुता । १७३ 
न त न नत च च न ण = (0 ५/१. ^ +] 

गोडब्रह्मानन्दी ( घुचन्द्िका ) । 

येतेति तकं इव (्तरवग्रमा या या सा खसमाननिषयकान्ञानग्रयुक्तवर्कालपूर्वा नेश्यादिव्याकषौ (सा यदि तथा न 

स्यात्, तदोक्तपू्ैवेन प्रतीयेतेःटादितक्रौ महकः । यदि चेवं न खीक्रियते, तदा! दुःखनाशसख तस्व्ञानसाध्यत्वेऽपि 
तदधिकरणक्षणे दुःखं ङतो नोपलभ्यते ! तो वा नानुवसैते ? नश्स्य अतियोगम्यस्षमानकारीनत्वनियमादिति चेन्न; 
उक्तनियम एव हेतोः पृष्टत्वात् । अथ-नाशजनकदण्डपातादिसमूहाश्रयक्षणस्य वटाचाश्रयकारपूर्वत्वाभावनियमा- 

दिति चेत्-तर्हि दण्डपातादेर्कविरोपणं विनाप्युक्तनियमस्य स्वया सखीकारात्, प्राभाकरादिमते नाशस्य तत्तदधिक- 
रणरूपस दण्डपाताद्यजन्यस्वेन तादृश नियमस्ेव स्वीकाराच । तच्वक्ञानस्थखेऽपि तस्वक्तानादिसमूहाश्रयक्षणखय दुःखा- 

धिकरणकारपूर्वस्वाभावम्याक्षिः प्रभाकरादिभिस्स्वयापि सखीक्रियते । तथाच तद्देव मन्मते भ्रमायामुक्तपूर्वष्वाभावे- 

नियमे नं कोऽपि दोषः । यदि नचोक्तविद्ोषणविचिष्टदण्डपातादेरेव तथा तियमः, प्राभाकरादिमतेऽपि धरादिचरमक्षणं 

ऊघुचद्दिकाया बिदुङेश्ोपाध्यायी । 

न्तरक्षणख धटन्तरवच्येऽपि न व्यभिचारः, यद्यपि घटैक्यनिवेशेनाप्येतदोषवारणसंमवः, नच--तद्धटे एककपारवच्छेदैनं 
दण्डपातानन्तरक्षणस्य कपालान्तरावच्छेदेन तद्धटवत्तवेन व्यभिचारो दुवौर इति-- वाच्यम्; यदा यत्कपालवच्छेदेन यद्धटे 

दण्डपातः तदनन्तरश्षणे तक्करपाटप्तहितकपाखान्तरारव्धतद्धरस्य नाश एव, तदुत्तरक्षणे कपाखान्तरारन्धघटाम्तरमेवोत्प- 
दयते, ् रदयथिन्नायाः सादृस्यनिवन्धनलादिति मताश्रयणात् , तथाच किं देरेक्यनिवेशेन; तथापि यत्किचिद्वयवाविनाश्चेऽपि 
याचस्मलयभिज्ञं नावयविनाद्नः, यावदवयचनाक्मवयव्यन्तराणां तत्पागभावतक्ञाशतदयन्ताभावादीनां च कत्पने अलय- 
भिल्ञायाः सादृद्यविषयकत्वकल्पने च गौरवात् इति मते षटरैक्यनिवेशेऽप्युक्तन्यमिचारप्रसक्तेसद्वारणाय देरैक्यनिवेश 
तश्यावद्रयकत्वमिति भाव श्ति--प्रा्ु सः उक्तक्षणः । तथा उन्तपू्वत्वाभाववान् , न स्यात् उक्पर्वत्वाभावामाव- 

रूपोक्पूर्वत्ववान् स्ादिदयर्थः । अ्रतीतेश्रमरूपाया इश्व्वात् अ्रमीयतेत्युकम--तस्वप्रमेति । अप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दित- 
खजन्यपदुतमर्सस्कारविशिष्ायिषठानतत्वसाक्षात्काररूपा प्रमेख्थः ! नु--अस्तूक्तव्याप्तिः; तथापि सा उक्तज्ञानयाज्ञान- 
्रयुक्तनाशजनकवेऽप्युपषययते एवः यदि शुक्र्यादिप्रमया रजतादिनादो न जन्यते, तदा तदुत्तरं रजतं क्र गतं १ केनापहतं 
कथं च तददलयन्तामावनिषर्ती दुखनावदयं शुक्लयादिप्रमाया रजतादिनाश्चक्षत्वं खवीकरणीयम् । निलखुखसाक्षात्कार्य सुक्ति- 

त्वपक्षेपि आदलन्तिकदुःखनाशयविरिग्खवोक्तमाक्षात्रारस्य सुक्तित्येन तच्तवज्ञानख दुःखनाशजनकत्मावरयकत्वम् , न तूकत- 
निषृत्तिप्रयोजकलमत आह---यदि चैवे न खीश्ियत इति ! तदधिकरणेति । दुःखनाश्चाधिकरणेद्थैः । ननु - दुःखं 
खान्मकविपग्राभावान. नोपरटभ्यत, तचाह--दुतो षेति । नालुवर्वते दयनुषङ्गेणान्वयः । उक्तनियमे नाश प्रतियोश्यस- 
मानक्ारीनलनियमे । हेतोः अग्प्राहततकख । पृषटस्वादिद्यादि । प्रश्रतात्प्यविषयत्वात्। नाराजनकेति । षटदि- 
नाशजनकेष्यर्थः । आदिना दुःखनाक्जनकतत्तवक्ञानादिसमूहाश्रयक्षणल्य दुःखाश्रयक्रारपूरवैत्वाभावनियमादिति कुभ्यते । 
दुःखं नोपलभ्यते नावर्तते दव्यदुपकेणान्वयः 1 उक्ततकृहीतादिति शेषः । उक्तविरोषणं घटादिनाश्चजनकत्वविशे- 
पणम् ! बिनापीखपिना उ्तनिरोषणधरितनियमसमुश्यः । त्वयापि दण्डपातदेैटादिना्जनकःवमङ्गीकर्वता 
नैयाथिकेनापि । खीकारादिति ! उक्षकार्थवरेनेति भावः! एवं च दण्डपातादेधयादिनाशजनकत्वमखीकृयापि 
तदधटितन्याप्तिबल्यत् दण्डपातागु्तरक्षणै घटादयमावरवं सिध्यतीति भावः । नु- नियमे दण्डपातादेनांशजनकत्व- 

रूपर्विरेषणममुपादाय नियमस्रीकारेऽपि वेस्तुगद्या तस नाक्षजनकलोपगमे तटुतरक्षणे नाञ्च एव प्रतियोग्यननुकृत्त 
प्रयोजकः; नाशस्य प्रतियोग्यस्मानक्छरीनत्पनियमान्, घटादिनाशो यदि ग्रतियोगिसमानकाटीनः स्यात्, तर्हिं तथा 
प्रभीयेतति तर तेद्वाहकसख रवात् , दयत आद--प्राभाकरदिमते इति । तद धिकरणेति 1 अतियोशिसमवा- 
यीलर्थः । न च--कपारदैधटादिनास्ैन दण्टपातादिजन्यल्यसंमव इति--वाच्यम्; उक्तनियमबलदेष दण्डपातादयुत्त- 
रक्षणे धटाप्रयन्ताभाववत्त्वनिवादे कपालादरेषरादिनाशत्वख गौरवेणाकल्पनादिति भावः । नैयायिकं ्रयाद--तच्व- 
क्षानस्यलेऽपि शसि 1 तच्वज्ञानादीदयादिना प्रारज्धकरमरूपग्रतिभन्धकाभावपरिग्रहः । ध्याधिरिति' ! नद्येतया विना- 
दुःखनाश्माव्रनिवयनश्वज्ञामेन तदम्येन दा, पू्ैदुःखनाष्ोऽपि । इुःखान्तरोत्पत्तिप्रतिभन्धं विना तदनिवाहादिति भावः । 
खी श्यते रक्तकणस्य दुःसवाव्यन्ताभावव्वनिबाहायेति मषः । तथाच तस्वश्षमस्थरे दुःखनादानिषंद्यन्यपधिखी- 
कारे ¦ तद्वत् तत्तञ््ानधरितोक्तनियमवत् । प्रमायां भमासामान्ये \ उक्तेति । खसमानतिषयका्नग्रयुक्तवत्का- 
डेख्थः ¦ नन्वे --दण्डपातेन घटो नदयतीति स्यबषटारो न निर्वहति, इयत आह-यदि चेति । उक्तषिरोषरणं 
भटादिनाशनिरूपिवमर् उपभायकृताक्ष्मं जनकत्वम् ! दृण्डभातादिरेवेत्येवकारेभ -कषगृहन्यवच्छेद्ः 1 य 



१७४ अदरैतसिद्धि; सव्याख्या । [ परिच्छेदः १] 
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गोडन्रह्यानिन्दी ( ङशुचन्दरिका ) । 

रूपो नाशो द्ण्डपातादिजन्यः, तषुत्तरक्षणरूपसख वश््षणनाश्स्यापि घटादिनारात्वादेऽपि वन्नाशव्यवहार इष्युच्यते, 

तदा तक्ञानस्थेऽपि तथा द्षितमेव । बह्यक्तानोष्पततिद्धितीयक्षणस्य तु उत्तरक्षणाप्रसिद्धेः न तन्नाशस्यमेऽचुदृत्ति- 

रिति ख एव ददयान्धेस्तीररूपा मर्यादा जह्यन्तानं वा । सर्वथापि अद्यसानं स्थियथा निदततेः न॒ जनकमिति सिद्धम् । 

श्युचन्द्रिकाया विडुकेखोपाभ्यायी । 

तदुत्पत्तेवैयर्थः । ने्ु- माभाकरमते कपारयधिकरणरूपख धटादिनाशस्य कर्थं दण्डपातादिजन्यत्वम् , अत आदं-- 

प्राभाकरदिमते इति 1 धरादिचरमक्षणरूपो नाद्याः यथाकथंचिद्धावखहूमाभावाभ्युपगमे निबेन्धसेषां, 
नतरधिकरणमात्रखरूपत्वभ्युपगमे । तदुक्तं -“शक्ञानविरोषकारुविरेषसखरूपत्वमभावस्येति” । खीक्रियत इति ोषः। 
चस्तुतस्तु--घटचरमक्षणोऽपि घटना ॒काङिकसंबन्धेनाधिकरणमेवेति तद्रपत्वेऽप्यभावस्ाधिकरणखरूपमतस्य न 
हानिः । किंच आश्रयनाज्चजन्यगुणनाशस्य खाश्रयकारुखरूपत्वं नैयायिकेनाप्यभ्युपगम्यते 1 तथाच सर्वत्रैव तत्खरूपत्व 
नाशख युक्तम्; रेक्यरूपलधवात् । यदपि क्षणो नातिरिक्तः, कियाराब्दादिरूपः, तस्य च न दण्डपातजन्यतं 
खरूपतः; नापि अन्यक्षणावच्छिन्नख कषणत्वे तेन रूपेण, कैरप्यनभ्युपगमात्; नापि घटनाशत्वेन, तस्य सतिं जन्यत्वे 
नाशतवं, सति नादात्वे अम्यत्वमिद्यन्योन्याश्रयात्; तथापि घटचरमक्षणोत्पन्नकरियादेः खत एव दण्डपातादिजन्यतवं, 
कारणान्तरजन्य घटनाशब्यभिचारवारणार्थं दण्डपातोत्तरत्ावच्छिञं प्रति दण्डपातस्य कारणत्वादिति भावः । ननु-- 
धट्चरमक्षणरूपस्य .चरनाराखापि तदुत्तरक्षणे तद्रूपनाशजननात्, तदा घटनाक्चम्यवहारारुपपत्तिरत आद- तदुत्तर 

क्षणरूपस्येति । पटवचक्षणस्तदर्थः । अग्रेऽपि घटनाशनाशक्षणेऽपि । घटआगभावनाशरूपघटनाशस्य घटप्रागभाव- 
नारत्वेन घटनाशदञ्चायां घट्ागभावनासम्यवहारवदिति भावः । इव्युच्यते इति । तथाच तत्त्वज्ञानस्य आलयन्तिक- 
दुःखध्वंसजनकत्वमस्तु, न ठु आकाशालयन्ताभावरूपनिन्रत्िप्रयोजकत्वमिति शङ्कितुरभिभ्रायः । दुःखध्वंसवत् , सकलददयष्वं- 
सजनकल्वमङ्गीटय इष्टापत्या परिदरति-तच्वक्ञानस्थलेऽपीति । तथा दषितमिति । तच्चज्ञानद्धितीयक्षणे 
तत्क्षणरूपतत््वन्ञानतद्वितीयक्षणघटितसकलहदयनाो जायते; स एव सर्वद्दयनिषत्तिः सर्वद्दयोच्छेदपदार्थः । तदुपलक्षितः 
नन्दस्य आत्मा मोक्ष इति दर्दितमिलर्थः। नु--तत्व्ञानद्धितीयक्षणरूपः सकरटरथनादोऽपि दद्यमेव, अ्ह्मान्यत्वात् , 

तथाच युक्तो कथं सरवैदयोच्छेदरूपो ददयान्धेः तीररूपा मर्यादा, तवाह--ब्रह्मन्ञानोत्पत्तीति । उत्तरक्षणाप्रसि- 
दधेरिति । सकलक्षणोपाधीनां नासादिवि शेषः । न तन्नाश्चस्य तज्ञानद्वितीयक्षणरूपसख सरवदरयस ! अमरे उत्तरकाडे । 

अयुच्चिः सत्त्वं नेदथः । उत्तरकारलेवाभावादिवि भावः । स एव उकक्षणरूपो टदयसामान्यध्वंस एव । ध्व॑सप्रागभाव- 
योर्वरोधामिप्रयेणेवकारः । अविरोधे तु तव्यापकः तदलयन्तामाबोऽपीति बोध्यम् । तीररूपा परपाररूपा; श्चुत देव मे 
भगवदृशेभ्यः तरति शोकमात्मविदिति" 'सोऽदंमगवः शोचामि तं मा भगवान् शोकस्य परं पारं तारयतु इति श्रुतेः ! तरति 
निकृ्यनुकूरव्यापाराश्रयः । निषत्तो शोकमिति द्ितीयारथप्रतियोभितवान्वयः । व्यापारे च आलत्मज्ञानरूपोदेश्यतावच्छेद- 
कसमेदेनान्वयः ! मा शोकस्य परं पारं तास्यतु भगवान् , मन्निष्ठो ज्ञानरूपो व्यापारस्तदनुषूलो यः आत्मखरूमो- 
पदरूपो व्यापारः आत्सग्रा्थनाविषयः, तद्वान् मगवानिलर्थः । निशत परपारसखाभेदेनान्वयः, क्रियाविरेषणलात् , 
निकृत्तः परपाररूपकेण शोकस्यान्धिरूपकं व्यज्ञयम् । शोकेति कर्मणि शेषषष्ठी । यद्धा--रोकसय या परपारपदेन निगीणी 
आद्यन्तिकी नि्रत्तिसां मां तारयतु प्रापयहु । प्रा्षिः संबन्धः, आश्रयाश्रयिभावः, तद्नुलो ज्ञानरूपो व्यापारः, 
प्रथर्थः । मश्निष्टतदनुकूलो भगवचिष्ठो व्यापारो भिज्थं इत्यभिपरायेगेदम् } वरतुतस्तु-अरथमेऽरथ ज्ञानरूपन्यापारे एव 
परपारस्यामेदान्वयः । द्वितीये च परपारपदेन आलयन्तिकरोकनिव्यचुकूरं ज्ञानमेव निगीयैते, तत्प्ाघ्यदुकूले यो मच्चिष्ठः 

भ्रवणादिरूपो व्यापारः, तदनुकरूलोपदेशरूयव्यापार्च णिजन्ता्थः । सत एव तस्त खदितकषायाय मे तमसः पार दर्शयति 
आल्मेतयुपसंहतम् । तमसः आविद्यकस्यासन्नञदुःखात्मकम्रप्चसख पारं वस्तुतस्तु तदनामकं ब्रह्मात्मखरूपमानन्द 

द्दोयति सम तद्धिषयकसक्षात्कायालुकूलोपदेरारूपव्यापारवानिलखरथः । तसमै इति साक्षासकारान्वस्याश्रयाश्रयिमावरूपकरम- 
त्वाथका । व्ययेन चतुर्थ  सयोगे भूते रद् । तदभिप्रायेणाद--्ह्यज्ञानं चेति । दृस्यान्धेसतीररूपा मर्यादेयनुषङ्गः ! 
तत्काड एव दसयखयस्फुरणात् , किम तर्द दस्यनिदृत्तिरु्रीसा द्विविधा खीक्रियते ! इति चेत् छक्िजञानतदज्ञानसदर- 
जतस्धरीयादुभवनसत् > व्या्निवतयत्, “विद्वान् नामरूपाद्धिसुक्तः ” « ज्ञात्वा देवं शुच्यते सवैपायैः ” इत्यादिशरुति- 
नयेति यृहाण । उकद्िविधनिकृ्योमध्ये एकतरनिदततिपक्षे नामः, किन्तु ्हम्ञानसख स्थिरनिदृत्तिजगकत्वे इत्याद-- 
सरवाीति । 3. वः. ¶: नज्चु--जयन्ताभावरूपनिवृततिपक्षे भलयन्ताभावस् ब्रह्मरूपतया 
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गोडब्रह्मानन्दी ( ठघुचन्दिका ) । 

स्ानम्यापकतावच्छेदकं यदृन्ञानतरसंस्कारान्थतराभावत्वान्ञानप्रयुक्ततस्संस्कारान्यतराभावत्वयोरन्यतरत् तद्ाश्रय्रति- 
योगितवमन्लानतत्मयुक्ततत्संस्कारसाधारणं ज्लाननिवर्यस्वं, श्तानाधीनतावच्छेदकं यदुक्तान्यतरत् तदाश्रयप्रतियो गिश्वं 

वा, ज्तानसाध्यतावच्छेद्कं यद्क्ञाननाश्रत्वम्तानग्रयुक्तनाशत्वं च तयोरन्यतरं वा, तादृशं यदृक्ञानाभावस्वम- 

सानग्रयुक्ताभाव्वं च तयोरन्यतरकव्वं वा ॒क्ञानग्रयुक्तमिषत्तिस्वं, तदृाश्रयप्रतियोगिव्वं॑वा श्ाननिवद्यल्वमिति 
ूर्बोक्तरीया निष्कर्ष बोध्यः । परटुतरसंस्कारादिविधिषटक्तानसख काङिकसंबन्धेन या व्याप्यता तभिरूपितविरोषणता- 
संबन्धाचच्छिक्तभ्यापकतावच्छेद्कं यत् काटिकसंबन्धावच्छिन्रप्रतियो गिताकान्ानतत्संस्कारान्यतराभावस्वं, कालिक- 

टश्ुचन्िकाया विदुरो पाभ्यायी । 

स्थिरत्वेऽपि ब्रह्म्ञानद्वितीयक्षणरूपायाः सर्वदर्यतात्मकनिकृत्तेरत्तरकालाम्रसिच्या तद्त्तित्वरूपायुकत्यभाव्यादुपदोक्तत्वात् , 
कथसुत्तरकालद्रत्यमावा्रतियोगित्वरूपस्थिरत्वं { नच-नाशाप्रतियोगित्वरूपं तसां तदस्तीति-- वाच्यं; खात्मकनाश्च- 
प्रतियोगित्रखाङ्गीकारात्--इति चश्च; खान्यनाशप्रतियोगित्वरूपस्थिरत्वसय दिविधनिशृत्योः सत्त्वात् । स्मरतेः संस्कार. 
निवर्तकत्वपक्षे संस्कारातिन्याध्या निरस्तं ज्ञानत्वव्याप्यधर्मेण ज्ञाननिवत्यैत्वकट्पं तत्यक्षदोषत्वेनोक्तातिव्याियुद्धरिष्यन् 
सिद्धान्तत्वेन समुचिनोति मूडे- क्ञानत्वव्याप्यधमेणेति । सुदरनारयधरायविन्यापिसुद्ध पूर्वं निरुकन्ञाननिवर्त्यत्व. 
पदार्थषटकथरयुक्तत्वं च्यापकत्वरूपं निवेद्य ॒पूरवोक्तरीया परिष्करोति रीकायां--ज्ानव्यापकतावच्छेदकमिति । 

तत्संस्कारेदयव प्रथमं तत्पदमज्ञानपरं, द्ितीयमज्ञानम्रयुक्तपरं, तृतीयं तदुभयपरम् 1 खरूपसंबन्धरूपं प्रयुक्तत्वं निवेश्याह- 

क्षानाधीनतावच्छेदकमिति । ज्ञाननिव््यैपदस यौगिकल्वाय ज्ञानदत्तिसाध्यत्ववटितं ज्ञाननिवत्यैतलरमाद-- ्ञान- 
साभ्यतावच्छेदकममिति । साध्यता चा जनयता । ज्ञानादज्ञानदेनौशरूपनिदत्िर्जायते इति कल्पामिप्रयेण यदज्ञान- 
माशत्वसिति । अयन्तामावरूपा निच्त्तिर्मवतीति कत्पाभिम्रायेण तादृशमिति । ज्ञानसाध्यतावच्छेदकमिल्यर्थः । साध्यत्वं 
चा प्रयोज्यता । अज्ञानतत्मरयुक्तसंस्कारथोरज्ानश्रयुक्तत्वेन तत्स्यात् तदनिवेशेपि न क्षतिरिति भावः । केवलक्ञानसा- 
ज्ञानायभावव्याप्यत्वासंभवात् व्याप्यतावच्छेदकविरेषणं निवेस्य प्रथमकल्प परिष्करोति--यदुत्तरसंस्कारादिति । 
आदिना अप्रामाण्यज्ञानाभावपरिगरहः, वेशिश्चमेकक्षणावच्छिनिकथर्मिवृत्तित्वसंबन्धेन । ज्ञानस्य साक्षात्कारय । अर 
विशिष्रमाक्षात्कारत्वमेव ज्ञानत्वव्याप्यधर्मः अज्ञानायभावन्याप्यतावच्छेदकः ! यद्यपि अज्ञानाभावन्याप्यतावच्छेदककोरौ 
अग्रामाण्यज्ञानदल्यत्वमात्र व्यभिचारवाखतया निवेशमर््ति, न तु संस्कारवैरि्ं; ज्ञानोत्पत्तिक्षणे वाङ्ञानाभावसत्तवेन 

व्यभिचारावारक्त्वात् ; तथापि तत्क्षणे दद्यसामान्थाभावामावेनोक्तसंस्कायेरिष्वसल ददयसामान्याभावन्याप्यतावच्छेदक- 
कोर नितरेशनसावदयकत्वान् उकतज्ञानं प्रतीदयनेन संस्कारवरिष्यसभायान्न तदुक्तिः । खस्रमानाधिकरणेद्यादिनियमसखा- 

प्रयोजकत्ये व्यभिचारावारकविशेषणघरितस्यापि खरूपसंबन्धरूपव्याप्यतावच्छेदकत्वसं भवात्, अनतिरिकत्रत्तित्वरूप- 
तदवच्छेदकत्वे निर्विवादाचेति भावः । विषयितासंबन्धेन तत्त्वज्ञानस्य तत्पूर्ैकाटीनतत्त्वजिङ्ञासातन्मूलेष्टसाधनता- 
क्ञानयोः संबन्धत्वात्, अज्ञानस्य च कालिकसंबन्धेन सत्त्वात्संबन्धावच्छिन्नाज्ञानाभावं प्रति तत्त्वज्ञानख संबन्ध्- 

सामान्येन ग्याप्यघवासंमवात-कालिकसंबन्धेन या व्याप्यतेत्युक्तम् 1 न च--ज्ञानकाङेऽपि अज्ञानानधिकरण- 
देशकालवच्छेदेन कोलिकरसंबन्धादच्छिक्नतदभावोऽस्येवेति-- वाच्यम् ; त्वज्ञानपूर्वैकालृततेः अज्ञानव्यधिकरणस्यैवा- 
ज्ञानाभावस्य भेोक्षपदाथघरकल्य खरूपसंवन्धरूपतत्वज्ञानग्रथोल्यत्वाश्रयस्नैव विवक्षितत्वात् । न च--तत्तज्ञानवति 
स्थले काटे अज्ञानस्य कारिकसंबन्धेन सत्त्वात्तदधिकरणे तदभावस्तत्र दुठेभ इति--वाच्यम्; तच्छज्ञानोत्पच्यधि- 
करणश्रणत्वन्यापकत्वसवाभिगेतत्वात्, तक्वन्ञानक्षणेऽक्ञानाभावस्य संयोगविषयितादिसंबन्धेनामावसतत्वा् व्यापकत्वसंभव 
ह्तो--विशेषणतासंवन्धावच्छन्नव्यापकतेव्युक्तम् । संबन्धान्तरावच्छिन्नाज्ञानामावस्य तच््ज्ञानपूवैक्षणसाधा- 
रणत्वात्-काछिकसंबन्धावच्छिक्नप्रतियोगिताकेत्युक्तम् । यदपि छक्तितच्ज्ञानकषणे रज्वज्ञानख, रजुतत्तव- 
ज्ञानक्षणे छुक्तयज्ञानस्य च कालिकसंबन्धेन सत्त्वात् कथं तच्वज्ञानसामान्यं भति तत्तदज्ञानाभावय अज्ञानसामान्या- 
भावस वा व्यापकत्वसंमवः; तथापि तत्तद्धिषयकतच्वन्ञानानि तत्तद्क्तित्वेनोपादाय तत्तद्धिषयकाज्ञानव्यक्यमभावेषु 

य्यापकत्वं विवक्षणीयम् । क्ानत्वव्याप्यधर्मो यो इयनेन तद्क्तित्वस्याप्युपादानात् । यद्धा-- कालिकसंबन्धेन तत्व- 
जञानसामान्यं भरति, खसमानविषयकन्ञानवत्त्वकालिकोभयसंबन्धावच्छिन्भ्रतियोगिताकखाज्ञानसामान्याभावसय विदषणता- 
संबन्धावच्छिक्म्यापकःवं विवक्षणीयम्, छक्लादितत्वज्ञानोत्पत्तकषणे रज्वायज्ञाने अथमसंबन्धाभावात., यक्ट्यायज्ञानख 
दवितीयसंबन्धाभावाच् उक्तोभयसंबन्धाव्रच्छिननप्रतियोगिताकस अज्ञानसामान्याभावेख न्यापकत्वं समर्थनीयम् । नेच 
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सिद्धिन्याख्या । 

त्वव्याप्यधर्मेण ज्ञानखसाश्चाग्याप्यधर्मेणयर्थः । उदीच्यात्म विेषगुणप्वेनेति । अत्र गुणत्वेन निवर्त- 

कत्वे सहूादेरपि निवर्तकत्वप्रसङ्गः, अतो विङेषगुणत््रनेति । ताबध्युक्ते शब्दादेरपि निवर्तकस्वापत्ति- 

रत आत्मेति ! तावद्यक्ते खस्य निवतंकलवाभावादसंभवः, अत उदीच्येति । नचेवं--धमधमादावति- 

गोडव्रह्मानन्दी ( ठघुचन्द्िका ) । 

संबन्वेनोक्तलानं प्रति बिरोषणतासंबन्धावच्छिन्नग्यापकत्तायामवच्छेदकं यत् स्वाश्रयकालपू्वस्वसबन्धावच्छिक्षटर्य- 

स्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावस्वं च तयोरन्यतराश्रयप्रतियोगिष्वमिति दिक् । उदीच्यात्मविरेषगुणत्ेन विभु- 

तरि्ेषगुणव्वेन । सामानाधिकरण्यखपूर्वष्वोभयसंबन्धेन नाशकत्वमिति नातिषरसङ्गः । यथाश्रुते समानाधिकरणयोग्य- 

विसुविशेषगुणस्वेन नादइयखाच्छष्दु श्रति नाशकत्वासंभवात् । अथवा सामानाधिकररण्यख निचेरो भ्रयोजना- 
भवात् आस्मयुणल्रेनैव नाशकत्वम् राधवादाह--उदीच्यत्वेनेति । उदीच्यत्वव्यापिका योग्यवियुविशोषगुणनाशकते- 

टधुचन्द्रिकाया विदुलेश्ोपाध्यायी । 

प्रथमसंबन्धनिवेशेनैव निवाहः, शक्तितत्तवन्ञानोत्पत्तिक्षणे तदज्ञानस ग्रथमसंबन्धसत्वेऽपि तदज्ञानसासत्वात् तत्संबम्धा- 

वच्छिन्नतदभावस्य सुरुभ्वादिति- वाच्यम्; एतस्स्फुरीकारायैव द्वितीयसंबन्धोपादानात्. । अतएव पूर्वं तादासम्येन प्रमां 
श्रति खसमानविषयकल्काङिकिभयसंबन्धावच्छिन्नपतियोगिताकाज्ञानामावस्य व्यापकत्वं पूवो्तं सङ्गच्छते । उक्तज्ञानं 
परति तत्त्तवसाक्षातारं अति ।--्यत्वावच्छिन्नेति 1 तत्तत्वमानविषयकाज्ञानमरयुक्ततततदृदयत्वावच््निलर्थः । 
तेन छक्तयादिपाक्षात्कारोत्पत्तिक्षणोत्तरक्षणे रज्वायज्ञानयुक्तददयसत्त्वेऽपि न क्षतिः । यथाश्चुते तु खभयोजकन्ञान- 
समानविषयकन्ञानवक्तवं अतियोगितावच्छेदकसंबन्धकोटौ विभावनीयम् । अथवा अत्र ज्ञानपदेन ब्रह्मात्मसाक्षाव्छस्योरेव 
अहणेन तश्षणे कलयाप्यज्ञानस्य तदुत्तरक्षणे च कस्यापि ददयस्यायुपगमेन नोक्तम्यापकत्योरसुपपत्तिः । ज्ञानत्वव्याप्यध- 
मणेयनेन पडुतरसंस्कारवििषटबरह्मात्मसाक्षात्कारत्वो पादानात् । लक्षणे तु ज्ञानपदं यथाश्रुतम् । तेन ज्ञानतव्याप्यधर्मेणेदखयस्य 
पूर्वज्ञाननिष्टयायुदीच्यात्मविरेषराणत्वेन ब्रह्मसाक्षात्कारनिवत्यैतायामतिव्याक्िवारकतया सिद्धसाधनवारकतयाच साथेक्य- 
संभवेऽपि स्पते: संस्कारनाश्चकत्वाजुपगमेन संस्कारातिव्यापिनिरासस्य वक्ष्यमाणख नासङ्गतिः; न वा श्युक्तिरूप्यादि- 
इृष्टान्तासिद्धिः पूर्वज्ञानं म्युत्तरज्ञानख यचुत्तरज्ञानत्वेन निवर्तकता, तदा तदतिव्या्िसदवस्थेवेद्याशश्चोत्तरज्ञानत्वे 
पू्ज्ञाननिवर्तैकतावच्छेदकत्वं निराकरोति मूले--उन्तरज्ञानस्येति । धर्मेणेति । उत्तरेच्छायाः पूरवैज्ञानं प्रति निवतै%- 
तान्तरप्सङ्ादिति शेषः--किंतु इति । उक्तम्रसङ्गपरिदारार्थमिति शेषः । उदीच्यत्वम्, अव्यवहितोत्तरका्येतज्नतम् । 
तस संसरत्वे संभवति भ्रकारत्वे गौरवात् तत्परिखज्य, आत्मपदस्य जीवमत्रपरत्वे पूर्वशब्द्नारं अति उत्तरशब्दस्य 
नारकतान्तरअसङ्गात् योगेन विभुपरतया तत्यदं व्याच रीकायां --बिभुविदेषगुणत्त्रेनेति । नयु--आत्मत्वयोगेन 
विभुनिवेशे, पूर्वसान्दं भति उत्तरज्ञानादेः नारकत्वे बाधकाभावेऽपि भूताकाशादिनिष्ठद्वितवादिसंख्याप्रथक्त्वसंयोगविभागादेस- 
चरोतपन्न्ञानद्वितीयक्षणे नाश्रसङ्गः, एवसुदीच्यत्वव्यागे पूर्वज्ञानादेरुतरज्ञाननाशकलतवापत्त्या उत्तरज्ञानादेरपि क्षणिकत्वापसतिरत 
भाद-सामानाधिकरण्यखाव्यवदितपूरवैत्वोभयसंबन्धेनेति । ज्ञानादिकं अति उत्तरोत्प्नसंस्काराययोग्यस्यापि 
नारकत्वायोग्यत्वं तदवच्छेदके न निवेशितम् । नसु--पू्वशब्दस्य शब्दत्वेनेतरशब्दनारयत्वे आत्मपदसख वियुपरत्वं ग्यर्थमत 
आह--य थाश्चुत इति । आत्मपदे इति शेषः । अयोग्यसंस्कारादेरु्तरज्ञानायनादथत्वाज्ा्यतावच्छेदके योग्यत्वपवेश्चः ॥ 
तद्वधिकरणख तदनाशकत्वात्-समानाधिकरणेति ।! उक्तसंबन्धद्वयषरकसामानाधिकरण्यल्मभाय । नाह्यत्वेन 
पूरवज्ञानशब्दयोरुत्तरज्ञानरब्दाभ्यां नाहयनाशकभावोत्तययुरोधेन नार्यत्वोपगमेन । शाब्दं रतीति । उत्तरोपत्नशब्दज्ञानादे- 
रिति शेषः । अत्र योम्यविभुविरोषगुणत्वेन नादयत्वं, मूतोकाश्चादिसामान्यगुणद्िप्वादीनायुत्तरोत्यनसब्दनार्यत्ववारणाय 
सामानाधिकरण्यनिवेशेऽप्यावर्यकं, तावतैव द्वित्वादीनां व्ययिकरणज्ञानादिनारथल्ववारणे सामानाधिकरण्यनिवेदानं व्यथम् ; 
शब्दज्ञानादीनां व्यधिकरणोत्तरज्ञानादिनार्यतवोपगमे क्षतिविरदादिद्ाह-अथवेति । आत्मरुणत्वेनेवेति । एवकारेण 
विरेषलन्यवच्छेदः । उत्तरोत्प्नसंख्यादेरपि नाराकत्वे बाधकाभावात् उदीच्यं पूवैत्वरूपसंबन्धपर्यैवसाथितवाननोक्तम् । नयु--अपेकषवद्वितीयक्षणे समानाभिकरणविङेषयुगोत्पादादुपगमेऽपि व्यधिकरणवायुसंयो गदेरत्पादनैयत्यात्तन तृतीय- 



विदटेशोपाध्याय्युपद्रदि तगौडन्रह्यानन्दीयुता 1 १७७ 
न क्ञाननिचल्यं संस्कारे अतिव्याप्ति स्यतित्वेन स्मृतेः संस्कारनिव्तैकत्वे मानाभावात् । स्तो हि 
जातायां संस्कासे दृढो भवतीव्य्चमवसिद्धम्। तेषां दढतरत्वं च समानबिषयकसंस्कारानेकत्वादिल्य- 

सिद्धिभ्यास्या। 
प 

प्रसङ्ग इति-- वाच्यम् ; योग्योत्तरातमविरोषगुणत्वेनेति बिवक्षितत्वात् । यत्तु-विवक्षितटक्षणस्यापि 
संस्कारेऽतिव्यात्यापादनं, तन्निराकरोति- नापीति । मानाभावादिति । वथाच संस्कारे उक्त 
रक्षणस्येवाभावान्नातिव्यापिरिति भावः । नचु--स्छतिः संसकारनिवर्तिका, वत्कार्थत्वात्, धर्माधरमनि- 
वर्तकटुखदुःखादिवत्, इत्याशङ्खयाह-स्पतो हीति । तथाच सुखे दुःखे च जते धमधभों चौ 
भवतः इयनुभवाभावादुक्तं तयोसराभ्यां निवृत्तिरिति, अ्रकृते तु संस्कारो दृढो भवतीयलुभवान्न तस 
स्या निदृत्तिः, अनुमाने चारटसञुपाधिरिति भाव ननु--अतुभवसिद्धढसंस्कारः स्छरतिजन्योऽन्य 
एव, इत्याशङ्खयाह--ददत्वश्चेति । ततश्च स्प्रतिविषयकसंस्कारानेकत्वस्य स्टृतिजन्यसंस्कार एवेति 

गोडबद्यानन्दी ( रघुचन्द्िका ) । 

सरथः । तथाच ज्ञानस्वेच्छास्वादिप्रलेकरूपेण जातिविशोषेण वा सेति भावः । साधनादीलयादिनोक्ताथौन्तरम् । 
अदुभवसिद्धं बिलक्षणस्श्टतिरूपकायौनुमेयस्र् । ननु--बिलक्षणस्रलया विलक्षण पुव संस्कारोऽनुमीयते, तथाच 
स्त्या पूर्वसंस्कारो नद्ययेव--तत्राद--खदढत्वं चेति । समेल्यादि । तथाच समानतरिषयकस्वसामानाधिकर- 

ठघुचन्द्रिकाया विद्ुरेशोपाध्यायी । 

क्षणे तारो दुर इति--चेश्न; तच दितीयक्षणादेः प्रविबन्धकत्वोपगमात् , विशिष्टबुद्धौ विशेषणज्ञानहेतुत्वालुपगमे नि्वि- 
कल्पकानुपगमेन तद्धितीयक्षणे विरिष्टपरकारकभ्रयक्षसंभवेन तस्याः क्षणत्रयावस्थाने अ्योजनाभावाच्च ! अत्र व्यधिकरण- 
स्यापि नाश्कत्वे आत्मयुणत्वमपि व्यथ, कसयाप्युदीच्यसख योग्यविभुविञ्चेषगुणनाशकत्वे बाधकाभावात् , इयभिप्रियाह-- 
खाघवादि्ोदीच्यत्वेनेति इति । उदीच्यत्वं च न नाशकतायां खरूपसंबन्धरूपावच्छेद् कत्ववत्, खत्वस्थानिवेशे 
खसाधारण्यात्ः, निवेशेऽननुगमात् , किन्तु खाव्यवहितपूर्यत्वस् संबन्धविधया अवच्छेदकल्वस्फोरकम् , इयारयेनाह- 

उदीच्यत्वग्यापिकेति । आश्रयतावच्छेदकं तु तदेवेदाद--योग्यविशरुविशेषगुणेति । धर्मबिधया नाशकतावच्छेद्- 
कमाह--तथाचेति } ज्ञानत्वेच्छत्वादिभयेकरूपेण तथात्वे कारणताबाहुल्यं व्यभिचारशेदखत आद--जातिविशेषेण 
वेति । उक्तकारणतवच्छेदकतया सिद्ध्तनेच्छादिसाधारणेदयादिः; प्रमेयत्वादिना नायकत्वे वाच्यत्वादिना विनिगमना- 
विरहादिति भावः ईति । उत्तरज्ञाननिष्ठयाः पूर्वज्ञाननिवर्वकतायाः ज्ञानत्वन्याप्यधमौवच्छिन्नत्वाभावात्. अयं सिद्धसाध- 
नाभावे हेतुः ¦ नोक्ताथीन्तरसिति 1 ज्ञानलमग्याप्यधरमेगेध्युक्तावपि वियदादौ ब्रहमज्ञाननारयत्वरूपमिभ्यातवसिद्धावपि 
उक्तरन्ञाननादयपूरवज्ञानवत् सयत्वानिरोधात् अथान्तरं नेदयर्थः; ब्रहयसाक्षात्कारप्रयोज्यखखसंस्कारान्यतराभावप्रतियोगि- 
त्वरूपमिथ्यात्वसाध्यस्यं सद्यत्वविरोधित्वात् इति भावः । मूले-स्यतितस्य निवर्तकतावच्छेदकत्वाय इच्छायनिवर्ये- 
त्युक्तम् । अतिव्याप्तिः सिद्धसाधनम् । मानाभावादिति । न च--अुभवजन्यः स्मृतिजनकः संस्कारः, खफटस्ति- 
नाश्यः, व्यापारत्वात्., अमूर्ववत् , इयजुमानं मानमस्ीवि--वाच्यम्; इन्दियार्थसनिकषीदौ म्रयक्षानादये व्यभिचारात् । 

अतएव धारावाष्टिकम्रयक्षोपपत्तिः । अत्र कालान्तरभाविका्ैन्यापारत्वख हेदुत्वे उक्तव्यभिचारवारणसंभवात् यावत्स्पति- 

सेस्कारकल्पने गौरवस्योमयमते सत्वा अन्यत् बाधक्माद--स्प्रतौ हीति । संस्कारयातीन्धियत्वेन ्रयक्षातुमव- 
छिद्धतं न संभवतीलतो व्याच्छे--विरक्षणस्तिरूपकायौलुमानमिति । वैलक्षण्यं चिन्तायनपेक्षणेन क्षटिति 
जायमानत्वम् । इदत्वं च यथपि संस्कारस्य नाविनादयत्वं; जन्यभावत्वेन चरमस्प्रवियेगविशेषदी षकाखदिनारयताङ्गी- 
कारात्, तथापि भथमादिस्मत्यविनादयत्वनिरवाद्यं रढत्वं मृजे निर्वैक्ति--उदढत्वं चेति । समानेति । तथाल संस्कारख 
खढत्वं नाम, खसमानगरिषयकतवैककाखवच्छिनखसामानाधिकरण्यखभिन्नत्वैतज्नयसंबन्धेन संस्कारविशिष्टत्म् संस्कार- 
द्वयन्रयादियिध्यं चायार्थः । अपेक्ात्मकज्ञानत्रेनैवावुभवसख संस्कारद्वारा समानविषयकस्मरृतिकारणता, नत्व्भवत्वेनेवि 
स्प्रवेः संस्कारजनकत्वोपपत्तिः ¦ नच--उक्तत्रितयसेबन्धेन स्गृतिविदिष्टत्वमेव संस्कारस्य दढत्वमस्तु, किं स्विजन्यसंस्का- 

नमोरवेप कु ५१ ज्यते च पुनः पुनः सरणात् दतर; संस्कारः” -इयमियुक्तोरित्रिरोधाव् । 
„सि. >२३ ५५ 

त्रा 



१७८ अदैतसिद्धिः सव्याख्या । [ परिच्छेदः १ ] 

दोषः । वस्तुतस्तु, साक्षात्कारत्वेन ज्ञाननिबत्येत्वं षिवक्षितम्; अतो न पूर्वोक्तदोषः । नापि निश्चयत्वेन 
ज्ञानत्वन्याप्यघमंण ज्ञाननिवर्यय संदाये अतिभ्याप्िरिति सवैमवदातम् ॥ 

॥ इति तृतीयसिशथ्यात्वविचारः ॥ 

नियन्तुमश्चक्यत्वेन जनकसंस्कारमादायाप्युपपत्तौ न जनकीभूतसंस्कारस्य स्मया निद्त्तिरिति ध्येयम् ॥ 

इति अद्धैतसिद्विन्यास्याने ठृतीयमिथ्यात्वनिरूपणं समासम् ॥ 

गोडग्रह्यानन्दी ( ठघ्ुचन्दिका ) । 

प्योभयसंबन्येन संस्छारविशिष्टसंस्कारत्वेन सस्समनियतजातिविरोषेण वा विरक्षणस्छरतिदेतुस्वे स्वीकृतेऽपि स्मरतेः 
संस्कारं प्रति नाशकता न कर्ष्यते; गौरवादिति भावः । नच स्षटतिधारापत्तिः; उद्धोधकव्रिच्छेदात् । संशये विपरी 
तत्ताने । नयु--विपरीतक्तानस्यानादिसंसगौ माव एव निश्चयरूपग्रतिबन्धकग्रयुक्तः, नतु नाशः, अतः कथं विपरीत- 
ज्ञानेऽतिभ्याधिः १ क्षनजन्यनाश्चसेव हि प्रक्तलक्षणे निवेश्यः, अन्यथा उत्तरक्तननादयत्वमादाय सिद्धसाधनस्योक्य- 

संभवात्- इति चेत्सत्यम् । यदि ज्षानपयुक्ालन्ताभावप्रतियोगिस्वं ज्ञाननिवर््स्वं स्वीय तन्नाशकस्यापि तदय- 

टशुचन्दरिकाया विदुलो पाध्यायी 1 

अभियुक्ताश्च महर्ष्वुसारिणः महर्षयश्च खतच्नाः । स्मरतेः सेस्कारनाराकत्वस्य तावताप्य्रसक्तेथति संस्कारनाराकत्वे 
बाधकोद्धावकयथाश्वुतमूलार्थः । दीकाकृतस्तु स्मृतौ दीति अन्थस प्रथमादिस्खतौ सदां तजनकीभूतः संस्कारः स्णति- 
अयोज्यो विरक्षणस्मरतिभ्रयोजको यो ्टढत्वनामाऽऽश्रयाविनाशनि्वाह्यो धर्मः तद्वान् मवतीलय्थमभिगरेय तत्र स धमो न 
जातरूपः, स्ग्रतिभ्रयोज्यत्मेनानिदयत्वात्, अतो वेजालयविदिष्टसंस्कारान्तरमेव स्ठतिजन्यं विलक्षणस्यरतिजनकं खीकार्यम् , 
ूर्वसेस्कारस्तु स्या नर्ययेवेद्याशङ्ख दढतरत्वनि्येचनमवतारयति- नयु बिरृ्षणस्मृव्येति । तेषां इढतरत्वं चेति 
मूलपाठः । दृढत्व जातिरूपत्वे, दढतरत्वादिकमपि जातिरूप वाच्यम्; तच्च न संभवति; जाताबुत्कर्षापकषौनभ्यु- 
पगमात्, अतः समानविषयकानेकसंस्कारविरिष्टतवं संस्कार दढतरत्वं वाच्यम् । तथाच समानविषयकसंस्कार- 
विशिष्टत्वमेव इत्वं युतम्, नतु पू्ैसंस्कारविटक्षणसंस्कारत्वम् ; गौरवात् । तथाच विलक्षणस्प्रतिजनकतावच्छेदकी- 
भूतदृटत्वादिरूपतवं संस्काराणां अथमादिस्प्रतिप्रयोज्यत्वम्, अत्पत्वभूयस्त्वादिरूपोत्कषपकषैरूपत्वं च युज्यत इयासयेन 
मूखशयमाह-तथाचेति । उभयेति । विरिष्टद्धिसामान्ये मेदस विषयताव्यवस्थापनात् तद्धदस्तृतीयः संबन्धः- 
प्रथमसंस्कारमाचदशायां दृढत्ववारणायावरयनिवेदयोऽपीह प्रथक् नोक्ताः, अन्यविषयतादेरन्यासंबन्धत्वादिवि खांशेनोक्तः। 
लघवादाह-तत्समनियतजाति विशेषो वेत्ति । तथाचोक्तटढत्वादिकं उक्तजातिविेषस्य परिचायकं, तश्र 
तदुतकर्षापकरषादिकमेव जातिविदेषे उपचर्यते इति भावः । यथपि उक्तरूपाभ्यां विलक्षणस्छृतिहेतुत्वे स्छतेः संस्कारना- 
क्षकं न प्रसज्यते, अ्रथमस्याभरसिष्यापातात्; तथापि जन्यजनकतावच्छेदकतया सिद्धनालन्तरवदस्यापि जातिविरेषख 

ज्ञानसंभवात्, सक्तां स्मृतेः संस्कारनाशकत्वश्ं निराकरोति--खीकृतेऽपि स्मृतेरिति । नचेति । स्णया 
पूषैसंस्काराविनाशादिवि भावः--बिच्ेदादिति । तख फल्बलकप्यत्वादिति भावः ॥ 

श्रीगुरुपरमात्मने पाण्डुरङ्गाय नमः 

नरु- वरिजातीयस्तिं प्रति निजातीयसंस्कारतवरूपटटत्वेनैव हेदुता; लाघवात् , तथाच सवेसंस्कारसद्धावेः ्रमागपयो 
जनयोरभावात् विलक्षणीयस्प्रपितवेनैव पूर्वसंस्कारनादाकता खीकाया; अन्यथा तस्य निललप्रत्तरिलादायेनाह मूरे- 
वस्तुतस्त्विति । पूर्वोक्तदोषः । उत्तरक्ञाननिवयपूर्व्ञानस्छविनिवर्यसंस्कारातिन्यातििद्धसाधनरूपो दोषः । मुद्रषरा- 
य्रव्यािस्तु पूरवैवदेव वारणीयेति भावः । .कल्पान्तरानुसरणबीजं पूर्वकल्पेतिव्याप्याऽखरसमाह- नापीति । संशयवत् 
विपरीतनिश्वयखयापिः निश्वयम्रविबध्यजल्ञात् मूर न्यूनतेति संसयप्रदं व्याचश--संराये इति । विपरीतज्ञाने अतिबन्धकनि- 

शवयप्रकाराभावप्रकारकजेकिकसनिकषौयजन्ये ज्ञाने । .अनादिसखंसगोभावः -पागभावः ।- नत्विति! तसोत्तरज्ञानपयो 
स्वादिति भातरः. भवज्ुसमोत्त्ानरद्रयलमा दुय मिद्धसाधनं सङ्गमयवि--तन्ञाशकस्यापीति । तदलयन्ताभा 



बिटठेशोपाध्याय्युपचहितगोडव्रहमानन्दीयुता । १७९ 

गोडन्रह्मानन्दीः ( ठघ्ुचन्द्िका ) । 

स्ताभावभ्रयोजकलं खीक्छियते, “उन्तरक्तानात् पूर्वन्तानाव्यन्ताभावः इति धीश्च सखीक्रियते, तदापि साश्षात्कारत्वैन 
भ्रयोजकतानिवेरोन निपरीतक्चानातिभ्याक्षिवौरयितं शक्यत इति भवः । ज्ञानप्रयुक्ताभाषप्रतियोगित्वखूपं लक्षण 
ख्वीद्य वा पूर्वापरन्थसङ्गतिः । नच--तथापि अच्रत्तिप्रागभवेऽतिव्यास्तिः, उपादानग्र्क्षयं॒साक्चाष्कारस्वैन 

परवृत्तिरूपतन्नादं भ्रति प्रयोजक्त्वादिति--वाच्यम् ; प्रागभावसखानङ्गीकारात्, नाशस्वेनाद्यत्ताभावत्वेन वा प्रयोञ्य- 
तानिवेदादवा । नु--स्पायैनादिरूपे शक्या दिसाक्षात्कारे सत्यपि चा्षुषादिरूपस्य रजतादिभ्रमस्योत्पस्या तदिन्दि- 

यप्रयोज्यरजतादिभ्रमहेत्वक्लाने तदिन्दरियभयोज्यद्युक्यादिधीत्वेन निवसेकस्वमावदयकम् , तथाच साक्चत्कारस्वेन न 

तत्--इति चेत्, तथासति बह्मयादेः स्पादयैनाचयुत्तरं तन्न वदन्यत्वचा्चुषायापत्तेः। तस्य इष्टप्वे अनुभवविरोधात् , 
क्विद्धिनरेन्द्रियजन्य्षानस्यानिवतेकव्वं तु तन्नाभ्रामाण्यज्ञानात्, समानेन्द्रिय्वान्तभौवेण निवसैकत्वसीकारेऽपि 

श्यद्विरोषयोःरिति न्यायेन साक्चास्कारत्वेनापि निवतेकस्वस्वीकाराच्च । नच सेतुदश्यैननादयपपेऽतिन्यासिः; . भ्सेसु 

खषघुचद्धिकाया विटकेशो पाध्यायी । 

वैति । तन्नार षिना तदधिकरणासंबन्धेद्ादिः । प्रययातिग्रसङ्गमिष्यपत्या परिहरति--उन्तरक्ञानादिति । विपरीतज्ञा- 
नेति । प्रागभावद्वारा निश्वयमयुक्तायन्ताभावपरतियोगि इ्यादिः-- शाक्यते इति । ज्ञानत्वग्याप्यत्वानिवेशेन लाघवं 
चेखपि बोध्यं इति भावः । इत उत्तरं ज्ञानप्रयुक्ताभावभतियोगित्वरूयं रक्षणं खी वा पूर्वापरमरन्थसङ्गतिरिति पाठः । स 
च्र नु तन्नाशस्तदधिकरणे तदलयन्ताभावसंबन्धे एव प्रयोजकः, न तु तदलन्ताभावे, तस्य निलयत्वात्., ज्ञानग्रयुक्तसंबन्ध- 

प्रतियोग्य्यन्ताभावभतियोगित्वनिवेरो तु गौरवमिदयाशङ्कयावतरणीयः । पुवौपरेति । नाश्यमादाय पूर्वस्य, प्रागभावमादाय 

उत्तरख अन्थसख सङ्गतिरियर्थः--तन्नाशामि ति । अभावमिति शेषः । तेन नाशत्वाघरितरक्षणद्वयेऽपि शङ्कासङ्गतिः । एवं 
च नाशत्नायन्ताभावत्वधरितखक्षणत्रयेऽपि नेयं शङ्केति भावः ! प्रागभावस्यानङ्गीकारादिति } अतिबन्धकनिश्वयस्य 

प्रतिबध्यज्ञानालयन्ताभावसंबन्धे साक्षादेव प्रयोजकत्वमिति भावः । तदश्चीकारेऽप्याह-नादात्मेनेति । अल्यन्ताभावत्वे- 
नेति! भभावतेनेयपि बोध्यम् । प्रृतो त पर्ततयेनैवोपादानम्रलक्षप्रयोज्यता; लाघवादिति मावः--धीवेनेति। नचु-- 
साक्षात्कारत्वं जातिविशेषो वा, इन्दियार्थसनिकषोत्पन्नज्ञानत्वं वा, उभयथापि तदिन्द्ियप्रयोज्यसाश्षात्कारत्वेनोक्ता्ञान- 
निव्तैकत्वसंभवात् नेयं शङ्का संगच्छत रति--खेश्न; साक्षात्कारत्वं विषयिताविशेषः, ज्ञानाकरणकक्ञानल्वं वा, तथाच 
तदिन्दियपरयोज्यतद्रूपापक्षायां तदिन्दरियप्रयोज्यधीत्वेन निवतैकत्वे लाघवमिदमिग्रायात् । वस्तुतस्तु--रजतादिलोकिक- 
्ाष्ठषभ्रमदेतज्ञानं प्रति शचक्यादिलौकिकचाष्ठषत्वेनैव निवर्तैकतेलेताकतैवासख ग्रन्थ तात्पयमिति शङ्कासङ्तिः । न 
तत्. नोक्ताज्ञाननिवतेकत्वम् । तथा सति चाक्चुषादिभ्रमष्टेलक्ञानं भरति अधिष्नचाक्षुषत्वादिना निवर्वकत्वे सति । 

तदन्यतेति । वहथादिभिनत्वगुल्ापश्चरागनक्षत्रादिगोचरेयर्थः--अचुभवविरोधादिति । भधिष्ठानसाक्षात्कार- 
त्वेनेवाज्ञाननिवतैकत्वावश्यकत्वादिति शेषः । कथं तर्हिं छक्तिस्पाशनोत्तरं रजतचाष्ठुष्रमोत्पत्तिः १ तत्राद-- 
कचिदिति । तत्र भिजेन्दियजन्ये । सप्रामाण्यज्ञानादिति । तदनाखादितदयैव निवतैकत्वमिति भावः ! नजु-- 
सर्व्रोक्षस्थदेऽपरामाण्यज्ञानोत्पत्तिकल्पने मानाभावः, तदुतत्तिक्षणे उक्तभ्रमापत्तिशवेयत आह--समानेन्द्रियजन्य+ 
त्वान्तभौवेनेति । चा्कषत्वायन्तभाविनेल्थः ¦ न्यायेनेति । खवाधकाभावविरिष्टा यत्र यद्धमावच्छिन्नकार्थेतानिरूपिता 
यद्धमावच्छिन्नकारणता तत्रतद्धमेव्यापकधमोवच्छि्िकार्येतानिरूपिता तद्ध्मन्यापकथममीवच्छिन्नकारणता; यथा धटत्वा- 

, वच्छिन्नकार्यतानिरूपितकपाखत्वावच्छिन्नकारणताके कपाङे प्रथिवीत्वावच्छिननकार्यतानिरूपितपथिवीत्वावच्छिन्नकारणता । 
खं सामान्यकारणता । तत्नैव द्ग्यत्वावच्छिक्ननिरूपितक्रारणतायाः पएरथिवीलवावच्छेदेन जलदौ व्यतिरेकन्यभिचारेणास- 
त्वात, पृथिवीत्वावच्छिल्ननिङ्पितकारणतायाः दरन्यत्यावच्छेदेन जस्ादावन्वयन्यभिनारेणासत्वाच्च व्यभिचार इद्यतः, 
सखबाधकाभावविश्चिषेति । एवंच रजतचा्चषश्रमहेत्वज्ञानमिव्तके छक्तिचाश्चुषे साक्षात्कारत्वावच्छेदेन रजतसाक्षा- 
त्कारभमहेलक्ञाननिवतैकत्वसिद्धिः ! न च--ड्कतिस्पाराने. रजतचाशवुषभ्रमोपधायकाज्ञानानिवतैके अन्वयग्यभिचार एव 
बाधक इति--दाच्यम्; विेषकारणविश्रिष्टसामान्यकारणसेव. फलोपधायकत्वेमान्वयग्यभिचारर्पबाधक्राभावादिति भावः 
भीः ॥ नचसेवुदश्चनेनेति । तत्रापि यद्विशेषयोरिति न्यायेन रेद॒साश्ात्कारत्नेन ,प्राग्रद्िरोषनाराकलादित्नि मावः ।-- 

६ 

त वथ 
“ ५. 

५ 
४ "स 

१, 
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गौोडजद्यानन्दी ( कधुचन्द्रिका ) । 

दष्टा ससुरस्य ब्रह्महा व्यपोहतीश्यादिस््या सेतुचाश्चुषत्वेनैव तत्र निवतैकत्वबो भनादिति भावः ॥ इति रुषु- 

चन्किकायां ज्ञाननिवरलैत्वनिरूपणम् ॥ 

इति त॒तीयसिथ्यात्वम् । 

कघुचन्दिकाया विद्धङेदो पाध्यायी । 

अमाणादिपरा्याया इति नात्र सेुसाक्षात्कारत्वेनोक्नाशकलवमिति भावः । तदाद-सेतुचाश्चुषत्वेनेवेति । नचु- 
अन्धस सेतुसमीपे समुद्रस्नातस्यापि पापविरोषनासो न स्याव् ; सेतुचाष्टषाभावात् , नचेष्टपत्तिः; “चादुर्वियोपपन्नस विधि- 
वद्रह्यधातने । समुद्रसेतुगमनं भ्रायधितं विनिर्दिशेत् ॥ सेतुबन्धपथे भिक्षां -चातुवणयात्समाहरेत् । वजयित्वा विकर्मस्थान् 

च्छ्नोपानद्विवर्षितः ॥ अहं दुष्छृतकमा वै महापातककारकः । गरद्रारेषुं तिष्ठामि भिक्षार्थी ब्रह्मघातकः ॥ गोकेषु च 
गेषु मामेष नगरेषु च । तपोवनेषु तीर्थेषु नदीम्रघ्वणेषु च । एतेषं व्यापन्न पुण्यं गत्वा तु सागरम् 1 बह्महा सुच्यते 
तस्मात् काला तसिन् महोदधौ ॥ ततः पूतो गृहं प्राप्य कृत्वा ब्राह्मणभोजनम् । दत्वा वघ्नं पवित्राणि पूतात्मा भरविशेत् 
गृहम् ॥ गवां वापि दातं दत्वा चातुर्वियाय दक्षिणाम् । एवं शद्धिमवप्रोति चातुर्वि्यानुमोदितः' इति मिताक्षरायां 
पराशरस्मृतो च सेतुःचाष्चुषस्य पापविरोषनाशकःवानुक्तेः, तरतविशिष्टसमुप्रसेतुगमनसेतुसभधिहितससुद्रलानयोरेव तन्ना 
कत्वोक्तेश्व, सेतुसयुद्रल्ानं विनापि सेतुचाष्ठषमत्रेणोक्तपापनिकत्तिसंभवेन तत एव पापिनां सखदेशगमनापत्तेश्च । नचेव- 
माचार इति--चेन्न;ः उक्तस्िद्वयेकवाक्यतया समुद्रसेत्देशगमनग्रायधित्न्दुशेखयेक्तविन््योत्तरदेशत उक्तनियमक- 
कापविशि्टचाश्चुषजनकचष्चःसजनिकर्षयोग्यदेशावच्छिन्नसमुद्रल्ञानयोः समुदितयोः पापविरोषनाराकत्खीकारे उक्तसकः- 
लदोषपरिहारेण सामनज्ञखात् । तत्त्वदीपने तु द्वारदेशागमनादियुतस्य सेतदेप्राप्या कत्मषनिवृ्तिरितयुक्तम् । तव 
आ्निपदेन लानसुपलक्षणीयम् । टीकायां चाश्चुषत्वेन पापनिवर्तकलोक्तिस्तु, विरोध्यभ्युपगमवादः, संतानचाष्ुषयोग्य- 

त्वेनेयर्थिका वेति बोध्यम् ॥ 

इति ठतीयमिथ्यात्वम् । 

ज्ञाननिवर्यत्वरूपमिथ्यात्वविचारः 

ततीयमिथ्यात्वम् 

0 

तदयं नि्मछितार्थ 

न्यायाग्रतकाराः- 

ज्ञानत्वेन ्ञाननिवलत्वविव्षायां सुद्भरपातादिनिवर्ये चटादावव्यिः; दषटन्ते साध्यवैकल्यं; छकि्ञानेन स्प्यं न्ट- 
मिति कदप्यनलुभवात् । एतावन्तं कालं छक्तयज्ञानमासीत् श्म आसीत् इ्यनुभवेन शकतिवत्सल्ययोः अज्ञान- 
भ्रमयोः शकतयज्ञानेन तदज्ञानं नष्टं भमश्च नष्ट इलनुभवेन क्ाननिवरतसत्तवेन तत्रातिभ्यापिथच । यथाहि “रूप्य 
नासि नासीन्न भविष्यतीति प्रत्ययो नैवं छक्तयज्ञानं अमश्च नासीदिति प्रययो वियत इति तयोरलक्ष्त्वात् । 
साकषिसलत्वेऽपि तद्धाखदुःखादिमिभ्यात्ववत् भमसदयत्वेऽपि तद्धाखरूप्यमात्रमिथ्यालस्यापि संभवात् । अपरोक्ष 
्रमख परोक्षप्रमथा गनिकृत््यसंभवेन परोक्षापरोक्षसाधारणन्ञानत्वख निवतैकतावच्छेदकत्वायोगाच । ज्ञानत्वन्याप्य- 
स्एवितवेन ज्ञाननिवयै संस्करेऽपि किथयालम्यवहारापततरन, ज्ञानतयव्याप्यधरमेण ज्ञाननिवर्सलमपि तद् । अनुभवत 



विके शोपाघ्याय्युपलहितगौडत्रह्मानन्दीयुता । १८१ 
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व्याप्यधर्मेण तज्निवर्यत्वविवक्षायां यथार्थस्यतिनिवद्ये अयथारथस्पृतावव्यािः । तत््न्ञानसंस्कारनिवर्यजीवन्मु्तीयाज्ञान- 
क ४५ [१ 

संस्कारेऽन्यिनं श्रमोत्तरयथार्थज्ञाननिवलयैतवं तत्. । एतेन-खोपादानाज्ञाननिवर्तैकज्ञाननिवर्य॑त्वमिति पक्षोऽपि पराहतः; 
मनायध्यासेऽव्यापतैः, खघवेनाज्ञनोपादानकत्वेव लक्षणत्वापाताचेति-- 

विश्चाननादयता मिथ्या रूपादौ नानुभूयते 1 किं त्वधिश्ठानवत्सये तदृक्षानेऽ भूयते ॥ इति 

एवं च ज्ञाननिवलैलं मिध्यालमिवि पक्षोऽपि न संभवतीति--वणयन्ति । 

सिद्धिकारास्तक्तरूपमपि मिथ्यात्वं नि्ुष्टमेवेति साधयन्ति ।-- 

सथाहि--क्ञाननिव्ैत्वं हि ज्ञानप्रयुष्कावस्थितिसामान्यविरदभतियोगित्वम्; एवंच कार्यात्मना कारणात्मना च 
दविविधाऽवसितित्वावच्छिन्विरहस्य ज्ञानग्रयुकसयेवात्र विवक्षणात्, “अविद्या सह कर्येण नस्ति नासीद्धविष्यतीति 
माधस्याविद्ायामपि सत्त्वेन तत्परिणामभूतभ्रमस्यापि तथात्वेन द्त्त्यज्ञनरूप्यविभ्रमयोरपि मिथ्यात्वयेटत्वेनाल- 
ष्यत्वाभावेनातिग्याघ्यनवसरात्, छक्तिक्ञने रूप्यं नासि नासीन्न भविष्यतीति मतीतेरालुभाविकत्वेन रूप्यस्यापि 
मिथ्यात्वात् साध्यवरैकल्याभावात् , उत्तरज्ञानेन पूर्वज्ञानस्य खास्मनावस्थितिविरहस्य अरयुक्तत्येऽपि कारणात्मनावस्थि- 
तिदिरहस्य तत्वाभावरादथीन्तरस्यापि नावकादयात्, परोक्षापसेक्षमाधारणस्यापि ज्ञानत्वस्य खरूपसंवन्धरूपनिवर्वक- 

ताचच्छेदकन्वाङ्गीकारेणोपपत्तिसंमवाच क्रान्तेन क्नाननिवल्यैत्वपश्षे न दोपः । एवं ज्ञानत्वग्याप्यधैण निवर्वक- 
तापक्षोऽप्बदुष्ट एवः स्प्तित्येन सप्तेः संस्कारनिवर्वकताया अनङ्गीकारात् , स्पती सयां संस्कारो टढो भवतीलेवानुभवात् । 
स्गृतिमामान्यस्याययार्थत्वमेव न॒ यथार्थस्छतिरपि समसि इति बजिन्दुरीकोदाहतपक्षाचुसरणे ठत अञुभवत्वव्याप्य- 
धर्मेण क्ञाननिवल्यत्वपक्षोऽपि न दोपाय्र ! पवं ख्रमोत्तरसाक्षात्कारत्वेन तन्निवर्सत्वमिथ्यात्वपश्चोऽपि 
समीग्चीन एव; जीवन्मुक्तीयाज्ञानसंस्वारस्य चरमसाक्षात्रेभेव निवृत्तिनेतु ज्ञानसंस्कारेणेयङ्गीकारेण त्रापि दोषाभा- 

यात् । अनायध्यासानामप्यविद्योपादानकत्वस्य तत्समकालिकत्वेन न्यायरल्नावत्यासुपपादितत्वेन खोपादाननिवर्तक्न्ञान- 
निव्यत्वपश्तस्याप्यदु्टत्वादिति-तृदीयमपि मिथ्यात्वं सूपपादमेव--इति ॥ 

तदेतत्तरङ्धिणीकारा नातुमन्यन्ते- 

तथाहि--न तावज्ज्ञानप्रयुकावध्थितिसामान्यविरदपरतियोगित्यं क्ञाननिवर््यत्म् ; तत्रावस्थिखा सामान्यं विशेष्यते 
ता, धिरो वा, आद्येऽस्थितिसामान्यं ऋरणात्मनावेस्थानं कारणमिति यावत्, एवंच ज्ञानभ्रयुक्तविरहग्रतियोगिख- 
शारणकानं मिभ्यालमिनि पर्यवसितम् । एकयो्तरश्ञननिवरयपूरवज्ञानजन्यसंस्कारे सिद्धसाधनम्, अनायवियादौ बाधश्च । 
कारणसम्मैनावियोक्तं चावियाकारणकःवमेवास्तुः शेषवैयध्यात् । अनाद्यविदयादौ वाधश्च । द्वितीये कारणात्मना विरद 
नग्रनुसन्येऽपि खर्पेण विरटस्य ओआनाप्युक्तववाद्भटादावन्यापिः । स्प्यादेरवस्थिदयद्धीकारे खकूपेण निषेधायोगेन 

श्वयेण निषेधं ददतां भवतां मतैऽखयन्तामदवस्यापादितत्येन शदाश्ङ्रायभावस्येव रूप्याभावस्यापि ्ञानायुक्तत्वादनते 

साध्यपेकलन्यम्, पक्षि बाभरश्च । क्षानत्वव्याप्यधर्मणेति प्रक्षोऽपि न युक्तः; मननत्वादिना ज्ञाननिवर्ये संशथ- 

विदोषेऽतिव्यपिः । पतेन--साश्नात्कारत्वेन क्ञाननिवसयैत्वपक्षोऽपि-परास्तः; दुष्मन्मते भ्रयक्षख शब्दवाध्यत्वेन 

नानं स इत्याोपदेदानिवलरणसपा दावव्यापेः-- इति ॥ 

लघुचन्दिकाकारास्त्- 

तैतयुक्तम्, शञानपरयु्ावस्थितिसामान्यविरहपरतियोगिलवं  ज्ञाननिवसयत्वभिखतराकस्थितिपदार्थख सामान्यपदाथै- 
दाया धिरहपदार्थिनान्वयपक्षे बाधकाभावात्, तत्र॒ बिरेहपदस्मायन्ताभावपरत्वे ज्ञानप्रयुक्तसखीयसंस्कारान्यतरा- 
गकस नाश्षपरस्वे शनजम्यखखसंस्कारोभयनाशकत्वस्य विवक्षणसंभवात् , छारणनारसैव कायेनाशरूपत्वेन 

चघटाहिनाश्षसपकपाछनाकस्यापि चदादिनाक्षरपत्वेन ज्ञानजन्यनाशग्रतियोमिःवस्य चटादावपि सत््वेनाग्यास्यभावात् । 

ताबन्मात्रथिवक्षमे उच्चरश्चाननिवर्स्यपूर्वननाने सिद्धसाधनम्, अतः खसंस्कारनिवेश्यः तावस्मात्रविवक्षणे च स्ख्तिनाद्य- 

सेस्कारके पूर्वशने विद्धघाभनतादमर्ध्यादुमगनिवेश्ः । वस्तुतस्तु सपतेः संस्कारनाकषकत्वखानङ्गीकाराव, जानजन्यनयस्चः 



नि „ अद्वैतसिद्धिः सनव्याख्या । [ परिच्छेदः १] 

परतियोभिसेस्कारकत्वमेवार विवक्षितम् ; अनायविद्यादीनामपि ज्ञानजन्यनारभ्रवियोगिसंस्कारकः्वात् मिथ्यात्वोपपत्तिः । 
भनिद्यासंस्कारेऽपि ताव्धाठ्म्यसंबन्धेन संस्कारस्य ॒वि्यमानत्वान्मिथ्यात्वोपपत्तिः । एवंचावस्थिलया सामान्यविशेषणेऽपि 
न दोप इति सूचितम् । यथाच खरूपेण निषेधप्रतियोगिनामपि रूप्यादीनामलन्तासत्वानापातः; तथा पूरवैमेव निरूपित 
मिति यक्तिरूप्यादीनामयि आतिमासिकखरूपावस्थिलायङ्गीकारेण तद्ठिरहस्य ज्ञानग्रयुक्तव्वा्न तन्न साध्यवैकस्यम् । यत्तु 
ग्रति कारणस्यापि संस्कारस्य र्णविनादयलवं खलकारणसापि बमस खादिनादयललमिवोपपयते इवि, तदपि न संगतम् ; 
गमानविपयकरत्वसामानधिकरण्योभयसंबन्धेन संस्कारनिरिषटसंस्कारत्वेन `विलक्षणस्मतिहेतुत्वेनोपपत्तौ स्यतेः संस्छारना- 
“1 रि कट्पने गौरवादित्यज्ुभवत्वम्याप्यधरमैण ज्ञाननिव्तापर्षोऽपि समीचीन -एव । मन्तम्य इवि तव्यप्र्थेन मननख 
हियारपस्वाङ्भीकार्यत्वेन ज्ञानरूपत्वामावेन मननजन्यज्ञानविरोषद्ेव संशयनिवतैकःवेन मननत्वेन मनन संसायनिशेष- 
(न. नत्रान स्वीकारात् । एतेन--साक्षात्कारत्वेन तजिवर्यतापक्षोऽपि साधुरेवेति--सूचितम् , नायं स्थ इत्या्ोपदेशस्य 
4. ञप्ामाण्यश्ङ्कासंपादकल्येऽप्यपरोकषभरमखापरोक्षसाकषाल्रेणेव निकततेरभ्ुपगमनीयतया ततो निङत्यसंभवेनाव्यात्य- 
+वनसादिति सर्च॑मनवयम्--द्ति निरूपयन्ति ॥ 

॥ इति ततीय मिभ्यात्वम् ॥ 

अथ चतुर्थमिथ्यात्वविचारः । 

स्बोश्रयनिष्टात्यन्ताभाचम्रतियोभित्वं वा मिभ्यात्वम् । तच्च खालयन्ताभावाधिकरण एव प्रतीयमा- 
"~~~ 

सिद्धिन्याख्या । 

अथ चतुर्थमिथ्यात्रविचारः । 

स्वाश्रयेति । नच-- संयोगादौ सिद्धसाधनमिति--वाच्यम्, संयोगतदलयन्ताभावयोरवच्छेदकमभेदेन 
[भिश्नाभ्ितत्वस्येचालमभवत्वेन सत्त्वपक्षे सामानाधिकरण्यायोगात् । नापि शुक्तिरूप्यादौ साध्यवैकल्यं; 

गोडनह्यानन्दी ( लघुचन्द्रिका ) । 

अथ चतुथमिथ्यास्वम् । 
अप्िक्र्णा पवेति ॥ ष्वकारः अशोषाथेकः । अरोषत्वं च भ्यापकत्वम् । तथाच वाश्य एव मेयत्वमित्यादौ 

ङघुचन्द्रिकाया बिदरङेश्षोपाध्यायी । 

श्रीरस्तु 

॥ श्रीगुखभ्यो नमः 1. 

चतुर्थमिथ्यात्वनिरक्तिपरारम्मः \. 

श्ररे--स्वाश्चयनिटेति ॥ खाश्रयतवेन परतीयमानयावक््ठेयर्थः । अत एव इदं अविप्ेसाद्ुक्तावपौनसक््याय विजे्य- 

(रेषनमावस्मस्मासेन सयं ज्याच्डे--तत्ेति । अत्र साखुन्ताभावाविकरणान्मनरमतीयमानलवं नैवकारा्थः, खासन्ता- 
बस्य कवस्मन्वयित्वेन तद्धदन्यामिदधरितः, तकेमाड टीकायां -दवकारोऽश्चेप्थंक इति । तख प्रतीतौ अन्वयः । 



विद्रेशोपाध्याय्युपष्रंहितगोौडंतरद्यानन्दीयुती । १८३ 

नत्वम् । अतः पूरैवैलक्षण्यम् । दुषणपरिहारः पूरैवत् ! नच-संयोगिनि समवायिनि वा देयो तदल- 

सिद्धिव्याख्या । 

तस्यापि पारमार्थिकल्वाकारेण खसमानाधिकरणायन्तामावप्रतियोगित्वादिति भावः । नु आश्रयशब्देन 
सखाश्रयप्वेन प्रतीतिमाच्ोक्तौ चान्यथाख्यातिपक्षे रजतत्वादेः खाधिकरणव्वेन प्रतीतश्युक्त्यादावलयन्ताभावस्य 
सच््वास्सिद्धसाधनम्--इत्याग्ङ्ाह-ततश्वेति । तत्पक्षे च रजतत्वादिकं खायन्ताभावानधिकरणेरज- 

तेऽपि भातीति न सिद्धसाधनम् । न च~एवकारब्याव्रत््यस्वायन्ताभावानधिकारणाप्रसिद्धिरिति-- वाच्य; 

खाश्रयत्वेन प्रतीयमानयावनिष्ठप्रतीतिविषयसंबन्धावच्छिन्नायन्ताभावप्रतियोगित्वस्य विवक्षितत्वादिति 
भावः । एतेन--मरतिपन्नोपाधो त्रैकाछिकनिषेधम्रतियोगित्वं मिथ्यात्वमियनेन पू्क्तिन । पुनरक्तिः-- 
परिहतेतयाह--अत इति । उपाध्योभदादिति भावः । ननु--तैकाछिकनिषेधपक्षे उक्तानि दूषणान्यत्रापि 
प्रसरन्ति इटाशङ्खय तच्रोक्तपरिहारा अ्राप्यावर्तनीया इलयाह--दूषणेति । नचेति । अत्र नचेयनन्तरं 

गोडबरह्यानन्दी ( रघ्ुचन्द्रिका ) । 

वास्यस्वे मेयस्वल्येव प्रकृते स्रालयन्ताभावे खप्रकारकघीविरोष्यत्वसय व्यापकतारामात् उन्तव्यापकत्वाश्रयालयन्ताभावं- 
भ्रतियोभि्वं॑मिथ्यास्वम् । पूवैवेटक्षण्यं सखखमानाधिकरणाल्न्तामाचप्रतियो गित्वरूपात् भ्रतिपन्ने्यादिनो ्तरूपा- 
द्ैरकषण्यम् । दषणेति । कपाढादौ संयोगादिसंबन्धेन घटा्यभावमादाय सिद्धस षनादीलयथः । पूर्वैवदिति । येन 
संबन्धेन यद्वन्तया अतीतं यद्यत्, तश्निष्ठाभावीयं तस्संबन्धावच्छिन्नं प्रतियोभित्वमिदयादिविवक्षयेलथंः । संयो- 
गिनि देशे तदुश्पत्तिकारे प्रक्यादौ वा प्रतियोगिसंयोगावच्छेदेनालन्ताभावसे विरोधाभावाद्ट-समवायि- 
नीति । समवायेन निययुक्त इलः । तथाच घटादौ पाकेन रूपादे नौदयकारे तदुस्पत्तिपू्वकारे वा तदलयन्ता- 
भावस दद्वनेन तयोरषिरोधेऽपि धरव्वादेषैयादौ समवायस्य घराद्याधारे सर्वकाले सत्वेन तत्र घटत्वाद्यलयन्ताभा वख 

खघुचन्द्िकाया बिद्लेकणेपाध्यायी । 

तथाचारोषा सर्वा खमक्रारकधरतीतिः खायन्ताभावाधिकरणविशेप्िका, उक्तग्रतीतित्वं उक्तविशेष्यकत्वन्याप्यं खम्रकारकभ्रती- 
तिविकेष्यत्वं, खायन्ताभाववत्त्वन्याप्यमिति यावत् । तच्या्तिश्च न तद्रदन्याद्त्तित्वं; अप्रसिद्धः, किंतु खन्यापकत्वमियाशय- 
माद-अद्रोषत्वचेति । अशेषपदार्थान्वयरुभ्यं चेदर्थः ! अरशेषपदार्थन्वस्यन्वयिनि अन्वययोस्यमिति रोषः । एवका- 
रसमभिन्याहारे तादशब्युतपत्तिखीकारे प्रयोजनं ददैयिठ॒माद--तथण्वेति । वाच्य पएव मैयत्वमिति । अन्वयाद्न्य 
एव मेयत्वमिति म्यवदहारानुपप्तेरिति भावः । खाधिकरणनिष्ठेति । खनिष्ठत्वेन प्रतीयमानयावचिलयर्थः । यद्यपि 

श्दानीमुभयन्र विशषेष्यविशेषणभावसाम्यं; तथापि पूर्वत्र यावत्पदेन प्राविखिकरूपेण तत्तद्यक्तयो विवक्षिताः । अत्र 
तु व्यापकत्वमिति न पौनखक्दयं, स्पा चेयं रीतिः साकल्यलक्षणे गादाधर्याम् । खप्रकारकम्रतीतिनिवेशचेना्रत्तिसगनादिषु 
सिद्धसाधनरूपदूषणाभावात् दूषणपदं व्याचे--दूषणेति इति । आदिना अव्याप्यदरत्तिकपिसंयोगादिषु सिद्धसाधनं । 

पूर्वत्र प्रतिपन्नपदस्य अतीतार्थकत्वात् व्याचे-प्रतीतमिति । यावदिति रोषः । इद्यादिविवक्षये्यादिना, सखाभावयो- 
दशकालरूपावच्छेदकेक्यविव्षा ग्र्या; एवं संबन्धादिविवक्षायामपि उक्तानुमाने वाधमाशङ्ते मृङे-- नचेति । 
घटादेरिति शेषः--तदत्यन्ताभावेति । संयोगेन समवायेन वेदादि: । असंभवः ्रवियोग्यभावयोविरोधे । अविरोधे 
डु सेभवो बोध्यः । तत्वयोगिनि संयोगेन तदलन्ताभावसंभवमाचष्कय समवायिनीयेतदवताप्यति रीकायां-संयोभि- 
नीति देश्य इति । चक्रवेमादौ जन्ये निले वा परमाण्वादौ । तदुत्पत्तिकाछे घटादुतपत्तिकालवच्छेदेन । एतत्संयोगा- 
नुत्यत्त्येति सेषः---प्रख्यकारादौ इति । खण्डेदयादिः ¦ आदिना धटादिमवियोभिनाशकालः, अतियोशिनि करियोत्पत्ति- 
तृतीयक्षणश्च । अवच्छिम सप्तमी-परतीति । अरतियोगितत्संयोगयोनीश्चेनेयस्य परमाण्वादौ निदे गगनादौ महाका 
संयोगनारेनेख्थः ! अत्यन्ताभावसत्वे संयोगसंबन्धाचच्छिन्तदलन्ताभावसत्वेऽपि । विरोधाभावात् अतियोम्य- 
भावयोरेकावच्छेदेनैकरुषरम्यढ्तित्वरूपविरोधनियमभङ्गाभावात् 1 नित्ययुक्तेति । प्रतियोगित्वादिः । नियोगे मल्वर्थौ- 
येनिखीकारे फलं स्पटयति--तथाचेति । षरादौ . चटल्वादेखत्षमवायस्य च क पटाद्यधिकरणीभूतसर्व्रातमवच्छेदेन 

सचतेः । तत्र षे भल्त्ाजनरामसय लिशते, बिरोध, तिशोमयमावयोर्विेषनिषभेत 1 नद्धः 



१८४ अद्वैतसिद्धिः सन्याख्या । [ परिच्छेदः १] 

स्ताभावासम्भवः, संभवे तूपादानत्वाचयुपपत्तिरिति-- वाच्यम् ; कके सहस्ंभववदेरोऽपि सहसंभ- 

सिदिन्याख्या। 

खाश्रयशचव्दे तास्विकाश्रयोक्ताविदयध्याहरतव्यम् । संभवे सिति । अयन्ताभावाधिकरणस्योपादानादशैन 
त्वादिति भावः । किं सहासंभवमात्रं विरुद्धयत खाश्रयस्योपादानत्वम्, नाच इयाद- कालेति । न 
चेवं सति--भावाभावयोर्विरोध एव उच्छिन्नकथः स्यादिति व्यावदहारिकत्वेऽपि व्यवसा न स्यात्, दैता- 

देतयोरविरोधापातेनाद्तज्ञानखय द्ैतज्ञाननिवर्वकत्वं च न स्यादिति---वाच्यम्; भावाभावयोर्वितेषे समा- 
नसत्ताकमावाभावविषयतयाऽवकाश्चसत्तवे तया व्यावहारिक्या व्यवदखधायाः सिच्खुपपत्तेः । प्रकृते चाश्र- 

यनिष्ठामावतत्रतियोगिनोर्भिन्नसत्ताकतयाऽविरोधात् । दैत्रैतयोर चिरोषेऽप्यद्रैतस्य पारमार्थिकसत्ताकसय 

छतिबोभ्यतया तख प्रावस्येन तजनितज्ञानस्य द्वैतप्रयक्षवाधकत्वो पपत्ेशचेति भावः । दवितीयं दूषयति-- 

गोडबरहयानन्दी ( छघुचन्द्रिका ) । 

विरोधेनासंभवः । अन्ताभावख खप्रतियो गिविरोधग्राहकमामस्य मिथ्यात्वहकमानेन नाभिभवः देतभिमानः 1 
नु--कारभेदेन कपारादौ घटाद्ितदलयन्ताभावयोः संभववदेकका्छेऽपि घटस्वादितद्भावयोः संभवोऽस्तु, 
तजराह--संभवे स्विति । प्रतियोगितदलन्तामएवयोरेकदेशे युगपत्संभवे स्विलयथः । उपादानत्वायय्पपत्तिरिति । 
सदा ध्शयन्यस्यापि घटोपादानत्वे तन्त्वादेरपि तत्स्यादिति भावः । आदिपदात् घटादिप्र्क्चकाङे धघटाभावादेः 
कपालादावमलक्षतानुपपत्तिः । कपाठादिकं सदा घरा्यभाववदित्यादिज्ञानेष्वभ्रमात्वभ्यवहारानुपपत्तिश्च । अलन्ताभा- 

रघुचन्द्िकाया विदुखेशोपाध्यायी । 

मिभ्यात्वाजुमानबठेन तत्र॒ तत्सिद्धिः स्यात्. अत गाह--भत्यन्वाभावयय ति । मानस्य अमानस घरत्वादिरयत्व- 
सक्षायुशृहीतख । श्राहकमानेन अनुमानेन । अभिमान इति । भियात्वाजमाने तदधोषकथुयवहीततवेन सललानु- 
मानासंभवात् तद्चुसन्धानेन तत्परिहार इति भावः । संभववदिति । विरोधय एकावन्छेदघरनया संकोचमङ्गीक्ले ति 
शेषः ¦ एककाङेऽपीति । संडचितमविरोधमनङ्गछ्येति शेषः । घटादौ चटत्वादितदभावयोः खीकारेऽपि घटादौ 
निखधटत्वादेः समवायिकारणत्वरूपोपादानल्वल परैरनङ्गकारेण तदनुपपत्युद्धावनासंभवेन व्याच्--संभवे त्विति । 
अतियोभिनि सकठेल्यादिः । सर्व विरोधानुपगमेनेति भावः । नजु-- अस्तु उपादनत्वमपि, तनाह-सदेति ¦ तत्स्या- 
दिति । तथाच सदा धटशल्ये तन्तादौ घटोपादानत्वाभावद्दनेन सदा धशन्यत्व धटोपादानत्वाभावन्यापिनिशवयेन 
कयाङे सदाषटञ्ञूल्यत्वापादकिका घटोपादानत्वाभावापत्तिः सदा घटश्ूल्यत्वसि द्धि ् रतिवभ्राति इति भावः! घटादौ घरटतवा- 
भावादिंभवे वाधकामावादाह्--आदिपदादिति । नञु-अजमावभरयक्षे अतियोगं अतिबन्धकमतो नोक्तदोष 
श्यत जआाद-कपालादिकमिति । षटभयक्षकारे इयनुषज्यते । कालान्तरे उक्तम्यवहारसेष्टतात् । मूले-काले. 
सडह संभववदिति । अतियोम्यभावयोरियादिः 1 अर धट्दैदिकसंबन्धावच्छिननतदभावयोः कारे काटिकसंबन्येन 
एकदेशवच्छेदेन सत्त्वं न्तः, तस्यैव निगरिवादत्वात् इति न संभवति; तयो स्ाधिकरणविभिन्देशावच्छेदेनैव कारेऽङ्गी- 
ऋारेणेकदेशावच्छिननतवरपसहपदार्थानन्वयात् 1 न च--कपालमेव विभिन्नकारछवच्छिन्नं तयोरधिकरणं कारढत्तौ अव- 
च्छेदकमिति--वाच्यम्; तत्रापि विभिन्नकालावच्छिननावच्छेदकतयोभेदात् , धटत्वस्मवायावच्छिन्नाञुयोगिता धटत्वा- खन्ताभावीयविद्ेषणतयोः कटे सह संभवो इ्टान्तः, समवायस्येक्येऽपि घटत्वसमवायाजुयोगिताया नानात्वेन खरूप- 
९ वरपर्पायाससखाः समनायीयकालनिष्ठकालरूपकाछिकविशेषणतानतिरिक्ायाः काटे संमबादिदयपि न संभवति; विेष्यताः 
संबन्धेन घटे इव अय॑ धट इति अमायाः केऽसत्त्वेन तश्चियामिकाया घटत्वतियोगिकत्वविगिष्टसमवायीयविलक्षणाु- 
योगितायाः काङेऽभ्युपगमासंभवात् ! नापि कालिकसंबन्धेन घटत्वतत्संबन्धावच्छिनितदमावीयकालिकविरोषणतयोः कारे 
सदसंभवो तशषगतादन व । कारे हि धटल्वे खाधिकरणीभूतघटावच्छेदेन कािकसंबन्धेनासि, तत्संबन्धावच्छि्नतदभावस्त 

# निलयवच्छदेन, धटत्वानधिकरणपदायवच्छेदेन : लु विरेषणतासंबन्धेनापि; सर्वथा तयोः च काठ्पतिरेकदेशावन्छे्यतो, - प्ररन्ु आत्मलादिकें खाधिकरणीमूतामाक्च्छेदेन कारे कालिकसंबन्धेनासि, तत्स॑ब- 



विट्लेशोपाध्याय्युपव्रंहितगौडनह्यानन्दीयुता । १८५ 

वाविरोधात्, भागभावसच्वेनोपादानत्वाविरोधा्च । नच--अव्यन्ताभावाधिकरणे श्रागभावस्थाप्यजु- 
प्पत्तिरिति--वाच्यम्; काठे व्यभिचारात् । नच--काङे भागभावाल्यन्ताभावयोः सामानाधिकरण्य. 
"7 ^~-------------------------------~-------------------- ~~~ ^^ 

+^ 

सिद्धिव्यास्या । 

प्रागभाव इति। नचालन्तेति । सतश्च न भागभावसत्वमादायोपादानत्वोपपत्तिरिति भावः । काठ इति। 
तथाच काटरूपाधिकरण इव देश्रूपाधिकरणेऽप्युभयोः स््वसुपपन्नमिति मावः । नच कालेति । तथाच 

गोडत्रह्यानन्दी ( कघुचस्द्िका ) 1 
वाधिकरणे सदा घरदिशन्ये कपारादौ अनुपपत्तिरिति अयस्ताभावस्य खप्रतियोगिनेव तसागभावध्वसास्यामवि 
विरोधादिति शेषः । व्यभिचारादिति ! यद् यत्न यस्यालन्ताभावस्तदा तत्र न तद्य मागभाव इति व्यासो व्यमि - 
चारात् } इदानीं कारिकसंबन्धेनेतस्कारूढृक्तिः । सामानाधिकरण्ये दैशिकविरोषणतयैकायिकरण्ये । प्रमाण- 

रघुचन्दरिकाया बिदटुरेशोपाध्यायी । 

न्धावच्छिन्नतदभावोऽपि खाधिकरणीभूतात्मावच्छेदेनैवासि; इति तयोः कारे सहसंभवात् दन्तः संभवेत्, एवं नियल- 
तदभावयोः } अयमपि प्क्ृताचुषयुक्तः; दाष्टन्तिके अभावनिष्टैशिकविशेषणतासंबन्धावच्छिनदेशवृत्तेरेव विवक्षित- 
त्वेन दृ्यन्तेऽपि तादृश्या एव कार्त्तः विवक्षितलात् , अतः कालिकसंबन्धेन घरलादिमति कारे कारिकसंबन्धावच्छि- 
न्रधटलभावस्य या विश्चेषणतासंबन्धावच्छिन्ना दत्तिः, तस्याः प्रतियोगिना एकदेशावच्छिन्नलं देराविरोषानवच्छिजलं 
वा प्रमाध्यं इष्टन्तत्वेनोपन्यासः छत इद्यग्रे टीकायां कंचेदयादिना स्फुरीकरिष्यते । एवं व्याप्यवृत्तेः सर्वदेरशकाखाव- 
च्छिशनत्वे । सहपदयोरेकदेशावच्छि्लमर्थः । देशकालानवच्छिनत्वे लनवच्छिन्नलमिति बोध्यम् । संभवो एृत्तिः । 
नन्वेवं--कपां यदि सदा धरशल्यं स्यात् , तर्हिं घटोपादानं न खात्, तन्तुवदिति तको दुवौरसलनाद--पागिति । 
उपादानत्वाषिरोघधादिति । केवल्सदाघरदून्यलखय षटोपादानलाभावान्याप्यबादिदयर्थः । अयथं भावः-- 
धटादेरुपादानमात्र्रततेः आगभावस्ाभ्युपगमेन तन्बादौ तद्विरदख धराद्ुपादानलाभावरूपापायन्यापकत्वेन कपारे सदा- 
धटरशून्यलरूपापादकान्यापकत्वेन चोक्तापाद्यापादकव्याप्निमञ्ञकोपाधित्वेन धटस्ागभावाभावविशिष्टयेव सदाधटद्यून्य - 
लस्य धरटोपादानलाभावन्याप्यल्लोपगमेनोक्तविशिष्पादकस्य कपे विरहेण वा केवलघटद्न्यल्लोपगमे घटोपादानला- 

भावापत्तिरूपयाधक्रभावादिदयथैः-इति । वाधकान्तरोद्धारोऽपि टीकायामलुपदमेन स्फुटीकरिष्यते । कदाचिदद्यम्ताभावाधि- 
करणे कदाचित् प्रागभावोऽपि स्यात्, अतो व्यच्-सदति । विसेधादिति । तथाच केवरसदाधटदून्यल्लोपगमे 
घट प्रायभावाभावापत्या घटोपादानलापगमापत्तिरतस्तश्नोपगन्तन्यमिति भावः । हेतुं पूरयति-- अत्यन्तेति । तन्ादा- 

विवेखयादिः ¦ मु--समवायावच्छि्तदद्यन्ताभावलं, तत्परागभावतद्भुसान्यतरवदकृत्तिलग्याप्यमिति व्याप्तेः करे 
व्यभिचारोक्तिनै सङ्गच्छते; उक्तान्यतरवतायाः तदरृत्तितायाश्च दै रिकविरेषणतासंबन्धावच्छिन्नायाः विवक्षणात्; का 
तयोिदानीमिति प्रययनियामककालिकसंबन्धेनैव सामानाधिकरण्य प्रदैने व्यािभज्ञामावात्, अतो व्याच--यदेति । 
यत्काखव्टेदेन यदेश यद्य समवायावच्छिन्नाखयन्ताभावो विरेषणतासंबन्धेनास्ि, तत्कलावच्छेदेन तदो विशेष- 
णतासंबन्धावचिष्ठश्नतत्प्रागभावाभावो षिरोषणतासंबन्धेनास्तीति, यत्कारे यदेशावच्छेदेन समवायावच्छिन्नतदल्यन्ताभावः 

कालिकसंबन्धेनासि, तत्कारे तदृशागच्छेदेन कालिकसेबन्धावच्छिनतत्मायभावाभावो विशेषणतासंबन्धेनासि इति वा व्याप्तौ 
व्यभिचारात्, धयोत्पत्तिपू्वकाले घटादन्ताभावघटआगभावयोः कालिकसंबन्धेन सत््वादिदयर्थः । अत्र परथमन्याप्तौ षटो- 
त्पसतिपूरवकरास्रन्यकाखावच्छिन्सन्लादिरं्न्तः षरोत्पत्तिपूर्यकलवच्छिनः कपालादिः पक्षः । द्वितीयन्याप्तौ तन्लायव- 
च्छिक्षो षरोत्पत्तिपूर्वकत्मन्यक्राले दन्तः, कपाखावच्छिन्नः टोत्पत्तिपू्वैकालः पक्षः । उभयत्र षयलयन्ताभावो हेवुः 
घटप्रागभानामाषः साध्यः \ तत्र अथमे टष्टन्ते व्याप्यदृत्तितया कालवच्छिन्नत्वेनासिद्धिः, द्वितीये धटकारे आपादका- 

पाद्योः सिद्धावपि आपाथस्य व्याप्यद्रत्तितया देशानवच्छिननत्वेनापिद्धिरियतः अकारान्तरेण व्याप्तिमाह--यंदेति । 
पूश्मरवच्छि्नो निरवच्छिन्नो वा यदेशे यस्यायन्ताभावः, तदेशे तत्मागभावाभावः, यथा तन्तौ षटालन्ताभावधरभ्राग- 
भावामावौ इति स्याप्तौ इयथः । सर्वकालावच्छिलते निरवच्छिनने वा कपाङे पक्षे घटमिभ्यालघटकतयाऽभ्युपगतेन धटा- 
दन्ताभावेनापादकेन पटभरायभावाभावोऽप्यापिपादयिषित इति पय॑वसितम् । तत्रापि व्यभिचारः; घटोत्प्तिपू्ैकाटे- 

श् मागूममिशिवापतयलसेन घटोपादानत्वामावग्याप्यत्वात् इति । _ व = - 
` अद्रेः लि. २४ ` । 



१८६ _ . दरैतसिद्धिः सव्याख्या । . [ परिच्छेदः १} 

मिदानीं धटालयस्ताभाव इदानी घटश्रागभाव इति प्रतीतिवखादङ्गीकतम्, देये ठु तदुभय 

सामानाधिकरण्ये न किचिदपि भरमाणमिति- वाच्यम्; मिथ्यात्वायुमितेः श्वुव्यादेश्च प्रमाणत्वात् । 
१.९.७४८ विं 

सिद्धिव्याख्या । 

दृष्टान्तदार्छान्तिकयोवैषम्यमिति ध्येयम् । मिथ्यात्वेति । ततश्च न वैषम्यमिति ध्येयम् । विरोधेनालु- 

गोडब्रह्मानन्दी ( ध्ुचन्दरिका ) । 

त्वादिति । एतेन--वटादावयिष्ठानगतस्य सत्वस्यारोपोऽनादिद्डवासनासहितो दोषबिधया तत्र पिथ्यात्वग्रहे 

छधुचन्द्रिकाया बिड्केशोपाध्यायी । 

घटप्रागभावप्रययेन कपारे धटभ्रागभावस्याग्याप्यदृत्तित्वेन सर्मैकालावच्छिन्नलनिरवच्छिन्नल्योरभावात् । अत्र पक्षान्त 

भविणापि' व्यभिचारो निथितलात् दूषणं बाधस्लत्र दोषो नोक्तः; आपत्तौ तस्यानुकूललात ¦! इदानीमित्यस्य एत- 
त्कालावच्छेदेन देशषृत्तिलार्थकत्वे अनेनैव देशे सामानाधिकरण्यसिद्धौ देशे लिखयनेन तत्र भ्रमाणाभावोक्तेरयुपपत्तिरियतो 
व्याचषे--दइदानीसिति । इदानीं घटप्रागभाव इति । घटो भविष्यतीति शब्दान्तराभिलाप्येयं अलक्षरतीतिर्यत्काटे 

त्कार एवेदानीं घलयन्ताभाव इति प्रयक्षश्रतीतिरिलजुभवे इति भावः । कालिकसंबन्धावच्छिन्नसामानाधिकरण्ये पुनर- 

क्ताजुपपत्तिरतो व्याच--दैशिकेति । मूडे-न फिंचिदि ति । अलयन्ताभावस्य भतियोगितद्धंसप्रागभावविसोधनियम- 
स्याद्याप्यनिराकरणात् कपाटे धषटोपादानलान्यथादुपपत्तिसिद्धप्रागभावविषयिकाया असन् कपाङे धटो नास्ति" "धटाल- 

न्ताभावोऽसि" इति प्रयक्षपरतीतेरसिद्धेरिति भावः । एवं चैतावता धट्वंसम्रागभावान्यतरावच्छिन्ने कपाङे त्रैका- 

लिकघटालन्ताभावे भमाणशङ्कायां तायां तत्परिहारमाद--मिथ्यालाजुभितेरिति । पतेन-षटयन्तामावाव- 

च्छिल्िकपाे घटभ्रागभावे प्माणाकाह्वायां मिभ्यालादुमितेर्युकतिभ्रान्तिः, तया ॒तस्याविषयीकरणात्-दइत्यपास्तम् । 
बु--कपले घटादिप्रयक्षेण तद्विषयक्धयादिलिङ्गकेन घटादिविरुद्धतदलन्ताभावाभावग्राहकाचुमानेन च॒ म्रतिनन्धात्कर्थं 

धयालन्ताभावग्राहकमिभ्यालादुमितेरुदय इत्यत आई--श्ुत्यादेश्येति । नेद ननेदयादिभपश्वमिध्यापराहकश्चतेशेदयर्थ 

तस्याः खतःप्रमाणायाः सैर्वैतो बलवत्त्वात् तदनुगृहदीतमिथ्यीलाज्मानसयाप्युक्तमरयक्षातुमानाभ्यां बखवत्वमिति भावः । 
एतावता मिथ्यालालुमानेन कपाखदौ सदा धयदिशल्यखसिद्धौ कंपाखदेधंयाद्युपादानलानुपपत्तेः परिहारोऽप्यादिपदस्- 
चितः । उक्तासुपपत्त्योरपरिदहारेण न्यूनतां परिदठैमसख मूखस्य तत्परिहारसूचकतामाह--पतेनेति 1 घरादिमिध्यायुमितेः 

्ुलयग्दीतत्वेन आमाण्यबल्वतत्वकथनेनेदर्थः । अनेन -- घटः सन् इ्यादियक्षस्ारोपलम् , उक्तालुमितयुतत्तौ अनुखाद्- 

रूप उपमर्दः, तदुतत्तेः प्रायुत्पादश्च कम्यते, इत्यारायेनाह-घरादाविति । आरोपान्वयिविरोष्यकलं सप्तम्यर्थः ।-- 
अधिष्टानगतस्येति । तादात्म्येन धटद्यारोपविशेष्यसद्रुपन्रह्मधमाबाष्यलरूपसत्त्वेयर्थः । परस्यराध्यासाम्बुपगमात् 

सद्रू्रह्मणोऽपि घटादौ तादास्म्थेनारोपात् तद्धमैसतत्वस्याबाध्यलस्यारोप इति भावः । यद्धा--उक्तसद्रपव्रह्मभतियो- 
गिकतादात्म्यरूपसत््वेदर्थः । तेन बरह्मणो नानध्यस्तलसिद्धान्तासङ्गतिः । तन्मतेऽधिष्ठानसंसगा्यास एव परस्पराध्यास- 
घटक इति भावः । घटपरक्षस्य घटाभावप्रलक्षे प्रतिबन्धकता न संभवति; घटे वाधितलशङ्कया तज्ज्ञाने बाभितविषय- 

कत्वरूपाप्रामाण्यसंरायास्कन्दितत्वात्, अतो धटादावबाध्यलसय तत्तादात्म्यसख वा भानसुक्तम् । जीवन्मुक्तीयघटायभाव- 
मस्र चदिमिथ्यालमरहे तदीयवयादिपरयक्षख प्रतिबन्धक्तामसङ्गादाह--अनादिदडवासनासहित इति । 
आनादितं ढत्वे हेतः, दृढत्वं च-परोक्षप्रथमादिजातमिभ्यामरहाञुच्छे्यत्वम् । वासना चेयमासोपसमानविषयिणी. । 
जीवन्मुक्तख तु श्रुलयनुमानजन्ये मिथ्यात्वनिश्वये मननेनाप्रामाण्यशङ्कानिरासात् निदिध्यासनपरिपाकसहकारेणोक्तमिथ्यातल- 
निश्वयेनोक्तवासनोच्छेदात् तदीयघटसत्वारोपस् तदीयवटायभावम्रयक्षे देन्द्जाछिकवत् न अतिबन्धकतेति भावः । भरति- 
योगिविधया निणैयस्य॒मिथ्यालमरहरतिबन्धकतायामनादिदढवासनाया -अनन्तत्वात्, दोषविधयेल्युक्तम् ! तदभावा- 
भावत्वानवच््छिन्नतत््वावच्छिजनतदवतता्रदस्य खातन्रयेण प्रतिबन्धकतासूचनाय वा तदुक्तम् । -रीकिकसभिकर्षाजन्यतद्- 
भावज्ञाने' तदवत्तानिश्वयत्वेन, तदिन्दियजन्यतदभाववत्तज्ञाने तदिन्दियजन्यतद्रत्ताज्ञानप्वेनः न अतिबन्धकल्वात् तदभाव- 

कू 
८2. ̀ ~", 

--~--------------------~ 

१ अपौरषेयत्वेनासंभानितपुरुषदोषतया "यो होता सोध्वयुितयुपदेशकषासस्यातिदेद्साखपेक्षयेवालमानादितः प्रावस्यमिति मावः । 
२ खयंदुबरैलाया अपि समाख्यायाः लिङगरूपप्रबरम्रमाणा्चिततायाः प्रकरणवाधकत्वस पूषाुमव्रणमव्रविनियोगस्थे दृष्टत्वादिति भावः ॥ 



विद्लेक्षोपाध्याय्युपवृंहितगोडब्रह्मानन्दीयुता । १८७ 
~~~ ~~~ मी 

गोडब्रह्मानन्दी ( रुघुचन्द्रिका ) । 

भरतिब्रन्धक इति घरीदिप्र्यक्षकारे चक्षुरादिना घटाभावादेन भ्रयक्षम्, अतपएवोत्ताप्रमास्वञ्यवहारोऽपि; मिथ्यास्व- 
आहकश्वुलादिनोक्तारोपस्योपमरदँ तु तख प्रयक्चमिति-सूचितम् । किच कारुदेशयोरलन्ताभावस् दृत्तिस्तुस्येत्यने. 
नेदं सूचितम् । मन्मते कस्यापि केवरान्बयित्वं न स्तीक्रियत इलस्य वक्ष्यमाणत्वेन व्यतिरेकिवस्तुमाश्नस्य परेणापि 
कालेऽलयन्ताभावस्ीकारेण च सर्वेददयानां भ्यतिरेकित्वेन कारेऽलन्ता मावस्तावद्वद्यं वाच्यः । तस्य च किंविदेशाव- 

रुघुचच्द्रिकाया विड्ङेयोपाध्यायी । 

अलयक्षलञवच्छिन्नं अति तदरत्ताभलयक्षलेन प्रतिबन्धकलस्यं पार्थक्यसूचनाय वा तदुक्तम्. । तदुक्तं सिद्धान्तरुक्षणे 
दीधितिरकूता--“शृक्षलावच्छेदेन वृक्षे संयोगसामान्याखीक्व॑मते परितः अरतियोगयुपलन्धेः दोषाद्ा व्रक्षे न संयोग 
इति नाध्यक्षमिति । तत्र घटादौ मिथ्यालस्य रहे प्रयक्षरूपे बाधेन शान्दबोधस्योत्पत्तिनं प्रतिबध्यते, कितून्ने तत्र अमष्य 
गृह्यते इति दीधितिकारोक्तेः उक्तघटादिप्रयक्षसक्तरेऽपि शुल्ा घटादौ मिभ्यालनिश्वयो जायते । श्रुतिरूपभबलममाणजन्य- 
लाच तत्परामाण्याप्रहो न जायते । चन्द्रश्रदेशिकलप्रयक्षे सलयपि ज्योतिरागमेन षड्योजनपरिच्छिलबोधवत् श्रुत्युपो- 
द्टितालुमानादपि तथैव मिभ्यालनिश्वयो जायत इति ॥ ग्रहपदं अलयक्षपरम् 1 मिश्या्ञानं नाहार्य; तद्धरकथतियोगि- 
मत्तवस्य वैज्ञानिकलात् । घरादिभ्रव्यक्षेति । भिनेन्दियजन्ययोरपि विरोधिले लग।दिनेखादिः । समनेन्द्ियजन्ययोरेव 
तथाते तु अम्रिमचश्रदिनेयय्यात्रापकषैः । नन्वेवमपि कपालदौ घयादिप्रयक्षदूल्यकाङे बाधकामावादुत्मन्ने घटा- 
यभवप्रयक्षेऽप्माणलन्यवदारः घटादिप्रदयक्षकारीनः, पूरवसुत्पन्नसुत्तरयुतत्यमानं वा कपालं सदाघटामाववदिति ज्ञान- 

मभ्रमे्याकारकोऽ्लुभूयमानः सिद्धान्ते न स्यत्; षटदेमिथ्यालोपगमेन कपासदौ सदाघटाभावाभ्युपगमात्, घरदेस्तु 
कदाप्यसुपगमात् इत्यत आह-अतपवेति ! कपालदौ धटादिभरलक्षकलि आतिभासिकघटदेरुपगमात् तन्मिथ्या- 
लस्य चाग्रहदेवेखर्थः । तथाचोक्तघटायभावन्ञमे घयादिप्रल्क्षकारे घटादिमति घटाययभावग्रकारकलरूपाप्रमाणलग्रहसं- 

भवेनोक्तव्यवदारोपपत्तिरिति भावः ¦ नन्वेव--कपालदौ धटायभावप्रयक्षं तत्पमालव्यवदारश्च कदापि न सखात्.; घट- 
दिविषयकानादिद्ढचासनावरेन घटादिसमान विषयस्य साक्षिप्रयक्षस् तत्पमरतिबन्धकस्य तदयमालप्राहकसख स्वेदा संभ- 
वात्, एवं जीवन्मुक्तस्य ॒निष्प्रपश्च्रह्मसक्षत्छरो न सत्; तस्य वश्ुरादिनापि प्रप्चसाक्षात्कारसंभवात्, इत्यत 
आह--मिथ्यात्वग्राहकश्चुत्यादिनेति । साधनचतुष्टयसंप्सख श्रवणमनननिदिष्यासनपरिपाकसदङृतसय मिथ्यालभा- 
हकश्रुखाः प्रपश्चभिथ्यालनिश्रयेनेदर्थः । उक्तविधश्रौतग्रपथमिथ्यालनिश्वयं भति उन्तमपश्चप्रलक्षस्य सवासनस्याप्यप्रतिव- 
न्धकल्स्य तदग्रामाण्यम्राहकलस्य चालुपदसुक्तलादिति भवः ! उक्तासोपस्य कपाखदौ धटादिसत्वभयक्षरूपारोपख । 
उपमर्दं इति । अधमं भ्रमलग्रहरूम उपमर्दः । ततः पपश्चमिथ्यालघ्रययाभ्यासेन तद्वासनादाव्यैमिति तद्धिपरीत- 
्रपश्चस्ववासनानिष्तिरूपः, तावत्पयैन्तं॑कदाचिदुक्तारीपोत्यक्तिः । परन्तु तत्र अभमलग्रहात् तेन अतिबन्धाभावात् 
कदाचित् षटाय्रभावप्रद्यक्षमपि । परन्तु विपरीतवासनावश्ेन तत्रापि ्रमलखग्रहः । उक्तरीलया म्रपश्वमिध्यालहद- 
वासनावरेन तत्सतत्रवासनानिष्रत्युस्रं त, श्रपश्चभलक्षारोपस्यालुत्पादरूम एवोपमदं इति क॒ तदधीनस्तदभावज्ञान- 

धामो अमल इति बोध्यम् । तस्य चटादिरूपयपश्वाभावस्य \ प्रत्यक्षमिति भमलज्ञानानास्कन्दितं परयक्षमि- 
व्यथः । एवं जीवन्मुक्तानां निष्परपश्नब्रह्मसाक्षात्कारेऽपि निर्विचिकित्सो निबौपे इति भावः । नज्ु-एतावता 
समवायादिना धटादिमति कपाल्दौ तत्संबन्धावच्छिननप्रतियोगिताकः तदभावः साधितः, स॒ च अतियोभि- 
िरोधमचचुपश्य भ्वंसमागभावविरोधमात्रसुपण्टय धव॑सभ्रागभावकालावन्छेदेन कपाखदौ काछिकाव्याप्यश्ृततिरस्त, 
नन्व--कारे कालिकसंबन्धेन भटादिप्रतियोगितदभावयोः सदसंभववदेशे दैिकरसंबन्धेन तयोः सदसंभवोऽस्तु, 

इत्युक्तम् मृजे एवेति-- वाच्यम्; कड तयोविभिन्नदेशावच्छेदेनैवाभ्युपगमसंमवेन द्यन्तासंमतिपत्त्या तदुक्तौ विवा- 
दादरिति सिद्धसाधना्चष्यं तन्मूलभिग्रायवणनेन परिदरति--किंचेति । कारुदेश्योरिति ! कारे सहसंभववेरैशेऽपि 
सदर्षभवाविरोधादिति मूलोक्तेनेयादिः । सर्वदद्यानां व्यतिरेकिलं न संभवति; भरमेय्रादीनां केवलान्वयिललादत उन्तम्-- 

मन्मते कस्यापीति ! निर्धर्मके ब्रह्ममि भ्मेयलादीनां अभावाज्गीकारादिति भावः । सरवैदद्यानां दै शिकव्यतिरेकि- 
त्वेऽपि तद्तिकारे तदलन्ताभावः केन खीकरियते १ इयत आद--व्यतिरेकिवस्तुमाचस्येति । परेण नैयायिकेन । 
कारेः इति । ऋरिकसंबन्धेन प्रतियोगिमत्तवेऽपि प्रतियोस्यनधिकरणदेशवन्छेदेनेति शेषः. \ ˆ सवैदद्यानां 
यटममेयज्ञादीनाम् ! मिभ्याकनेदवे \ सवेति ! काके ततदरमक्सपि ५ चाच्यः.4 'परेणः। तदन्तेन देमिकवन्येन 
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गोडब्रह्मानन्दी ( टशध्ुचन्द्िका ) । 

च्छेदेन काछे फंचिर्काखावच्छेदेन् देशे दरत्तिरिति सीकारे देदकारुनिष्ठानामनन्तावच्छेदकतवव्यक्तीनां कस्पने महर- 

रवात् चयदेरलन्ताभावः सर्वत्रैव स्वीक्रियते । अतएव संबन्धो न तस्प्रतियोगिताचच्छेदक--इत्युक्तम् । 

नच--एतत्काे गृह धये नासी"ति धीः कारादिनिष्टमवच्छेद्कत्वं गाहत इति--वाच्यम् ; गृदादिनिष्ट्या 

चटा्ययिकरणताया अवच्छेदकत्वस्यामावं हि स तत्कारादावव गाहते, नलु घटाद्यभावाधिकरणतायां गृहादिनिष्ठय- 

मवच्छेदुकल्वं तत्कारादौ । अतव “दक्षे मूले न संयोगः दत्यादिधीरपि बृश्षादिनिष्ठसंयोगाद्यवच्छेदुकस्वामावं मूलाद् 

गाहते । नन्वर्व--का्याव्यवहितप्राक्रारावच्छेदेन कायेवदेरो वतैमानस्याभावस्य प्रतियोगिस्वे ससखनन्यधासिद्धस्व 

कारणत्वमिलयादिन्यवहारो नोपपद्यत--इति चेन्नोपपद्यताम्; तथापि यसक्षणावच्छेदेमोपद्यमानसय कायस्य यद्धेदो 

ठध्ुचन्द्रिकाया बिदुङेद्योपाध्यायी । 
घटादि्रतियोगिमति देशे तदद्यन्ताभावस्तु इदानीं मया साध्यत इति देषः । तस्य घटादिद्द्यालयन्ताभवस्य 

किंचिदेयेति दन्ते । अतियोग्यनधिकरणदेशे इलर्थः । किंचित्कालेति दाष्टन्तिके । अतियोग्यनभिकरणकासे 
इदयर्थः--अत्यन्ताभाव इति । स च काटे काठिकसंबन्धावच्छन्नप्रतियोगिताको, देशे दैशिकसंबन्धावच्छिन्न- 
अतियोगिको चा विंशेषणतासंबन्धेन वेति बोध्यः ।-सर्यननैवेति । सवेदेशावच्छेदेन कारे, सर्वैकालवच्छेदेन देशो 
इयर्थः । केषांचित् प्रतियोग्यवच्छेदक्ं, केषां चिद भावावच्छेदकलं चापेक्ष्य सर्वैषामभावावच्छेदकले लाघवादिति भावः । 

चस्तुतस्तु-व्याप्यकरततरेवावच्छेदकलाजुपगमात् सर्वतरेयस्य निखच्छिज्ञ इत्यथः । एवंच व्घवं सम्यगुपप्यने 
नन्वेवं घटदेरयन्ताभावलेनैव विरोध इति वक्षन्यम्, तच्राह-अतएवेति 1 तत्संबन्धानां तदभावप्रतियोगिला- 
वच्छेदकलकल्पने तद् भावभेदकल्पने च गौरवादिर्थः । एर्वंव घटदेश्यन्ताभावः सर्वदेशकार्षु सर्वकारदेशाच- 
च्छिन्नटृत्तिको निरवच्छिन्नदृत्तिको वा मिथ्याचघटकतया सिध्यन् चटमुन्मूर्यतीति भावः । कालिकान्याप्यवृत्ति- 

लप्रययमन्यथोपपादयितुं शङ्कते--नचेतत्काङे इति । नच-इय धीः एतद्ृहनिष्ठषटसख कालिकसेबन्धावच्छि्ना- 
भावमेतत्कारेऽवगाहत इति, एतत्वाखवच्छिनने गृहे गहकालवच्छिनग्रदाद्धिने षटाभावावगाहिनी चेयं धीरिति पूर्वो्त- 
प्रकारदयं--शज्खम् ; भ्रकारान्तरख वक्ष्यमाणलादिति भावः --अवच्छेदकत्वमिति । यदनिषठया धराधिकरणताया 
इति शेषः । अवच्छेद्कत्वस्याभावः; अवच्छेदकतासंबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावः ! तेन नाप्रसिद्धिरिति केचित् ! 
तन्न; संबन्धस्याभवप्रतियोगितावन्छेदकताया इदानीमेव निराकृतलात् ।! नचाप्रसिद्धिः; इदानीं ग्रहे घट इद्यरोपयिपरय- 
तया आध्यासिक प्रसिद्धेः; अन्यथा सप्तम्यन्तोषटेख्यवच्छेदकलरूपसंबन्धाम्रसिद्धौ तदवच्छिन्नय्रतियोगिताकाभावस्य 

दुरवैचलात् । तथाच यथाश्रुतमेव सम्यक् । परमते एतत्कारे असिद्धस्य घयाधिकरणतावच्छेदकलस्य कालान्तरेऽभावः, 
सिद्धान्तिमते तु तत्कारेऽपि घटादि येन येन संबन्धेन यत्र यत्र प्रतिभासते, धटादिभरतियोशिकतत्त्संबन्धमिध्या- 
लसिष्या षटादिमिभ्यालसिख्या च तत्रे तत्र तत्तत्संबन्धैः धटवत्ताविरोधी ! परेषां तत्तत्संबन्धावच्छि्ञवराभावकूट- 
संबन्धसामान्यानच्छिन्रघटामावसथानीयः संबन्धानवच्छिननप्रतियोगिताको घटसामान्याभावो विषयीक्रियमाणः तत्र तत्र 
तत्त्संबन्धेन घरवत्तायुपमरदेयति, यथा तुच्छाभावः, इयांस्तु विदोषः; घटादिः सत्त्वेन प्रतीयते, न तुच्छमिति भावः १ 
देिकान्याप्यत्तिलप्रययं भूरे पूर्वमन्यथोपपादितमपीदानीं प्रकारान्तरेणान्यथोपपाद्यति--अतप्वेत्ति । अभावस्य 
निरवच्छिननटृत्तिकलादेवेद्यर्थः ॥ 

पव कार्देशयोः देशकालनिष्ठभाववत्ताया अवच्छेदकल्ानुपगमे । घटादिमति काखान्तरावच्छेदेन दण्डादेरभाव- 
सत्वात् घयादिकारणलव्यबहारानुपपत्तिरतः कायोग्यवदितभराक्ालावच्छेदेनेत्युक्तम् । नोपपद्यते इति 1 उक्ता- 
भावे उक्तकाखवच्छिन्नलासंभवादिति भावः । इष्टापत्या परिहरति- नेति । तहिं कारणलव्यवदारस्य को विषय दयम् 
आद-तथापीति । खसामानाधिकरण्येल्ादि उपपद्यते एचेदखनेनान्वयः । तख अनन्यथासिद्धलसदिते्यादिः ५ 
तेन रासभे तद्वटकारणलम्यवदारो नेति बोध्यम् । खं दण्डलावच्छिन्नम् ! घटदण्डपदे घटलदृण्डलावच्छि्परे । 
इट धटलावच्छिन्नकारणतं रासभलावच्छिन्नसाधारणं; आघेयतासामानाधिकरण्यस्यावच्छेदकताया अपिप्रसन्कस्राधारण- 
लात, यदि सखबिशिष्टन्याउत्तिलविशिष्टलं खसामानाधिकरण्ये विदोषं, तदा षटेष्वपि दण्डषदन्यदृत्तिखसच्ेन 
तदभावविशिष्टसामानाभिकरण्यावच्छेदकलस्य षण्लेऽसंभयेन दण्डलावच्छिननेऽपि निरुकधरत्वकलस्यासत्वेनोक्तन्यव- 
दुपर्सित आह--कार्यनिष्ठमि ति । धयदिनिष्ठं यत, इण्डादिसामानाधिकरण्य, तदवच्छेदकघरलादीखर्थः ! 
अवच्छेदकलं चेदं अनतिसक्तलनियतं . खरूपसंबन्प्निेषरूपं,  शीधितिकारोष्दः . पारिभाषिकं वा, तेन रासभलावचछिने 
रल्यक्सपत्तितिमृवृः 9 नेदध--एवमषटि ब्दो - ससंयोगसामानविकर्यनियमात्. निस्कततदवच्छरेदकताधम्- 



विहटेशोपाभ्याय्युपञंहितगौडत्रहयानन्दीयुता । १८९ 

विषमसर्ताकभावाभावयोरविरोधः पूर्ैभुपपादितः ! नच असत्यतिव्यासिः, खायन्ताभावाधिकरण 
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0 

सिद्धिव्याख्या । 

भितश्व्योरेव वरत्वं खरूपत इत्याश्ङ्कयाद--विषमेति । नच--खघवेनायन्ताभावमात्रस्य प्रतियोगि- 
सामानाधिकरण्यविरोधितेति--वाच्यम् ; एकदेकत्र रजतप्रयक्चतदभावप्रयक्षप्रमाभ्यां गौरवस्य प्रामाणि- 
कत्वेन समानसत्ताकायन्ताभावसेव प्रतियोगिसामानाधिकरण्यविरोधिताया वक्तन्यत्वादिति भावः । 

नचासतीति । असतः शश्नशशङ्गदेः खरायन्तामावाधिकरण एव श्ञादौ भतीयमानत्वादिति भावः । 

सखवात्यन्तेति । सस्त्वेन प्रतीयमानत्वस्य ताभावान्न तत्रातिन्यानिरिति भावः ! सत्त्वेन प्रतीतिरप्यस्तीय- 

गोडग्रह्मानन्दी { रघुचन्दिका ) 1 

संगरर्थः तण्षणाग्यवहितपू्बक्षमावष्केदेन कारणस्य तदहेदो संबन्ध इति यत् कार्यलिष्ठं कारणस सामानाधिकरण्य 
तदकच्डेदेकधरत्वादिरूपस्य दृण्डादिस्याप्यस्वस्य घटादिकार्ये स्वेन साध्यसामानाभिकरण्यावच्छेदकध्मस्यापि व्यासि- 

सया सवैः स्वीकरृतरदेन तद्धरकस्यावच्छेदकः्वस्य स्वरूपसम्बन्ध विरोपदष्दितस्याखण्डस्य पश्षघरपर्यन्तप्राचीनताकिकषः 
स्थीङकतरवेना भावाचण्डेदुकत्वाचपरिसत्वात् स्वसामानाभिकरण्यावच्छेद्कघरस्वकष्वरूपस्य घटकारणस्क्लय दण्डादौ 

भ्यबहार उपपद्मत एवेति दिक् ! समानसन्ताकयोमावामावयोरवरेये स्वीकृतेऽपि न क्षतिः, मिध्यात्वघरकाभावखा- 
धिषएटनस्वङ्ूपरयेन परतियोमिमिश्नस्ताकरवादिति पूर्वोक्त सरास्यति । बिपसेत्यादि । सेनेति स्वावच्छिन्न 

खघ्रुचन्दरिकाया षिदटुलेशोपाध्यायी । 

परन्वयस्वान् स्वर्पयोगकारणलन्यवहारापतिः, इत्यत आद--यरक्षणावच्छेदेनेति । उत्पयमानयेति विरोषणात् 
रक्षणः काय्प्िक्षणः । तदवग्डिक्षकार्यस्य; कार्यतावच्छेदकधरलादियिशिष्टप्रतियोगिकश्चकादिरूपयदेशादुयोगिकः 
कायनवच्छदकमेजरधः, नन्कषणास्यवदहधिनमूर्वक्षणावच्ि्षः कारणनतावच्छैदकदण्डलादिविशिषटमतियोगिकश्वक्रादितदेशद्योगिकः 
कारणनायच्छदुकरमशन्य इति स्यवहारविप्यीमून गरदिल्ैः । कारणतावच्छदकदण्डलादिवििषएटमतियोगिकचटायुस्पत्ति- 
पु्यतणावन्छि्सयामादिसनन्पवयनदिदश्वानुयोनिकः स्वोत्पत्तिश्तणावच्छिनः सयरोयादिसंयन्धः, घरादिनिषठं तत्प्रतियोगिल- 
मिति यावन् । अभावस्यैव ददाकालावन्रभलानुपममः, भावम्य तु तसदुपगन्तव्यमेव । अन्यथा अभे शरक्षः कपिसंयोगी 

रति प्रलीतिर्वि, मूर शकष म कपिसंयोगीति अरतीतिरपिं प्रमा स्यात् इति हृदयम् । संयोगेन दण्डादिन्या्य, दण्टादि- 

पृ्भून्दिमेबन्षं च दण्ड्यं परति दण्डाः कारणतापततिरतः--कार्माव्यवषितपूरेक्षणावच्छिक्नत्वं कारणसंबन्ये 
निवेदितम् । पटार्पतिद्विलीयक्षणावच्छेयैन चटादिमति संयुज्यमानं घटादिव्याप्यं च घटादिकं अति घयदेः कारण- 
नापरिरनः--कार्यस्पसिङ्णावस्छिघ्नत्व कायसंबन्ये निवेरितं ! केचित्-खस््पेण कारणनियैरो दण्टलविरिष्टसा- 

धिकरप्यावच्छेदकपटल्वकलवाशौरलवषिगिष्टदण्डे धटकारणताव्यवहारापत्तिरतः--कारणतावस्छेदकनिवेश्चः । तथाच 
मीरविदिषटदण्डसामानाभिकरण्यावच्छद कखस्य निरुक्तस्य घटन्वेऽसत्वान्च नीरदण्डे घटकरारणलापत्तिः । पथिर्वीरवावरिटसा- 

मानाभिकरष्यावच्छदकन्वस्य परत्मे सल्यऽपि दण्टयय्यापक्रष्रथिवीत्वेन दण्डस्यान्यधासिद्धलात् न परथिवीलविशिषट 
धरकारणल्वापतिः । केनविद्भेण कर्मनिबेष्षे दण्डलनिषिषठगामानाधिकरण्यावच्छेद कधरल्रकलयत्. दण्डत्वनिशिष्टे द्रन्यला- 
बच्छि्कारणलापतिरलः-कादयसावस्डेदकमियेदाः । तथाच दरम्यत्ये दण्डसामानाधिकरण्यावच्छेदकलाभावाचोक्तपत्तिः 1 
पुव सयोगधरितसामानाधिकरम्यायच्छेदकलस्य धटन्वेऽमावान्नोक्तापस्तिः; संयोगेन समवायेन च ॒दण्डवति भूतलदौ 

दण्डावयये ज धटस्य समवायेन शेयोगेन च नियमेनासत्त्वात् । अत्र यादृदातिपरसङ्गः कारणताशरीरे नियमनिवेशनेन 

बारमिनुं शक्यते, स॒ तथेव वारणीयः । अन्याद्शस्वु अन्यथारिद्धत्वेन ! अन्यथासिद्ेरनदुगतलादिति संप्रदायः ॥ 

अपच मिध्याललनोभक्धृतायुमानेन श्ुखनुखृहीतेन समानसत्ताकभावाभावयो्विरोधसुपष्धयैव मिथ्या साधय 

पकयलान्मूदढे विपमसताकभावामाययोरविरोषस्मारणमात्रं॑व्यर्थमियशञङ्कम शलदुप्रहमन्तरापि रामानगत्ताकमावाभाव- 

मोर्विरोधमभ्युपगम्यापि मिध्यालसिद्धिसंभब इयभिपरायेणोकषसारणं सार्थक्यति-समानसन्ताकयोरिति । सासन्ता- 
भवाधिकरणएवं प्रसीयमानक्लमिति शक्षणे प्रसीतिपदं मदि निकल्पास्यादृपिसाधारणरूपेण ज्ञानाख्यडृत्तिमात्रपर, नतु 

्रद्भरिष्ठकनमैतन्धपरं, न बा निकतपम्यादृतरूपेण शनपर; तदा शस्निषाणादिदुच्छेऽतिन्यापिं शङ्कते मूले-नचासस्यति, 

¶ # १, 



१९०  द्रेतसिद्धिः सन्याल्या । ` [ परिच्छेद; १ | 

एव सेन अतीयमानत्वस्य विवक्षितत्वात् । नच--तदैक आहरसदेवेदमश्र आसीदिति शवुलया 

असतः सत्छप्रतीतेस्तजातिन्यापिषष्परिदरेति-वाच्यम्; ‹ सदेषेदमच्र आसी दिद्यस्यार्थस्याभाव 
118 # 00 000 

सिद्धिध्याल्वो । 

तिन्याधितादवस््यं श्ङ्ते--नच तद्धैक इति । परिदरति--सदेवेति । नच--सदेवेदमिति श्रुयथोभाव- 

गोडतरक्चानन्दी ( रषुचम्दिका ) । 

खप्रकारतानिरूपितथीविश्ेष्यताभ्यापकालन्ताभावकश्वं बाच्यमियभेः--संदेवेत्यादि । “सदेवेदादि" शल यत्र 

यस्पकारकबोभो जन्यते, तश्र तदभावभकारकधीरसदेवेलयादिना बोध्यते । उक्तं हि छन्दोग्यभाष्ये--असवः पद्ान- 

भिभेयस्वेऽपि नन्युक्तवाक्यश्य तदयुक्तवाक्याथबिरोधिधीजनकत्वमालुभाविकमिति । तत्रायं भावः--“सदेवे^यादि- 
वाक्यं बौद्धानां ताकिकादीनां च मतनिराल्ा्थम् । बौद्धमते हि सुुघाषिव प्रख्ये सतोऽभावात् करणं चिनेव सुषु्यु- 

त्रजागराचन्नण इव दष्यारम्भकारे आध्यकार्योस्पत्तिः । यथत्. जथेक्रियाकारिस्वरूपस्य सत्वसखाश्रयः तस सर्वस्य 

900 00 

टघुचन्द्रिकाया बिद्ुङेश्ोपाध्यायी । 

त्यासिरिहि । ऽक्तथकारेण तु व्यादृततेः पूर्वमभिधानात्मकारान्तरेण परिहरति-खेति । अचर खालन्ताभावाधिकरणे 

एव सत्वेन अतीयमानत्वे, तादृशाधिकरणमाचरवृत्तिलभरकारकमरतीतिविरशेष्यलं तादशाधिकरणमात्रविरोष्यकमतीतिमकारलं 
वार्थमाभरिखय परिहारो न संभवति; सदसतोशूपरागभावैन निविधसति असत्भानानङ्खीक्ारेऽपि तुच्छविशेष्यकतुच्छ- 
अ्कारकशराविषाणं खपुष्पमिति शब्दजन्यविकल्पमादायातिव्यततिईवांरलात् ! एवं खप्रकारकम्रतीतिविशेष्यतान्यापकीभूता- 
भावग्रतियोगिलमिति निष्कर्षेऽपीयतो व्याचे--सच्वेनेतीति । स्वं सत्तादा्म्य॑, तादासम्येन भासमानसदेव वा । 
ठयापकालयन्ताभाववस्वे व्यापकायन्ताभावम्रतियोगिलम् । तेन घटवति घयभावमादाय न सिद्धसाधनम् । “सदेव 

सोम्येदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयं तदेके आहुरसदेवेदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं तस्मादसतः सनायते ऊतस्वु खघ 
सोम्यैवं तस्मादितिदहोवाच कथमसतः सज्नयेतेति सक्त्रेव सोम्येदमभ्र आसीत्. एकमेवाद्ितीयं तदैक्षत बहु खां अजाये- 
येति तक्तेजोऽखजत इति छन्दोग्ये खुष्िश्चुतिः । तत्र मतान्तरनिरासपूर्वकं सतो जगत्कारणत्वं भ्रतिपादयितुं सन्माचस्य 
अखु्यकारसत्त्वं सदेवेति अथमवाक्येनोक्तम् ! तदुत्तरं ^तद्धेकः इति द्वितीयवाक्येनासन्माच्रस्य अख्यकालसन्तवं अरतिपाय, 
तस्मादिति तृतीयवाक्येनासतो जगत्कारणत्वमेकीयमतत्वेनोक्तम् । “कृतस्तु” इति चतुर्थेन तन्मतं निरस्य पञ्चमेन सत्येवेया- 
दिना सन्मात्रशयेवाग्रसत्त्वसुपसंहदय जगत्कारणत्वं॑अतिपा्त इद्याशयेन मूर सत्त्वमरकारकत्वनिवेशेऽप्ुक्तातिव्यापिताद- 
वस्थ्यं शङ्कते- नचेति 1 “तद्धैक इति “तस्मादिति” वाक्यद्वयेनासतो जगत्कारणत्वमेकीयमतत्वेन नोपन्यस्यते, कितु 
सतः अग्रसत निषिध्य जगत्कारणत्वाभावमाश्ते इयभिपरायेण समाधत्त-सदेबेति । मूटे--““सदेव सोम्येदमध्र 
आसीदि""यस्येलस्य एतद्वाक्यम्रतिपादस्यार्थयदयर्थः । स॒ चाथोऽगरकाटसत्त्वविशिष्टमेदितीयं, सत्तादात्म्यापन्नं जगत् 
तत्कतकमग्रकालसत्तवं वा; तदभावस्य “तदैक आहु'रिांदिवाक्येन बोधनेनोक्तातिव्यासिपरिदारेऽप्यभावस्य जगत्कारणता 
अपतिति ॥ तस्मादसतो जगदभावात् सदजायते्युत्तरवाक्या्थात्, स. च बौद्धानामप्यनिष्टः; व्यावहारिकोक्तजगदभावस्य 
व्यावहारिकत्वात्, जगतो निरुपाख्योपादनताया एव॒ तदभिमतत्वात्, इयतो व्याचटे--सदेवेव्यादीति । यत्र 

इर्दपदार्थे जगति, यत्कारकोऽसत्त्वप्रकारकः, अद्ितीयसत्मकारकश्च, बोधो जन्यते, तत्र जगति, तदभावभ्रकारिकाऽम- 
सत्त्वाभावप्रक्रिका, अदितीयसदभावभकारिका ` च, धीरसदेवेयादिवाक्येन जन्यते इयर्थः । करणं विनैव अपूरवैमेव 
जगडुत्पयते इति तदभिप्रायः । एवच असदिति वाक्येन असति सतत्वपकारकमरतीतेरजननात् नासल्यतिन्यापिरिति 
भावः 1 नेन्वेवं--लक्षणातिन्याप्तिपरिदहारा्चरोधेन (तद्धैकश्रतिशवुतेरसजगत्कारणल्मतनिरासार्थं॑तदनुबादिलं॑ खरसतः 
प्रतीयमामचं  परियज्य, कथसुन्तार्थपरलं  खीक्रियते--इत्याराक्नय भीभाष्यकारादतोक्तशरुतिखारसख्यदिवेयाह--उक्तदि 
छान्दोग्यभाष्य इति ! असतः पदानभिधेयत्वेऽ पीति । अनेन असतोऽरीक जगत्कारणलमतादुवाद ः; 
तभिराकरणद्वयमप्यीकमेवेति-दृि तम् । नघ युत्तवाक्यस्येति । -तदथुकतवाक्यसमानादुपूर्वीकख ` षटोऽमे नासीदि- 
सादिवाक्यखेख्थः ¦ तदयुक्तवाक्येति । षरोऽग्र आसीदिति वाक्ये; 1 आघ्युभाविकमिति । एवं च लोकसिद्ध 
सेवासदेवेति वाक्यस्य तदेवेति" वाक्या्थामावनोधकल्वमिति, । .म्मासीदितिः- -करालरसंबरन्धः+ "एकमिति संख्यासंबन्धः, 

अद्ितीयभिवि दितीयाभावसंबन्धः ौ एतेषामसयसैमरेऽपीरय्ि बोध्यम् 1. नु . त्िः--मसघ्नगत्कारणवादिनो बौद्ध इते अदाद विच्य दोः आद-मर्य अवः इतित नञ -करतरयागाष्यं सलाद, -तस् अर्ये कथमभावः ! 



विदुरेशोपाध्याय्युपचरहितगौडन्र्यानन्दीयुता । १९१ 
^ नी ^-^“ १ 

गोडनरह्मानन्दी ( घुचन्दिका ) । 

क्षणिकस्वेन सृष्यारम्भक्षण उत्पत्तिः कारणं भिनैव वाच्या, त्पूर्वं॑श्षणिकस्याधक्रियाकारिणोऽभावात् । तथाच 
'दृटयारम्भकारू पुव जागराचक्षण इव विनापि कारणं कायैयुतपद्यत इति खीक्रियते । तदुक्तं प्चपाचाम्- 
(अकस्मादेव जागराद्वहभिति धीद्रीना'दिति । विवरणेऽप्युक्तम्--“सषुते विज्लानङेशस्याप्यभावा'दिति । 
ताकिंकादिमते सु प्रख्ये सदास्मकमपि जगप्कारणं यदासीत् तन्राद्धितीयम्; गुणादिरूपद्वितीय विरिष्टसखभावत्वात् । 
तयोमेतयोर्निरासाय “सदेवेत्यादि" शतिः । इद् जगत् । अत्रे भरर्ये । अभ्याङवावस्थम द्वितीय घदरूपकार- 
णात्मकमासीदिति बोधयति ! “असदेवेयादि वाक्यं तु दद जगत् प्रख्ये नासीत्, न वा सदात्मकम् , फंस दा- 
नीमेवाथैक्रियाकारिस्वेन सदिति बोधयति । ननु--असदिति खमासान्ततं नजुपदं सङद्धिन्रसयेव बोधकम्, नत्वे 
सस्वादेरभावबोधकमिति ष्ठेश्च; शमानोनाः प्रतिषेधवाचका" इययुशासनात् अकारस्य भद्रते नजुचिकारस्वा- 
भावेनासदिस्यस्यासमासस्वात् । अतएव मूके नभेव्यस्याकारेणेदयथैः । नयु--"कथं जु खलु सोभ्यैवं स्यात् कथमसतः; 
सञ्ञयेते'्युत्तरवक्येनासतः कारणात् सतः कार्यस्य शैद्धखीक्ृतोस्पतेरनिराकरणादसदेवे्यादिपूषषवाक्येनासस्का- 
रणारमकतयः प्रख्ये जगतः सष्वसुच्यते, कायौणां हि ध्व॑सरूपा सूक्ष्मावस्था प्ररु्यकारभ्यापकस्वाद्क्षणिकत्वेनास्ति । 
सटश्यारम्भसमये स्थूरूकार्यरूपेण परिणमते । तेनासदात्मकस्वं जगतो नानुपपन्नम् । भिन्नकाङीनयोरपि 
हयोसाद्प्म्यमर् युक््याप्युक्तमेव । अतप्व (तसमादस्षतः सभ्नायतः दधयुत्तरवाक्यं तथेव बोधयति--तताहू-~ 

रघुचन्दिकायः बिटले्योपाभ्यायी । 

शस्याशाङ्खूय तन्मतं सत्पदार्थकथनेनोक्तं विद्रणोति-यद्यदिति । श्रणिकत्वेनेति । तदू्वमिलयादिपशचम्यन्तार्थो हेतुः, 
स च कारणं विनैवेखत्र । धाच्येति । प्रलये बियमानात् असतः कारणात् सगा्क्योलत्तिरि्युक्तौ, कारणलाभिम- 
तस्य कारु्पिखेनार्थक्षियाद्रिवेन च सतत्वापत्या तन्मतसिद्धसत्वमेव भज्यते इतिः भावः ।--सखीक्रियत इति । 
एतावर्ैवास जगत्कारणवादिलप्रवादः सङ्गच्छते, आद्यजगत्कारणम् असत् अटीकं नास्तीति अवादाथादिति मावः । 
सषुश्यु्रक्षणे कारणं विनैव कारयोत्पत्तिरूपे दन्ते संमतिमाह--तदुकक्ते पश्चपाद्यामिति । खषसौ सतोऽभाव इत्यत्र 
माह--षिषरणेऽप्युरूमिति । तार्िकादिमते तु पररय इत्यादि । अयमेव तन्मते तद्धैकशचुतिवाक्यार्थः । जगत्का- 
गणमिति । इदेपदार्याऽयम् । खभाघत्वादिति । नाद्धितीयं का्याभिन्नं न ! कायैकारणयोभैदाभ्युपगमादियपि तन्मते 
सदये इति योध्यम् ¦ तस्मात् सतः अद्वितीयात् सतः, जगत् नाजायत किंतु सद्ितीयादेव सतो जगदजायत इत्यु- 
च्रश्वुतेस्तन्मतेऽथेः । इं परिटदयममाननामरूपात्मकाग्याकृतावस्थं नामरूपात्मनानमिव्यक्तम् - नासीदिति । कारणा- 
श्मना हि तदा जगता भवितस्य, जगनतु प्रलयबरृत्तिमूलकारणद्यन्यमतो नासीदिल्यथैः । नद्यु-सदेव तत्कारणं तद्रूपतया 
स्यात्, अतभाह-न वासदासकमिति । अव्ये इयदुषङ्कः ! सतसत्कारणलाुपगमात्, अकारणकसगौयकर्यो- 
त्ततेहपगमादिति भावः \ नलु--चत्रेदममे नासीत्, इदं न सत्, इति वाक्यमेदे नामरेदंपदाढ़ततिपरसङ्गः अद्रितीयैकस- 
द्ात्मकजगद्रे नासीदिष्येकमेव बक्यं चेत्, विरिष्टे काल्वृत्तिखाभावबोधनेऽपि विशेष्ये जगति तदबाधेन विशेषणीभूतस- 
देदस्यालाभापक्तिः, नचात्र प्रकारे विशिष्टाभाव विरिषटेऽग्रकाल्दृत्तिलामायनिवोदक्लं; विशेष्ये तदबाधत्, न वा 
विषष्याभाववति धिषिशभावो विशेषणामावपयैवसायीति--चेत्, सत्यम्; अगत्या आयपक्षखोपगमात् । इदानीमेवेति । 
जगदिति शेषः ! यद्भा--अतरे श्दं सश्च नासीत्, किन्तु इदानीमेव तदुभयभिन्नमसि, इयथः । यत एवं तस्मात् 
सससतः कारणात् शरणं विनैव, जगद्जायतेति सतः कारणात् जगत् नाजायत, किंतु कारणं विनैवेति वोत्तरशुति- 
बाकयार्ः ।--सद्धिश्नस्यैेति । अन्ययाऽसामभ्यैन समासाुपपत्तेरिति भावः ।-प्रकृते इति । समासग्रकृतिभूते इत्यथः । 
नमूविक्रारः, "नरोपो नम श्ू्यनेन । नु--नलसतः स्वमिति पुनरुक्तं इत्याशङ्य उत्तरवाधपयांखोचनया असदेवेति" 
काकमस्यासति सतत्वगोधकलमेकं संभवतीस्याराङया तदमवरमरि नु कमि कथमिति । उत्तरवक्यंनिराकरियमाणबौद्म- 
तानुबादवस्वेनेति शेषः ! सतो जयपतोऽसद्रूपलं कथमत आहः । पूर्वखुधिकायीणामिदय्ैः । भावरूप- 
लेऽसस्व॑ न स्यादतो--भ्वसरूपेति । सृषषमावस्थेति । परिणमते इदयनेनान्वयः । तर्दि--अथैक्रियाकारिलस्ूपं 
खमेव स्यात्कथमसर्धं १ तश्राह~-प्ररुयकालेति । बरह्मणो राच्यादिरूपेदयादिः । अश्चणिकत्वादिति । क्षणिक 
छङपस्यापकाभावात्=सर्थक्रिमाकारिलादन्याटशन्याप्यभावलादिरूयसत्वाभाचात. । अस्तीति । अभवसूपासल्यदा्थ- 
ङ्प इयर्थः । लेभ जगत उक्छसत्पदार्थपरिणामरूमलेन ! तयोः सदसतोरिव्यादिः । आसीदिदादिना तादात्म्यम् । तयोः 

कायैकरणयोः । उकम् उकम्रयमिति । श्ुसापरीयपिना भि्कालीनयोसदात्म्यनोधक "तदेक आहः” शतिसमु्चय इति 



१९१  शद्रैतसिद्धिः सव्याख्या । [ परिच्छेदः १ ] 

यव नलया प्रतिपाद्यते, न त्वसतः स्वम्?" वियेधात् । अतो नातिव्यासि; । सवं चान्यत् पूर्वोक्त 

मेवायसंबन्धेयमित्युपरम्यते ॥ 
इति चतुर्थमिध्यात्वविचारः ॥ 

~^ ८ 

सिद्धिभ्याख्या । 

योधकलरेऽप्यसद्रोधकल्ं दुवौरं, सदेवेखस्य बरहमसच्त्वार्थकतवेन तदभावस्यायन्तासत्त्वानतिरेकात् › नहि 

जह्यसच्त्वाभावः कविदेदो काले वाऽस्तीति--बाच्यम् ; सदेवेयस्य ब्रहमसखरूपसन्त्ार्थकत्वेऽपि तदभाव- 

स्यानिर्वचनीयसखरूपत्वेनायन्वासत्त्वातिरेकात्तश्य च कविहेदो काटे वाऽस्लीतिसंभवादिति भावः ॥ 

इति द्धैतसिद्धिव्याख्याने चतर्थमिथ्यात्वनिरूपणं समाप्तम् ॥ 

गोडबह्मानन्दी ( टशुचन्द्रिका ) । 

नत्वसतः सख विरोधादिति । अघो धट इति बोधस्येवासदासीदिति बोधस्याहायस्वेन रागन्द्धीष्वा- 
नुपपत्तेः नोक्तवाक्यादुक्तबोधः । द्धितीयोऽथं उच्यते । सस्व नासत्कारणप्रयुक्तम् । सत्वविषिष्टे कार्ये अतः 
कारणघ्वं नेति यावत् । विरोधात् असतोऽथेक्रियारूपकायेकारणत्वे खीङृते असस्वव्याधातात् । तथाच (तस्मादसतः 
सजायतः इत्यस्य यसादिदमभे नासीन्नवाये सदास्मकं तस्मात् प्रख्ये विद्यमानात् सत॒ भाद्कार्य॑रूपं सन्न जायत 

इभः । अग्रे इतयस्यानुषङ्गेण प्रख्ये विद्यमानादिति रुब्धम् । तेनेदार्नी' सतः सदुत्यत्तावपि न बाधः । कथमसतं 
दलयादेरपि सतः; सन्न जायत इति कथं सद्रपल्येकस्य सर्वकार्यतमकतया प्र्येन ततस्तन्नायत एवेल्यथैः । नचु--(भभावसख 

खधघुचन्द्रिकाया विडुङेरोपाभ्यायी । 

व्याख्येयम् । अत एव नतद्धैकः इति पूरयैवाक्यस्यासतो जगत्कारणलबोधकलदिव । तस्मात् प्रल्यकृत्तेः । जायते 
अजायत । बोधयतीति । तथाच तद्धैक आहुरिति श्वुतिजन्यम् असति सत्मकारकबोधमादायोक्तमिभ्याललक्षणस्थास- 
तिन्या्निई्ीरेति भावः । न॒नु उक्तरीया विरोधपरिदारात् को विरोधः --अत आद--अघर इति । अर्यं 
भावः-- यदि पूर्वैकार्यध्वसरूपा कार्यसक्ष्मावस्था उत्तरका्यपरिणामिनी भावभिन्नलादसत्पदार्थरूपा प्रख्यकारे खीक्रि- 
यते, तदा व्यावहयरिकसैव जगत्कारणलं सिद्धं, नालीक, न व! अकारणकरष्िपक्षख, इति न नौद्धमतानुवादः । 
नापि तत्र मिथ्यालरक्षणातिन्यापिः; (कथमसतः इति श्रुतिरपि अभावस्य भावकारणलनिराकरणपरतया सङ्गच्छते । 
किच असत्पदस्यान्यक्तपरतया श्रधानकारणवादिसांख्यमतायुवादिन्येव तद्धैक इति श्ुतिरस्त॒, तैः पूर्वोत्तरकार्ययोः 
उत्तरपूोवस्थारूपसय प्रधान सीकारात्, कायोत्त्तौ चेतनपेक्षाया अनज्गीकारादेवकारसङ्गतिः । अतएव क्य॑नु 
“सोम्येग्यनेन तज्निराकरणमपि सङ्गच्छते । तस्मात् (तद्धैक इति वाक्यख बौद्धमतालुवादिवेऽसत्पदेन सद्धिनलेन अटीक- 
मनुष्य तत्र अ्रख्यकालदृत्तिजगत्कारणलरूपसनत्वबोधस्याहायैलम् । यदि धरमितावच्छेदकीमभूतमसच्वं नोक्तविघेथसत्त्वाभाव- 
रूपं, किंतु अबाध्यलरूपं सलयलाभावरूपं, तदापि अीकस्य काल्ृत्तिलार्थकरियाकारिखी कारेऽटीचलन्यापातानालीक- 
जगत्कारणलराज्ुवादः, न वा अकारणकरुष्िपक्षाजुवादकलमेवोक्तवाक्ये खीकार्यमिति नासति मिथ्याटक्षणासिद्केति ¦ 
अत्र नत्वसतः स्वमिति मूले प्रतिपायते इल्यनुषङ्गेणान्वयः । तदभवेप्याह- द्वि तीयो.ऽथं इति । नलसतः सत्त्व- 
मिति मूलेति शेषः । सत्त्वस्य कायतावच्छेदकलोपगमे चासत्पयुक्तल्रसक्तेलन्निषेधपरतामाद--खच्ववि रिष्टे इति । 
नयु--सतत्वं नासत्कायैतायामवच्छेदकम् , आसत एवासतकार्यत्वोपगमेनेदानीतनासजन्ये सति व्यभिचारात् , इति सत्त्वस्या- 
सत््युक्तत्वं मयापि न खीक्रियत इति को विरोधः {--तच्राह--असतोऽर्थक्रियारूपे इति । कार्ये आयकर्य । 
तथाच असदेवेति वाक्यस्य इदं जगत् भ्रल्ये नासीत् न वा सदात्मकं इदयथैकत्वेन ̀  । जायते कितु कारणं निनैवेति 
शेषः । एतन्मतनिराकरणमपि ्याच्-क्रथमसत इत्यादेरपीति । प्रत्ययेन “सदेव सोम्येदमभर आसीत्” “इदं 
सर्वं यदयमात्मा” “सवै खस्विदं बरहम" दिश तेन घटः सभनिलयादिलौकिकेन च प्ररययेन । उक्तरीसयोकुतेबौद्धमतवेनाका- 
रणकएशचलुनादितवेऽसतः ऋरणलं तन्मततवेनानूय दूषणपराचायैबन्यनिरोधं  दङते-नन्वित्ति । अभावस्य भवतीति 



1 १९३ 

गोडन्रह्मानन्दी ( रघुचन्द्िका ) । 

निर्पाख्यस्वाद्पि ने जगस्कारणत्व' मितिं पञ्चपादिकावाक्यं विवरणे ग्वास्यातस्--'नच निरपार्योपादानता जगतः, 
सदृन्वया' दिति; त्ववीयने च तद्वतारितम्-“निर्पाख्यकारणतावादिनं थति निर्पास्यस्वादिति. देत्वसङ्गतेराह--न 
च निर्पाख्यतेखादीः ति; तथाच निरूपा्यकारणवादी बौद्ध इति ततत्वदीपने स्पष्टम्-हति चेन्न; उक्ततस्वदीपन- 
वाक्य यदि निरूपाल्यकारणं बौद्धो वदेत्, तदा तं प्रति निरूपाख्यस्वहेत्वसंभवादाहेटयथेकत्वात् ; अन्यथा दयसतः 
कारणत्वेऽथैक्रियाकारि्वरूपसस्वापस्या विरोधः । अतएव "नासतोऽच््टस्वाः दिति सूत्रे भामतीकल्पतर्वो बौद्धमते 
असन्न कारणमिति स्पष्टमिति भावः । नयु--तथापि सत्वेन असद्धीवादिनं भ्रति करं मिथ्यास्वं वाच्यम् १ तज्राह- 
अतो नातिव्यास्तिरिति 1 यतोऽखतः सत्वेन न धीः, अतः प्रातीतिकस्यापि सत्ताद्रम्यरूपसत्वस्या्लयभावेन 
व्यावहारिकस्य तस्य सुतरामभावेन च स्वनिष्टसस्वावच्छिन्नप्रकारतानिवेशासंभवान्नातिग्याधिरियर्थः । यद्वा अतः 
स्बनिष्टस्वात् । स्य्लोपे पञ्चमीयम् । तथाच खमिष्टसखं पुरस्कृलयातिव्यायभ वोऽसीलय्थैः । 

इति खघुचन्द्रिकायां चतुरथमिथ्यात्वनिरूपणम् ॥ 

सघुचन्द्रिकाया विटुङेशोपाध्यायी । 

भावः सत्, तद्धि्सासतः 1 निरूपाख्यत्वात् पदार्थखरूपखाभावात् । जगत्कारणत्वं न संभवतीति प्चपादिकार्थः । 
निरुपास्यमपदार्थखशूपं तुच्छमुपादाने यस तश्निरुपाख्योपादानं तत्त्वं, जगतो न; सदन्वयात्, इति तव्याख्यान- 
विवरणाथं इति शङ्ककामिग्रायः । नजु--असतो निरुपाख्यलात् जगत्कारणत्वं न ॒संभवतीदतः कारणं विनैव जगदुत्य- 
सत इति त्या याच्यम् , तच्च न संभवति; स्वेदा एषटिप्रसङ्गेन ग्रल्यायुपपत्तेरिति गूढहेतुकः पञ्चपादिकार्थः । तथ्यास्या- 
नविवरणस्यापि जगति सदन्वयात् सदुपादानता न संभवति, नाप्यकारणकल; सदन्वयादेवेखर्थः- इत्याशय विवरण- 
स्यार्यानतत्तवदीपनविरोधान्नायम्थं इय।ह--तच्वदीपने चेति । निरुपाख्यं कारणं वदतीति, निरुपाख्यकारणवादी, न 
लु कारणाभाषेवादी ! तथासति अक्रणवादिनं प्रतीयेव नूयात्, प्रसिद्धकार्यकारणभावखय सोपारूयतेन निरुपा- 
ख्यलरूपटेचसङ्गतेसच्रापि संभवात्, तं प्रति निरुपाख्यवहेतोः कारणे तेनाभ्युपगतवेनाकारणल्याविरोधित्वेनासङ्गतेः । 
सद्न्वयात् कार्ये सत््वप्ययात्, कारणे सत्वस्यावद्यकत्वेन सदुपादानसैव वाच्यत्वादिति हेलन्तरमाहेति 
तच्वदीपनार्थः । नच-उत्पश्नत्वमेवं स्वमिति-शष्म् ; आदक्षणसंबन्धरूपस द्वितीयक्षणादावभावेन तख 
कारणसततवस्यतयाऽसतः कारणत्वेऽसच्तवम्याघातेन सत्कारणस्यावर्यकतेन तद्भतसतत्वसैव कायै उपगन्तव्यल्लादिति 
भावः 1 भवदु मूरविवरणयोरथौन्तरं, ततत्वदीपनसख त्व्थान्तरासंभवात् तद्विरोधो दुवौर इ्याह-तथाचेति । ततत्वदीप- 
नेऽप्य्थान्तरमाधरिख तद्िरोधमपि परिहरति--उक्ततत्वदीपनवाक्यस्येति । यदीति । जगतः अकार- 
णकलरूपं खक्ष लयक्लापीति शेषः । अन्यथा तत्त्वदीपनसापि असतो जगत्कारणत्वं गौद्धमतमिलर्थकत्वे । 
विरोधः; मसतत्वम्याघातः । उक्ताचार्य॑गरन्थविरोधशङकाया अयं परिहारोऽपि नत्वसतः सत्त्वं विरोधादिः्ति 

सूरं इति भावः 1 उक्तरवाथैम्न्थानायुक्तव्याख्याने आचायौन्तरयन्थसंवादमाह--अतपवेति । असतः 

सखवकारणलासंमवदेवेदर्थः \ नु--अतो नातिन्यपनिरितिः पूरेण गतार्थलात् , व्यर्थं इत्याशङ्कय, शङ्कान्तरनिरासक- 
तया तत्सा्थकयरि- नन्विति । तथापि असतः कारणलरूपसत्वस्यासंमवेन बौद्धस्यान्यस् वा तन्मतासंमवेऽपि असतः 
यदानभिषेयत्मेन सद्धिभसावच्छिभे सतत्वनोधसाहायैखेन “असदेव वाक्येन जननासेमवेऽपि च सत््वेनासद्धीरादा्यमा- 
नसरूपा स्यादिति वादिनं भ्रति शय्यः । किं वाच्यम् । सत्त्वप्रकारकलनिवेशेऽप्यसयतिन्याप्नितादवस्थ्यादिति भावः ।-- 

न धीरिति । आदारयमानसरूपापीति शेषः । पारमार्थकसतत्वस्य तद्धिषयलायोस्यत्वादिति भावः । रातीतिकमेव तद्विष- 
योषु, तत्राह--ग्रातीतिकस्यापीति । आहार्यं हि बाघदशायां जायते, नहि तदा अनज्ञानमस्ि, यत्परिणामः 
श्रादीतिकं तद्भमश्च स्यात् । किच अज्ञानस्य सदेव विषयो नासत् इति कथमसति सत्तवश्रम आदायौपि स्यादिति भावः ।- 

उ्यावहारिकस्य सुतमिति । तसय ब्रहमात्रविषयकमूलज्ञानजन्यलादिपि भावः । नलु -अलुमूयमानारोपो नाज्ञान- 
भूलकः, कितु सयैमाणारोप एवः अतएवाधिष्ठाननिष्टपारमार्थिकत्व्य रजतादौ भानसंमवेन - तत्र॒ अतिभासिकरतदु- 

दपततेरलङ्णीकारेण पारमा्थिकत्वेन रजताभावप्रतियोगितवरूपमिथ्यात्वसख आतिभासिकरजत . उपपत्तिः । स्पष्ट. चेदं . वेदाः 
नमिन । पङ, ब्रहमनष्ठााप्यलल्यस श्रपश्निष्ठसत्तादात्म्यरूप्रस ता सत्ततसादुभूयमान्याचत्तिः 

अद्र. सि. २५ | 



अदैवसिद्धिः सन्या्या । [ परिच्छेदः १ 1 
१९४ 

~~~ ~~~ 

ठधुचन्द्रिकाया विद्लेखोपाध्याथी | 

आह्वभरमो हीर इयत आाट--खनिष्ठसरेति । केचिदु--न श्ीरिति । नलु-उरधीनिराकरणे सखनिठतवं नयथ, 

तन्निवेशे चोक्तधीनिराकरणालुपयोग--इतिचेन्न, शङ्ककस्थान्यथाख्यातिसत््वेऽपि वदन्नसदमाचन तन्मते अनि- 

दचनीयख्याविरूपतादशपरतीतिं निराकृ खनिष्लनिवेशेऽप्यतिन्यास्युद्धारापत्तेः । तथाचं म् - 

दयकम्--इत्याहुः 1 सत्वैनासद्धियोऽभावस्यातः पदार्थत्वे युनरक्तिु्वारेखतः, सखनिष्टलनिवेशेऽखातःपदाथतामाह-- 

यद्वा अत इति-॥ 
॥ इति चतुर्थमिथ्यात्वविचारः ॥ 

चतु्मिथ्यात्वम् 

( १ ) त्यायासृतकारा- 

खालयन्ताभाव एव अतीयमानत्वमपि न मिथ्यात्वम् ; अलयन्ताभावस्य ता्तिकत्वप्रातिभासिकत्वन्यावहारिकत्वविकल्यैः 

अतियोगिल्वं खरूपे पारमाथिकत्वेन वेति विकल्यैश्च दूषणानां पू्मेवोक्तत्वात् । संयोगिनि समवायिनि वा देखे 

तदलन्तामावासंभवात् , संभवे चोपादानत्वाजुपपत्तेः । खरूपेण निषेधपरतियोगित्वपक्षे पु्वमेवोक्तपरिहारेण तं नात्रेष्ट- 

सिद्धिरि्यलन्तासत्त्वापत्तिदोषोऽपरिहा्य॑एव । पूर्वतरे सदधिकरणत्वादिविवक्षणसख रतिपज्नोपाधिपदाभावेनासंभवात् » 

पारमाथिकत्वपक्चे ब्रहमवत्पारमार्थिकत्वापत्तिश्चति- वणैयन्ति ॥ 

(२) तत्रद्वैतसिदधिकाराः- 
न तावन्निषेधतात्तिकत्वादिविकल्यैः खरूपेण निषेधेन वेति विकरल्यैश्व प्रतिपादितानां दृषणानामच्र असर इति ठु 

पूर्वमेव निरूपितम् । काल इव देशेऽपि प्रेतियोगितदभावयोः सहभावात्, एवमपि प्रागभावसत्तवेनोपादानत्वोपपत्तेः ॥ 

एतेन मिध्यात्वाजुमितेः श्रुतेश्च ामाण्यमपि निरपोदं सिद्धं भवति । प्रतिपन्नोपाधिपदाभावेऽपि सत्त्वेन प्रतीयमानत्वस्यात्र 
विवक्षणान्नाल्न्तासत््वापत्तिः । असतोऽपि सत्वेन अतीयमानत्वं “अस्देवेदमग्र आसीदि"ति श्चुलया सिद्धमिति त॒ न वणैनी- 
यम्, तत्र सदेवेदमिति श्रुल्थौमाव एव॒ बोध्यते, नत्वसतः सत्त्वम्, विरोधादिघवाङ्गीकरणीयतया दोषाभावात् । 
ब्रहमवच्छुतिपरमितत्वामावेन तु न पारमार्थिकत्वसिद्धिरिति प्रथममिध्यात्लसकरण एव॒ निरूपितमिति न कोऽपि दोषः-- 

इति प्रतिपादयन्ति ॥ 

(३) तरङ्गिणीकारास्तु नेतदञुभोदन्ते- 
तथाहि-मावाभावयोर्विरोधकथाया एवेच्छेदापस्या घटादिप्रयक्षताकाटे धटाभावादेरपरदयक्षताुपपत्त्या कपा- 

लदिकं सदा धटभावबदिति ज्ञानस्याप्रमात्वन्यवहारासुपपत्त्या द्वैतदवतयोरविसोधापत्तिभयुक्तद्वैतज्ञाननिष्ठद्ैतज्ञाननिवर्व- 
कत्वालुपपत््या च अलयक्षविरुदधेऽ्यै श्रुयनुमानयोस्तात्प्यैकल्पनायोगेन काठ इव देशेऽपि प्रतियोग्यभावयोः सामानाधि- 
करण्या्गीकारस्यायुक्तलात्, भावाभावमात्रयोः परस्परविरोधेन विषमसत्ताकत्वादिनाऽविरोधकल्पनस्यायुक्तत्वात्, सदेवेति 
वाक्याव्गतख ब्रह्मसत्ताभावस्याऽलन्तासङ्टूपस्य बोधनेऽप्यसतः सत्त्वेन अरतीतितिषयत्वध्यानिवारणादल्यन्तासत्छापत्तेश्व 
अखन्तायावाधिकरण एव श्रतीयमानत्वरूपमिथ्यत्वोपपादनासंभव इति-- 

(४ ) रघुचन्दिकाकारास्त॒ नैतत्सहन्ते-- 
वाज सवार दोषविधया मिथ्यात्वग्रहे अतिबन्धक इति घरादिरलक्षताकाडे 

वाप्रक्षतोपपतत्यात एव कपालं ` सदा . घटाभाववदिति ज्ञानीयाप्रमात्वन्यवहारोपपत्या ब्रह्मलरूपसास्तात्कारस्यैव 
दतिवतैकतयेजादवेतज्नस. देतानिवतैकत्वखेष्यपत्तिपराहततया च रयक्षविशुदधेऽप्य्थे श्रुतितदबुयाप्यसुमानयोः श्रामा- 
प्वसमवेच , कालः „ इवं , देशेऽपि -अतियोगितदभावयो, सामानाधिकरप्यङ्गीकारस्य युक्तत्वातः, भावाभावयोविरोधपष्षेषि 



विद्ृकेशोपाध्याय्युपष्ंहि तगोडड्यानन्दीयुता । १९५ 
कक्कर 

1 

अभावतात्विकलपक्षेण विषमसत्ताकयोमौवाभावयोरूपपादनयखावर्यकल्वात्, “सदेव सोम्येदमग्र आसीदिति श्रुतेः प्रज्ये- 
ऽसदात्मकम्रपञ्चवादिबोदधतारकिकमतयो्निराकरणारथं पकत्तायाः अभे रज्ये सत्कारणकत्वेन सद्ूपमेवदं अप्चजातमियेवाथः, 
नतु ब्रह्मसत्त्वम् , येन तदाभावस्यायन्तासतत्वेनासदेवेति श्रुयोक्श्चुयथौमाववोधनेऽप्यसतः सत्त्वेन अ्रतीतेरनिवारणं भवतीति 
सत्कारणकत्वाभावस्य बेोद्धपरिकल्पितस्य आतिमासिकस् वियमानलात् सदेवेतिश्ुला असदेवेतिशरुख्थाभावनोधिकाया 
असतः सत्त्वेन प्रतीतौ अमाणलाभावात् सत्त्वेन अरतीयमानलनिवक्षणेनैवायन्तासत्वापत्तिनिवारणाच्च सर्वमनवयमिति- 

इति चतुर्थमिथ्यात्वविचारः । 

अथ पश्चममिथ्यात्वम् । 

सदविषिक्तत्वं बा मिथ्यात्वम् । स्वं च प्रमाणसिष्धत्वम् । प्रमाणत्वं च दोषासदकूतक्ञानकरण- 

सिदधिभ्याख्या । 

अथ पञ्चममिध्यात्वविचारः । 

सद्विविक्ततवं वेति । नु सतः सत्ताजातिमस्वादिरूपते, वेक्षमाणदोषापत्तिः इत्येत 
आह--स चेति । नु सत्ताजातिमच््वादिरूपत्वं, येन वक्ष्माणदोषापत्तिः स्ादियर्थ; । भमा- 

गोडब्रह्मानन्दी ( रषघुचन्द्िका ) 

अथ पश्चममिथ्यात्वम् । 

वोषौसदकतैत्यादि । दोषविधया क्ञाने निमि्तकारणमविद्या, ताददाकारणतानिरूपकं तस्वमस्यादिवेदान्तवाक्या- 
जभ्यश्ानं, तस्य ओधस्य अमस्वात्; नतूकवाक्यजन्यज्ञानभ्; प्रमाष्वात् । नयु--छधग्रह्मणो बृस्यविषयस्वपकषे 

छघ्ुचन्द्रिकाया बिटुलेशोपाध्यायी । 

अथ पश्वममिध्यातलविचारः | 

मूरे--सद्विषि्तलं, सद्धिषलम् । अत्र॒ अतियोगितावष्छद्कीभूतसत््वस्य सत्ताजाल्यादिरपत्वे दोषसख वक्ष्यमाणलात् खयं 
तभिरवक्ति--सस्यं थेति । अमाणलं च तत्र यदि व्यवदहारकालबाध्यविषयकलं कालत्रयाबाध्यनिषयकलं वा, तदा सन् 
चट इत्या्िश्ञानानामपि घटादौ सदंश्े बा अमालात् घटादीनामपि ्रमाणसिद्धवात् तद्धिनलरूपमिथ्यालायुपपत्तिरतो 
व्याच--प्रमाणत्वं श्वेति । तत्सहृश्ृतं तत्सहकारेण कार्यजनकम् तजन्यकायंजनकं, तदजम्यकार्यजनकं तदसहकृतम् । 
एवं च नकरणे दोषासहकृतलस्य दोषाजन्यकायैजनकलरूपस्य विवक्षणे दोषाजन्यकायौन्तरजनकस भरमकारणस्याग्या- 
इृत्तिरिखयतोऽसदशतखधरककर्येऽसहकृतल्ालुयोगिकरणजन्यवृत्तिरूपन्ञानमेदो विवक्षणीयः । तथाच दोषाजन्यं यत् सखक- 
रणकतत्तस्शानकरणल्ममर्थः स्यात्; तस्य च श्ानकरणलघटकन्ञाने अमाल्राधरिततया यौगिकभमाणपदार्थलानुपपत्तिगौरं 
चेद्यतो सधवात् ज्ञानकरणलधटकश्चने दोषासदङृतपदेन दोषाजन्यलरूपं प्रमात्वं निवेश्य व्याख्यातुं भजग्रपीकमाददाति--- 
वोषासखहष्तेस्यादि इति । अत्र दोषजन्यज्ञानकरणजन्यधीविषयान्यतवं सद्विविक्तरूपं मिथ्यात्वम् इयथपयेवसाने धय 
दिषिषयकष्सिरूपक्षानस्य छुक्तिरजतादिज्ञानस्मेवाषियान्यदोषजन्यत्वासंभवात् अवियारूपपरिामत्वेन दोषजन्धत्व॑ खील 
घटादिषु मिध्यात्ोपपादने ततत्वमसादिवाक्यजम्यत्रह्मात्माकाराखण्डवृत्तेरप्यवियातादात्म्यापर्नान्तःकरणपरिणामत्वेनाविया- 
रूपदोषजन्यलात् दोषाजन्यज्नानाप्रसिद्धिरिलयाशक्कय दोषपदेनाविद्योपादानात दोषविधया तस्यः कारणत्वं वितरक्षणीर्य, ' 
नलु परिणाम्युपादानविधयाः इद्याश्येन दोषाजन्यज्ञानग्रसिदधिमाद रीकायां--दोषकिधयेति । अमलावच्छिणकराः ; 
वादिरोषपदार्थलम्मप्मस्यमेखः..? (तत्र ङ़तेऽबियद्नमेद ५ ऋते च्टादिडाे \, वरिमित्तकाार्णमरि्तिः चतः / 



१९६ अद्वैतसिद्धिः सब्याख्या । [ परिच्छेदः १ ] 
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गोडव्रह्यानन्दी ( कष्ुचन्दिका ) 

तश्च ज्ञानस्य सखविषयत्योपहितह्यविषयकप्वादुक्तवहाणश्च मिथ्यात्वात् कथं तस्य भरमाध्वम् {-इति चेदुच्यते | 

अबाधितसय॒वृत्तिविषयत्वोपहितं रूपं यस्य ज्ञानख विषयः तत्वं प्रमात्वम् । घटादिकं धृत्तिविषयस्वालुपदहितमपि 

उत्तिविषयः; तथापि सर्वस दानस्य खविषयत्वोपहितमपि विषयः घटाद्याकारङ््तिश्च मिथ्येति अमकटे 

कषुचन्दरिकाया विडुकेोपाध्यायी । 

तस्याः परिणाम्युपादानबिधया कारणतासत््वेऽपि सा नेह घटिका, कलु दोषविधया; तस नेहनानेस्यादिवाक्यजन्यज्ञान 
बाधितधरादिबिषयकत्वेन भ्रमत्वात्, अमे च ज्ञानसामान्योपादानकारणतायतिरिक्तदोषत्वन्याप्यरूपावच्छिन्नकारणतानि- 

रूपक्रतवस्थावदयकत्वात् , श्॒किरजतादिभमेऽप्यवियाया दोषविधया कारणत्वसंमवात् धटादिमेऽप्यवियाया एवं दोषवि- 
धया कारणलं खीका्म्, नतु मदावास्यजज्ञाने; तख्याबाधितब्रह्मात्मविषयकत्वेन अ्मालात् । त्र चं दोषस्याकरणला- 

दिति मावः! तयापि भ्रमत्वं शङ्ते- नन्विति । तस्य तत्त्वमस्यादिवाक्यजन्यस्य । खं ज्ञानम् उन्कतब्रह्यणः उक्तटत्ति- 
विषयत्वोपहितत्रद्मणः, क्णराष्कुल्याुपरिताकारसेव परिच्छिनत्वेन खबाधितवृत्युपाधिकत्वाचच, मिथ्यात्वात् बाधित- 
त्वात् तस्य बाधितविषयकोक्तान्ञानस्ाबाधितविषयकल्वरूपं भ्रमात्वं नेदयर्थः । अबाधित्तविषयः खाश्रयतादात्म्यसंबन्धेन 
विषयतावान् यस, तत्वं अमात्वम् \ तच त्त्न्नानखेयाश्चयेन समाधातुयुपक्रमते--उच्यत इति ।--अबाधितस्येति । 

तादात्म्येन संबन्धित्वं षष्यर्थो वृ्ुपदिते रूपेऽन्वेति; शद्धेऽप्युपहिततादात्म्या्गीकारसयालुपदं वक्ष्यमाणत्वात् । अन्यथा 
शृ्युपदितमध्यस्तं अति शद्धसखाधिष्ठानत्वाचुपपततेः, अन्यद्य॒तदसेभवत् । बत्तिविषयत्वोपहितं रूपं यस्य 
श्ञानस्य बिषय इति । अनवच्छिन्ञाकारात् कणैराष्कुस्यवच्छिन्नाकाद्चमिव, व्त्यविषयादनुपहितादबाधितात्, 
्चद्धात् त्रह्मणो इत्तिविषयत्वोपहितं बरह्याभिन्नमतस्तत्संबन्धिवेदान्तजचरत्तिविषयश्च भवति । यद्धा--तादात्म्यखय खमेदा- 
मेदोभयसरूपत्वात् अनुपहितादुपहितमभि््न; तथापि त्तिविषयत्वावच्छेदेन उत्तिविषयः, शुद्धस्य बद्मणो वत्यनिषयत्~- 

मिलयस्य निरवच्छि्नं इत्तिविषयत्वं नासीयर्थः । तद्रत्तिविषयत्वं तदृत्तेरविषयोऽपि तत्तदरत्तिषिषयतावच्छेदकं भवति; 
तज्ज्ञानाविषयत्वेऽपि एकनिष्ठतज्ज्ञानीयविद्येष्यतारकारतयोरवच्छेयावच्छेदकभाववत् । नच--श्रोत्नत्वादेराश्रयस्यापि 
कर्णशष्छुल्यादेः श्रोत्रत्वायवच्छेदकत्वे खाश्रयतावच्छेदकत्वे वात्माश्नरय इति-- वाच्यम् ; अगला तस्थादोषत्वाङ्गीकारात् । 

यद्धा-बिषयतासंबन्धेन तदत्ति तदृत्तित्रिषयतायामवच्छेदिका । अत एव हौ घृतं जुहोतिः इदयत्र असिसंयोगानु- 

कूलक्रियानुकूकुन्यापारस्य जुहोलर्थत्वेऽपि अधेयतासंबन्धेन वहिविगिष्टे संयोगे वदिकृत्तित्वान्वय॑सखीकृलयोदेदयविधे- 
यमेदो व्युत्पत्तिवादे दरतः । अथ-अज्ञानख द्धं खोपहितं वा ब्रह्म विषयो भवतु, उभयथापि तत्तवज्ञानस खोपहि- 
तविषयकस्य तत्समानविषयकत्वाभावेन तजिव्तकत्वानुपपत्तिः, तदज्ञानासमानविषयकस्य ज्ञानस्य त्भिवर्वकत्वे 
घटादिज्ञानस्य धयायवच्छिन्नचैतन्यविषयकस्य मूतयज्ञाननिवतैकतापत्तिः--ईइतिचेन्न; खान्याचुपरितविषयकत्वेन 
खान्योपाध्यनवच्छिन्नविषयकत्वेन वा सूखज्ञानतत्तवज्ञानयोरपि समानविषयत्वस्य सुवचत्वात् ! स्म्. अज्ञानं ज्ञान च, 
यथायथं बोध्यम् । यन्तु--इत्तिः खविषयविषशेषितदत्तिनिषयतायामिव श्लविषयविषयतामप्यवच्छेदिका- इति । 
तन्न; उत्तः खविषयविरेषितायाः खविषयत्वेऽपि सखविषयाशिऽनिषयत्वेन खदिषयनिष्ठखविषयतायामवच्छेदकत्वासंभ- 
वात् । नु-घटादावबाध्यत्वरूपसलत्वमरहदशायां षयदयाकारङतावबाधितविषयकत्वरूपं यथश्चुतं प्रमात्वं गह्यते 
व्यवहियते च, नच-षटादौ ब्रहमवद्बाधितल्प्रहे इत्तिविषयता न स्यादिति--वाच्यम्; विद्धुपत्वेन ब्रह्मण एव 
इत्तिविषयतायुपगमात् । नच--षयादौ वचिद्रुपत्वभरहदसायाुक्ताशङ्ा॒दुवारिति-बाच्यम्; वस्तुतः चिद्रुपत्वस . 
शत्तिविषयत्वविरोधितवेऽपि तद्रहख तद्विरोधित्वानुपगमात् । तद्वहविरहदशायां घटादौ दततिनिषयताग्रदसंभवाष्वोक्तवत्ताबुक्त- 
भमात्वमहसेभवात् । एवचावाध्यत्वेन गृह्यमाणे घटादौ वत्तिविषयत्नानुपटिते एव इततिनिषयत्वसंभवे इत्तिनिषयत्वोपरिते 
इत्तिनिषयत्वलीकारे मयोजकाभावेनाबाधितीयद्रत्तिविषयत्वोपहितरूपविषयकल्वरूपनिरुक्तममात्वेख घटादौ दर्हतवेन 
तथव्हारो न स्यात्-इति शङ्कते--धटादिकमिति । यदपील्यादिः ! अनुपहितमपीलपिरेवाये उपहितसमुच्यार्थत्वे 
चद्धारत्यतेः । खविषयकढृप्तिकाठीने घटादौ पतिविषयता  खोपदिते, एवाङ्ीकायी, अयं .षटः इत्यादिकतेः खोपदितं 
विषय इलुते वियमानपटस शरत्तिवरिषयत्वप्रतीतेः खसमानकारीनस् समभिव्याहृतपदारथान्वयोपाधिलाच् , तदयुपरितेऽसंभ- 

1. 
यत्वोपितं रूपभरिखारिग्रमात्वनिरुतौ इृत्तिपदेन त स्वम अवाधिवस्य इचिविष" गे. श्र्िपदेन तद्वदिभताथकेन तदुपादानासंमव एवैचः घयायाकारदृतावपि, घरा- 
सलत्सलमदे मालम् ्तादङ्खा आइ-परदद्याकारइत्तशरेतिः।. मिश्येति.। त्रधित्तेख्ः.\ तथाचैत-.; 

[व 0 0 



निद्टेशोपाध्याय्युपलंहितगोडनद्यानन्दीयुता । १९५७ 

त्वम् । तेन खभ्रादिवस्माणसिद्धभिन्नत्वेन मिथ्यात्वं सि्यति । प्रमाणसिद्धत्वं चाबाध्यसवभ्याष्य- 
^^ + न नन न मी 

सिद्धिभ्याख्या । 

णत्वं कीटश्षमियाराङ्गधाह--प्रमाणत्वं चैति । ततश्च फर्ितिमाद-तेनेति । दीषासदङतज्ञानकरण- 

सिद्धभिन्रतवनेलर्थः । प्रमाणसिद्धभिन्नत्वेनेति । उक्तकरणसिद्धभिन्नतेनेलर्थः । ननु एतादरभमा- 
णसिद्धभिन्नत्वस्य भवन्मते घटादावभावादव्याप्तिः इत्याशङ्खयाह--ग्रमाणसिद्धत्वं वेति ! ततश्च 
घटादेबाध्यत्वे तत्राबाध्यत्वाभावाग्यापकनिवत्या तन्याप्यप्रमाणसिद्धत्वस्यापि निवृत्त्या प्रमाणसिद्धभि- 

गौडब्रह्यानन्दी ( घुचन्द्रिका )। 

धटादेः सलयघ्वं जामतां चित्त घटाथाकारलृततेः अमाष्वव्यवहारो जायत एव । तथाचोक्ताविधादोषनिष्ठोक्तकारणतानि- 

रूपकान्यधीषिषयो यस्तद्न्यस्वं मिभ्यास्वमू । ् ानकारणादिनिवेशे प्रयोजनाभावात् । इद् तु बोध्यम्--एतख रक्ष- 
णत्वे वृ्युपहितबरह्यभिन्नं बह्मालीकभिक्न रक्ष्यम् ; अन्यथा ब्रस्युपहितब्रह्मण्यश्याक््यापत्तेः । एवमनुमाने एतसय साध्यते 
तादशब्रह्मारीकाविषयकवत्तिविषयत्वादिरूपमेव दरयत्वं हेतुः; अन्यथा व्यभिचारापत्तेः । ननु घटाद्याकारवृत्ताव- 

विद्याया दोषविधया निमित्तकारणस्वे मानाभावः, तज्राह-तेनेसयादि । ख्ादिवदिति । षटादेरिति शेषः । 

खषुचन्द्िकाया विदरलेोपाध्यायी । 

स्तिबन्धकवसात् न तत्र सल्यलप्रह इति मावः । भमपद्ं परमतेन; समते ज्ञानमात्रा्थकम् । यदि घटादित्रत्तिश्च मिथ्येति 
भ्रमशयून्यकारे इति पारः घटादिसलखलन्ञानोपयोगितया कल्प्यते, मिथ्येयस् अम इयर्थ इत्युच्यते, तदापि भ्रमपदसोक्तेव- 
गविः । कचित्तु परमात्वव्यवहारो जायत इति 1 एतेनाबाधितसेदयादिभमाखनिरुकौ प्रयोजनान्तरमपिः सूषितमिति 
बोध्यम् । दोषपदेनाविद्यामा्नविवक्षणे दोषविधया कारणत्वाल्मभः, तन्मात्नविवक्षणे तदाश्रयाखम इत्युभयं विवक्षित्वा निष्छ- 
ार्थमाह-तथाचेति । अविद्यारूपदोषनिष्टोक्तेति । अवियानिष्टदोषत्वन्याप्यरूपावच्छिनिलर्थः । दोषत्वं च 
श्रमासाधारणकारणलम् । प्रयोजनाभावादिति । निरुक्तकारणताकान्यज्ञानकरणजन्यसिद्धौ उक्तन्ञानामेदस्याविवक्षणे घरादि- 
सिद्धः प्रतियोगिकोटौ पातात्तद्धिषयान्यत्वाप्रसिद्धिः, विवक्षणे तु गौरवं, रिरोबेटनेन नासास्पशतुल्यत्वद्वियथ्यै चेति भावः । 
नन्बेव-तत्तवक्ञानसख खोपदितव्रह्मविषयकख निरुक्तपरमात्वे तदुपहितव्रद्मणः घराद्युपहितव्रह्मण इव मिथ्याभूतस्यावियानिष्ठ- 

दोषत्वावच्छिन्नजनकताकान्यघीविपयस्य तदन्यत्वरूपमिध्यालाभावात् दृच््युपदिते ब्रह्मणि अकृतमिथ्याललक्षणसयाव्या्षिः, 

अनुमाने च व्यभिचार इति दोषद्धये परिदमाह--दइदं तु बोध्यसिति । ब्रर्युपदितन्रह्मभिन्न रक््यमिति । 
तथाच वृत््युपहितव्रह्मणोऽलक्ष्यलान्नाग्याधिरिति भावः । वृत््युपरित्रह्मभिन्नयोः शदध्रह्मलीकयोरक्ष्यत्वे मूढे तद्रारकवि- 

केषणोपादानविरोध इयतः उक्त--ब्रह्मारीकभिन्नसिति । छदनजह्ममिन्नमटीकमिन्नं चेदख्थैः ! तष्टाभायैव तदुक्तिः । 
अन्यथाहि ग्र््युपहितग्रह्म न लक्ष्यमित्येव वदेत् ! अस्यथा बच्युपहितबह्यभि्नं रक्ष्यतावच्छेदकेऽनिवेश्य तस्य रक्ष्य- 
ल्लोपगमे 1 अनुमाने व्यभिचारसुद्धर्तु हैतं परिष्कयोति-तादक्ोति । तरत्युपहितेय्थैः। एतन्मते दरयलं इत्तिविषयल- 
मात्रम् ! तदभावादेव शछ्द्धबरह्मणि व्यभिचारवारणे उृत्तिप्रतिबिम्बितचिद्धिषयतापर्यन्तनिवेशचे योजनाभावात् । एर्व च 
त्युपहितस्य इत्तिविषयतामात्रेणाज्ञाननिवृत्या खप्रकाशाब्रह्मसाक्षात्कारसंभवे जड घटादेरिव दृत्तिप्रतिबिम्बितचिद्विषयत्वे 
प्रयोजनाभावादृच्युपहिते व्यभिनबारमसक्तिरतः तद विषयकत्वनिवेशसङ्गतिः ! विकल्पाख्यद्ृत्तिसाधारणरूपेण वृत्तेर्निवेशे- 
ऽलीकेऽपि व्यभिचारमरसक्स्याटीकाविषयकत्वस्यापि निवेशसङ्जतिः ! यदि विषयकान्तेन चित्प्तिनिम्बवैपिष्यमेव विवक्ष्यते; 
तदापि व्यभिचारवारणं संभवतीति बोध्यम् 1 अन्यथा केवल्दृत्तिविषयकत्वस् ₹र्यत्वस्य हेतुरूपत्वे । मूले--तेनेत्यया- 
बाध्यविषयकत्व प्रमां विहाय दोषाजन्यलरूपभ्रमाणं निवेद्य तद्धटितप्रमाकरणत्वनिवेशेनेवयर्थः अरतीयते, स चन 
सङ्गच्छते; “सन् घट” इद्यादिग्रयक्षादिज्ञानानां छक्तिरजतन्ञानादीनामिवावियान्यदोषजन्यत्वाभावात् । नचावियेव दोषः; परि- 
णम्युपादानविधयान्तःकरणद्वारा तजन्यत्त्वस वेदान्तजन्यतत््कज्ञनेऽपि सत्त्वादिखयतः, तेनेस्यस्य दोषविधया अवियारूप- 
दोषाजन्यत्वरूपश्रमालाश्रयकारणत्वनिवेशेनेदय्थो वाच्यः ¦ स चावियाया दोष्विधया तत्त्वज्ञानान्यधयादिज्ञानं अरति निमि- 
त्तकारणत्वे एव सङ्गच्छते इदयतस्तत्र अमाणपरतया खप्रादियादिमन्ं न्याख्यातुं तत्र प्रमाणाभाव्यङ्कयेव तदवतारयति-- 

नयु घराद्याकारडश्वाविति । मूले खञ्रादिवदिति । खघ्नं खाप्निकम् 1 आदिना जागरिकम् । वलर्थसख मिथ्यात्वेऽन्वये 
सिध्यातल्रख भातिमाकिक्त्वं अीयेतः. पिथ्यरातपिद्िपद्ान्भश्रेदयतो वयथन्बभिनरं शर्त घटादेरितिश्चेषः.इति 



#॥ 

१९८ अद्वैतसिद्धिः सव्याख्यां । [ परिच्छेदः १ | 

गोडब्रह्मानन्दी ( ठश्ुचन्दिका )। 

प्रमाणसिद्धेति ! दोषिष्टकारणतानिरूपकान्यधीबिषयेखथेः । तथाच सखासघटादेरिव व्यावहारिकष््रप्चख "विद्रा 

त्रामरूपा्धिसुक्त' इलयादिश्चलया बदह्य्तानवाध्यत्वबोधनेन तदाकारदृततेश॑मत्वात् तत्रातिद्यायाः कामक्मैणोश्च दोष- 

विधया निमित्तकारणत्वमावद्यकम्; विक्षेपशक्यंरोन विपरीतकायंहेतुस्वेन आवरणदक््यंरोन वासतवरूपे “असि- 
मातीधति धीग्रतिबन्धकत्वेन चानिद्यायाः पित्तादिदोषवज्िमित्तकारणत्वोवचिल्यात् । +यद्धिशोषयो^रिति न्यायेन 
पित्तादिदोषरूपेण परिणताव्िधायाः पित्तत्वादि विरोषरूपेणेवाविद्यात्वरूपसामान्यरूपेण अमत्वावच्छिन्न भ्रति देतु- 

रघुचन्दरिकाया बिद्लेशोपाध्यायी । 

चरददिरवियान्यदोषाजन्यज्ञानप्माविषयलात् कथं प्रमाणसिद्धभिन्रवमतो व्यच्छे--प्रमाणसिद्धेति । दोषनिष्ठोक्तेति । 
अविदयानिषटदोषलव्याप्यरूपावच्छिन्नेदयथैः । नञ्ु--खप्रजागरमातिभासिकसख जागराधिष्ठानतत्त्वसाक्षात्कारेण बाधात्तत्त- 
द्विषयकन्ञानसय भरमलात्तत्र दोषल निद्राचाकचक्यरूपख कारणलमस्ि, व्यावहारिकविषयादिम्रपश्चसखय बाधाभावात्तद्धानख 
भ्रमले मानाभावात् तत्रावियायाः परिणाम्युपादानविधया कारणीभूताया अपि दोषविधया निमित्तकारणत्वे मानाभाव 
इत्यत आह-तथाचेति । खाप्रधरदिरिखख यथाश्रुतस्य ब्रह्मान्ञानवाध्यलबोधने' नान्वयः; बरह्यन्ञानापपूर्वैमेव तख 
बाधात् , किंतु खप्रमात्रे परतीयमानख जागरे बाध्यत्वेनाजुभूतस्य घटदेरिव्यर्थः । आदिना खप्रपटादिः जागरिकञतिभा- 
सिकषटक्तिरजतादिश्च ग्राह्यः \! तथाच खाप्रघरादेर्येथा जागरिकाधिष्ठानसाक्षात्कारेणम वाभ्यललमनुभवसिद्धं, यथाच तदा- 
कारवृत्तेभ्मलं, तत्र दोषस्य निद्राचाकचक्यादेर्मिमित्तकारणलं तयेदयर्थः । असय बाध्यवबोधनादिष यथायथमन्वयः । 

तदाकारबरत्तेरिति । बधितविषयकत्वेनेति शेषः । तञ्च व्यावदारिकप्रपव्रमे । अविद्यायाः कामकर्मणोश्चेति 
पाठः । कर्मणोवयपपाटः । “श्ञनेन्दियाणि यचरैव पञ्च करमन्दियाणि च । मनो बुद्धिरदंकारित्तं चेति चतुष्टयम् ॥ आणो- 
ऽपानस्तथा व्यान उदानश्च समानकः ।.*५,............०.. १५,५०१...०.-०००००.... ०..यचचैता॒वायुत्तयः ॥ सवाच्वभ्य- 
पृष्षितयो भूतसूक्ष्माणि पञ्च च । अनिधाकामक्माणि लिङ्गं तत्त्वा्कं विदुः ॥` इति वार्तिकं सक्तदश्ावयवकं लिङ्गकरीरमु- 
क्तवालिङ्गांशघटकतयैव सप्तदश्चावयवरिङ्गकारणीभूतानि सूक््ममूतान्युक्त्वा तत्कारणीभूलानामविवाकामकमौणीति तुल्य 
तया दवनद्ेनोपादानात् । अच्र हि अनादिजीवानां कामो रागः, कर्म अट्टम् , शशरेच्छमयल्लो वा ¦ तयोः सूषक्ष्मभूतद्वारा व्याब- 
हारिकमपच्ं प्रति निमित्तकारणलात् तत्साहचयौद बिदयाया अपि निमित्तकारणलमपि, एवं सति रजतादिभमेषु सादद्यदूर- 
खादिदोषाणां कारणलदर्च॑नात् व्यावदहारिकमपञ्चभ्रमेऽपि दोषाणां कारणल्वमावद्यकमिति अविदाकामकर्मणां छ्निपित्त- 
कारणताकानामेव दोषत्वन्याप्यधमीवच्छिन्नकारणत्वमास्थेयं; तत्र तदन्यदोषाणामसंमवात् । रजतादिभ्मेषु तु अविदयाया 
दोषविधया कारणत्वसत्तेऽपि दकषयविद्ययेव रजतद्येव भ्रमो, न धटायवियया नापि कन्येति नियमार्थ साददयादि- 
दोषाणामपि कारणत्वं खीकररथम् । एवं व्यावहारिकथटादिभरमेष्वपयुक्तकामकमेणीं दण्डवकादीनि घटादिकारणानि च 
वैचित्यप्रयोजकानीति भावः । नयु--व्यावहारिकप्रपन्चे कामकर्मेणी निमित्तकारणं, अविद्या तु परिणाम्युपादानविधेयेव; 

साहचयेख स्वैत्रानियामकलात् , एवच उक्तत्रयखापि दोषविधया न कारणत्वं, एतजातीयानां दोषत्वाद्ँनेनेतेषां दोष- 
खादुपगमात् इस्यतोऽलमानेनावियाया दोषलन्याप्यर्मावच्छिन्नलयोग्यनिमित्तकारणलं साधयति--विक्षेपशक्व्यंसे 
इति । अविया व्यावहारिकान्तःकरणादिप्रपञभमे निमित्तकारणम्, अधिष्ठानांशे तदसाधारणधर्मनिरुद्धधर्मधीरूपकार्यजनक- 
तावच्छेदकावरणदाक्तिमत्वे सति तदसाधारणधर्मधीपतिबन्धशक्तित्वात्, पित्तदोषो यथा मधुरलविरुदधतिक्तरसधीभरयोजको 

मधुरलधीभ्रतिबन्धप्रयोजकराक्तिमान् तिक्ततभ्रमे निमित्तकारणम् ! नहि स ॒पित्तदोषपरिणामः; निमित्तकारणत्वं न समवा- 
प्यस्मवायिक्रारणान्यकारणलयम् , अविद्याया घटादिषत्तौ अन्तःकरणद्वारोपादानललात्; किंतु समवाभ्यसमवायिकारण- 
साधारण कारणलमात्रम् । एकदेकादिज्ञानप्रतिबन्धकदूरत्वदोषसदकेताविद्यायां व्यभिचारवारणाय सल्यन्तं; वंस 
उरग” इति धीजनकमण्डूकवसाजजनसदकृताविदयायां तद्वारणाय विशेष्यं; तयोक्तदोषयोरेव उक्तकार्यभरतिबन्धकलो्तकार्थ- 
जनक्त्वयोः सीकारे तु उत्तहेतुद्धयं बोध्यम् । असि" "भाति" इति प्रकृताभिभायं सत् वित् छखमियर्थः । षिपरीतकार्यं 
तद्विलक्षणं मिभ्याजडखरूपाकारादिप्रप्तद्भमरूपं कार्यम् । एतदुमानसिद्धे निमित्तकारणत्वे दोषतवव्याप्यानियात्वरूपधर्मा- 
चच्छि्नलसाभिकां व्याहिमाह- यद्विशेषयोरिति । अनेन कारणलपर्न्ततिद्धावपि उपादानविधया कारणलवैल्क- 
पवसिद्धये पूवाजुमानपेश्ा । यदि च पित्तचरूपविशेषधर्मावच्छिननकारणताया निमित्तकारणतारूपत्वाद नि्यात्वरूपसा- 
मान्यवमाचच्छिन्नकारणतामि निमित्तकारणरैव सेत्सतीत्युच्यते, तदापि सोपानारोदणवत् कमेणाथसिद्धर्थ ूर्वाुमाना- 
पेक्षा । भथममानरयकमि्न्तेन कारणत्वसिद्धिः 1. तत॒ ओवचिदयादिलन्तेन निमित्तकारणतासिद्धिः । ततो यदविरेषयो- 
रसनेन तत्र दोषतव्याष्यधमौवच्छिश्नलसिषद्धिरिति भावः. । पिना दिदोध्पेगरेवि । ये तित्तरपशरवं अवि द्रयादिः । 



विहुकेशोपाध्याप्युपषहितगोडनह्यानन्दीयुता । १९९ 

गोडजह्यानन्दी ( लघुचन्द्रिका ) । 
स्वर्सभवादतिधादोषरूपसामान्यकारणसच्ेऽपि प्रातिभासिकञ्चमेष्वन्वयभ्यतिरेकाभ्यां पित्तादिदोषविरीषार्णां भ्याव- 
हारिकञ्चमेष्विन्दियसन्निकरशदीनां दोषविधया हेतुष्वात् । दिं वाचस्पतिमते अविद्यायाः कार्यमात्रे नोपादानस्वं, 
कितु भ्रमातूनिष्टदोषविधया निमित्तकारणस्वमियसखय कल्पतर्वादौ निर्णीतत्ात्तन्मते भिथ्याष्वमीदशं संमवयेव । 
तन्मत एवेदं छश्चणमिति बरह्मणि च नातिभ्या्षिरिति मृ स्पष्टम् । बिवरणादिमते शुद्धजह्मण एव दोषजन्य- 
छत्तिविषयत्वेन तन्रानतिन्याक्ेः । करिचाविच्याया उपादानत्वसेव, नतु दोषविधया लिमित्तत्वमियम्रहेऽपि धयदि- 

श्तानेष्विन्व्ियसंनिकषा दीनामेव दोषविधया कारणत्वात्तेषां दोषजन्यत्वात् प्रद्धते नानुपपत्तिः । नच-श्नमत्वपटित- 
धमौवच्छिश्चं प्रति निमित्तकारणस्वमेव दोषविधया कारणत्वम्, इन्द्रियसंनिकषौदौ न तदिति--वाच्यम् ; पकञ्चमे 
हि यस्य दोषस्य कारणता वस्य॒ तब्यक्तित्वावच्छिन्नं भ्रयेवः सा, नतु तद्धमस्वावच्छिन्रं भति गौरवात् । नचैवं-- 
दोषजन्यत्वेन; जमस्वस्याजुमानं न खादिति--वाच्यम्; अमजनकस्वरूपदोषत्वेन यञ्निधचितं तन्नन्यत्वसेव हि जम- 

ठघुचन्द्रिकाया विदटङेश्योपाध्यायी । 

आमस्वावच्िदछन्नं प्रतीति । अमलवरितधरमावच्छिन्ननिरूपितनिमित्तकारणलस्यैव दोषविधया कारणतारूपलस्थानुपदं 
वक्ष्यमाणत्वात् । नन्वेवं अमसामान्यस्याविद्यारूपदोषजन्यत्वोपपत्तौ युडादितिक्तरसादिभ्रमेषु पित्तादिदोषविरेषाणां 
देठलसंभवात्. इत्यत आद-अविद्येति । नु -अविदाया आकाशादाबिव तद्भमेऽपि. जन्यं जन्यतावच्छेदकीछ्ृखय 
परिणाम्युपादानविधया हेतुेनेव यद्विशेषयोरिति व्यपेरप्युपपत्तौ भ्रमलावच्छिन्नं भति अविद्याया दोषविधया हेतुखे 
मानाभावः, पित्तादिरोषस्यापि तिक्तरसतद्भमोभयसाधारणधर्मावच्छिचं पति हैतुलसंमवेन भ्रमलधरितधर्मावच्छिचहेतुल- 
रूपदोषनिधया हेतुलाङुपगमसंभवात् इत्यत आह--फिंच वाचस्पतिमते इति ! नोपादानत्वमिति । “मायां ठु 
भ्ङृतिं विद्यात्” इति श्रुतौ ब्रहमनिष्टविवतोपादानलनिवौहकपरतया अकृतिपदसङ्गतिसद्धावः । ईशम् अवियानिष्ठ्रमल- 
चघरितधर्माचच्छिन्ननिरूपितकारणताकान्यज्ञानविषयान्यवरूपम् । मतान्तरे कथमत आह--तन्मते एवेति । मतान्तरे 
तन्मूलसङ्गतिमाह--विवरणादिमत इति । नन्वेव--^“मायां ठु मकृतिं विय्या"दिति श्रुतौ अक्ृतिपदखारस्यभङ्ग 
इत्यत आह-किंचाविद्याया इति । नु इति । तथाच घटादिज्ञानानामविदानिष्टम्रमलावच्छिननीयकारणताका- 
न्यात्. तद्विषयान्यलरूपमिभ्यालस घटादावव्यािर्बाधशचेति भावः । घटादिज्ञानेष्विति । तिक्तरसादिभ्मेषु 
पित्तादिदोषाणामिवान्वयव्यतिरेकाभ्यामिदयादिः । दोषविघयेति 1 घटादिज्ञानानां “िदवान् नामस्पाद्विसुक्तः” 
“निह नानास्ति किंचन” इत्यादिश्रु्िवायितथयादिविषयकत्वेन शअरमलात् तत्र च दोषकारणताया आव्यकलात् 
इन्दियसभिकषौदीनामेव षटादिभ्रमलावच्छिन्जनकलं खीकार्यमिति भावः । तेषां धघटादिज्ञानानाम् । दोषजन्य- 
त्वात् इन्दिथसननिकषादिनिष्ठभ्रमलघरितधर्मावच्छिन्नीयकारणताकलात् । श्रक्ृते अकृतमिथ्यालनिर्वचने । नायु- 
पपत्तिरिति । न षरादावव्याधिगीधश्चेय्थः । न तदिति । रलक्षचाश्चषलानुमितिलादीनामेवेन्दियसनिकषौ- 
दिजन्यतावच्छेदकतया भ्रमलस्य॒ तजन्यतानवच्छेदकलादिति भावः !। एकजातीयपित्तादिदोषाणां का्पुरुषमेदेना- 
नेकतिक्तादिरसभ्रमजनकलात्. तत्र तत्त्यक्तिलादीनां जन्यतावच्छेदकले कारणतावाहु्य(पत्त्या गोरवात् तत्र तद्भमलख 
जन्यतावच्छेदकलसंभवात्-पकश्चमे इत्युक्तम् । एवभमव्यत्तौ इव्यथः ! यस्य यदयक्तिविशेषरूपस्य । तस्य दोष । 
सा कारणता ! नन्विति । तथाच भ्रमलधरितधर्मावच्छिननीयकारणलसख दोषविधया कारणखरूपलासंभवात् 
्रममाचवृत्तिधर्मावच्छिन्रीयजनकलस्य दोषविधया  जनकलरूपताया वक्तव्यत्वात् घटादिप्रयक्षत्वादीनां भ्रममन्न- 
वत्तितया तद्वच्छिन्नीयजनकत्वरूपस दोषविधया जनकत्वखेन्दियसनिकषादौ संभव इति भावः । एवं भ्रमत्वख 
यच्किचिदोषजन्यतानवच्छेदकतवे ¦! न स्यादिति । दोषजन्यत्वमस्तु, मतं मास्त॒॒इयप्रयोजकत्वशङ्ासंभवात् । इयं 
हि अमत्यै दोषजन्यलन्युनवृ्तित्वशङ्का तदन्यूनानतिरितदृत्तित्लनियततदवच्छेदकत्वामावापत्तिरूपतकैण निबा, 

१ यच्पि वाचस्पतिमिथमतेऽङ्ानाश्यविषयमेदाभ्युपगमादज्ञानाश्रयजीवसयैव जगत्कारणत्वं युक्त; “पुरत्रये कीडति यश्च जीवः 
ततस्तु जातं सकडं विचितं” “मायां ठु श्रकृति वि्ाद्" “खक्ष तदनुप्रविश्य" “मूढ शव ग्यवहरज्नस्ते माययवेश््यादिद्चतीनामप्येव 

सेव स्वारस्यात्, "यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते” इति तिस्तु जीवन्रहमाभेदाभिपरायेणेयादिन्यायरलावरीवचनपयौकोचनायां 
वाचसपतिमतेऽपि मायाया उपादानत्वमेवेलेव प्रदीयते; तथापि जीवनिष्ठाक्ञानविषयनह्मोपादानकं जगत् न जीवोपादानकं जगदराचित्वा- 

भिकरणीयसिद्धान्तविरोधाव् । एवमबियापि नोपादानं; ब्र्मनिष्जगतो व्यधिकरणत्वात् । नहि शरावादिनिष्टदुरभदिषैटादिनिष्ठदभ्यादि- 
कूपः परिणामः सुंमवतीति कस्पत्वादौ बाचस्पत्याश्चयस्य वशिततवात् तदभिप्रायेणोक्तमिति मन्तम्यम् ॥ `" ` 



२०० अदेतसिद्धिः सव्याख्या । [ परिच्छेदः १ 1 

[कक वाकककककवककककवककदक वक 

गोडन्रह्मानन्दी ( लघुचन्दिका ) । 

व्वश्याजुमापकम् , नतं वस्छुगल्या यो भमजनकसजन्यत्वम् । नच--द्न्दियसन्निकषौदिजन्यस्वानामनन्तानां प्रातिस्विक 

रूपेण निवेशे दुक्ञेयता स्यादिति--वाच्यम् ; अमाजनकजन्यधीविषयान्यस्वं मिथ्यास्वमिति सुक्तियताग्रकारसय स्वात् । 

ञ्मस्वस्यापि जातिनिशेषरूपष्वेन अमविषयधटितत्वनिवन्धनदुरविक्ञेयत्वसाभावाचच । ननु दोषासदछृतेलयादिरूपं 
प्रमाणसिद्धत्वं ङतो निवेशितम्, अबाध्य विषयकथीविषयत्वरूपस्यापि तख ॒ संभवत्, तत्राह-प्रमाणसिद्ध- 
त्वमिति । उक्तप्रमाणसिदधस्वमिलथैः । अवाभ्यत्वग्याप्यम् अबाध्य छुदधनह्यणो यदृच्युप्रहितरूपं तर्वख 
व्याप्यम्, इति हेतोः, अन्यत् बध्यस्वघटितादन्यत् । तथाच बाध्यत्वधटितस्य निवेशो बाध्य्वेतरांशस्यानति- 

अ्मोजनकतया बाध्यत्वाघटितस्यैव निवेश्यो युक्त इति भवः । असतीति । अलीकं न वृतर्विषथः; उृत्तेः सत्वेन 

छशुचन्द्रिकाया बिटुङेशोपाध्यायी । 

सा चापत्तिरि्टपत्तिशङ्कया नोत्ायत इति भावः । मजनकत्वरूपदोषर्वेनेति । इदमेवानुगतं दोषत्वमिति भावः । 
तज्ञन्यत्वमेवेति । यत्न भमजनकल्वनिश्वयस्तजन्यत्ववति अमत्वानङ्गीकारे त्र अमजनकत्वभङ्गापत्तिरूपतकैणाभयोजक- 
त्वदाङ्कोच्छेदसंभवात् इति भावः । नल्िति । उक्ताप्योजकत्वशङ्कानिवर्तकतकौभावादिति भावः ¦ प्राति- 
खिकरूपेणेति । अमत्वघरितधमाबच्छि्जनकतानिरूपितजन्यतात्वरूपस्याजुगमकरूपस्यामावादिति भावः । निवेशये 
मिथ्यात्वे निवेशे । दुह्लेयता स्यादिति । नच--भ्रमजनकत्वरूपाजुगतदोषत्वेन दोषान् अयुगमय्य भ्रमजनकजन्यतासामा- 

न्याभावनिवेरेसि सुन्ञेयतेति- वाच्यम् ; अन्तःकरणादेः भमसाधारणकारणतया तजन्यतच्त्वज्ञानस्यापि संग्रह्यपातादिति 
भावः । आ्रमाजनकजस्येति । अमजनकान्यजन्येयर्थः । नु-अमत्वं यदि बाधितविषयकत्वं, तर्हिं तत्वज्ञानखयापि 
खोपहितब्रह्मकूपबाधितविषयकत्वेन भ्रमत्वात् तत्संग्रहाुपपत्तिरतस्तदभाववति तत्मरकारकत्वमेव अमलं वाच्यं; तच्च 
निर्विकल्पकतत्वज्ञानव्याृत्तं तदितरसकलन्ञानसाधारणं; तच्च धटादिरूपविषयघरितत्वादनयुगतं; तत्वंबन्धाचच्छिनखाभाव- 
वचिष्ठविरेष्यतानिरूपितत्वतत्संबन्धावच्छिन्नखनिष्ठत्वोभयसंबन्धेन किंचिद्धिशिष्टरकारताकत्वं संबन्धमेदेन खवच्छिनतनि- 
मरतियोगिताकाभाववनिष्ठविशेष्यतानिरूपितत्वखावच्छिनत्वोभयसंबन्धेन संबन्धविशिष्परकारताकलं च ग्रकारमेदेनानसुग- 
तमेव, तद्धटकपरेपराणां संबन्धत्वे मानाभावात् अभामाणिकं च इयत आद-मत्वस्येति । जाति- 
विदोषरूपत्वेनेति । तच्ज्ञानान्यसकलञानदृत्तिजातिरूपत्वेनेय्थः । वृच्युपरितब्रह्म्द्वह्मखीकमेदरूपकारण निरूपित- 
विष्यतासंबन्धावच्छि्चकाथतावच्छेदकतया तादशजातिषिद्धिरिति भावः ¦ नजु-मूरे प्रमाणसिद्धत्वं चावाभ्यत्व- 
व्याप्यमिल्यन्यदिति भन्थेनोक्तिदधत्वस्ोक्तन्याप्यत्वकथनस्यान्यदिखनेन तख अकृताुपयुक्तत्वकथनसय चायुपयोग 
इत्याशङ्का तख अङृतोपयोगितां घटयितुं तद्रन्थमवतारयति- नन्विति । अवाध्यविषयकेति । अवध्यस्य एृत््ु- 
परितं यद्रूपं तद्विषयकेखयथैः । तेन नाप्रसिद्धिः । नैयायिकादिमतसिद्धमयक्षादिप्रमाण सिद्धत्वमवाध्यत्वश्चन्येऽपि धरदौ 
नियमानं कथं तदवयाप्यमतो व्याच्े--उक्त्रमाणसिद्धत्वमिति । नजु--दोषाजन्यतलमस्यादिमहावाक्यजन्यम्रमारू- 
पघीनिषयत्वय इृत््युपहिते ब्रह्मणि सत्त्वात् , अबाध्यत्वस्य च तत्रासत्त्वात् कथं व्याप्यत्वं ? तज्राह-भवाध्यस्येति । 

अबाध्यविषयकत्वरूप्रमात्वनिवेराकारणबीजकथनायोक्तन्याप्यत्रकथनात्, इत्यन्यदियनेन तस्य अकृताचुपयोगित्वकथना. 
सङ्गतिः, अत आह-हेतोरिति । तद्वयाप्यत्वं तद्धेदघरितमिलमिप्रायेणेदम् । यद्धा--अबाध्यलं ग्याप्यम् अनाध्यत्व- 
व्याप्यं भिन्नमेव, नत्वमिन्नमिति हेतोरिलयर्थः । अन्यदियस्य प्रतियोग्याकाक्लायामवाध्यत्वादिति वाच्यम् । तावता अनाध्य- 
विषयकत्वेरूपग्रमात्वानिवेशबीजसयास्फुटतवात् तत्सफुरत्वायाह--बाध्यत्वेति । वाध्यत्वघरितादबाध्यल्ादन्यदिदयर्थः । तदेव 
स्फुटयति- तथाचेति 1 बाध्यत्वधटितस्येति । अबाध्यविषयकःत्वरूपममात्वाश्रयधीविषयान्यत्वरूपमिथ्यात्वनिर्वचने 
तद्धरकबाध्यलयेव मिथ्यात्वरूपत्वसभवादितरांशस्य यथानिवेश वेयथ्य॑म् ; वैयर्थयेऽपि अव्याघ्यादिवारणरूपययोजनाभावा- 
दिखं्थः \ वाध्यत्वाघरितस्येति । भ्रमजनकान्यजन्यधीविषयान्यत्वरूपमिथ्यात्वनिर्वचनं युक्तमियर्थः । अन्न बाध्यल- 
स्याधटकलात् न वैयथ्याशङ्का, भमत्वस्य जातिविरोषरूपस कृतयुपितरूपव्याकत्तस्य मिवेद्यतया बाध्यनिषयकल्वरूपभरम- 

 स्वानिवेशात् इति बोध्यम् । नसु--अवाध्यसख कतयुपदहितरूपविषयकधी विषयान्यत्वरूपमिथ्यात्वस्य बृ्तयुपदिते ब्रक्मपि 
अभावात् एतहक्षणालकष्ये तत्र॒ बाध्यत्वरूपधघटकांशसत्त्वादतिव्यािरतसच्छङ्कासार्थक्यम् इति - चेश्न; लक्षणान्तरलकष्य- 
त्वेनारक्षयत्वस्थोक्तलक्षणेऽगल्योपगमेऽपि उक्तातिन्यापेः सिद्धान्तेऽसंभवादिव्याहुः । विकल्पाख्यवृत्तेश्रमानात्मकसे 
वोषाजन्यतया तदविषयेऽसति तद्न्यधीविषयलरर्पलक्षणातिन्यापतिभूलोक्त न सङ्गच्छते, अतस्ता सञ्गमयति--अङीकं न 



विदटेशोपाध्याथ्युपञ्ंहितगौडब्रह्मानन्दीयुता । २०९१ 
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गोडब्रह्मानन्दी ( रुधुचन्दरिका ) । 

सदसतोः संसगासंभवात्। अरीकानिषयकेणापि विकख्वेन शश्च विषाणादिपदोक्तिरुपव्यवहारोष्यत्तिसं भवात् । ' तस्य 
तद्धिषयस्वेऽपि स न अमः; म्रमाणबाध्यविषयकसैव अमत्वात् । अतएव (्रमाणनिपयैय तरिकव्पनिद्रास्स्रतय' इति 
चृत्तिविभाजकं पातज्रुसूत्रमर् । तथाच तस्याः दोषाजन्यतवेपि श्ीधौर्भीरित्येतस्स्वं मन एवेति श्रा मनो- 
चृत्तेरेव धीत्वोक्टय। बिपयैयादिरूपावियादृत्तीनां धीष्वाभावादोषाजन्यधीविषयान्यत्वमलीकेऽतिव्यातम् , ब्रह्य त॒ 
स्वप्रकाशास्वाटुपहितताद्स्म्यान्यभावरूपधमोनाधारत्वाच न ृत्तिविषथः; भवस्तत्रापि तदतिन्याप्षमिति भावः । 

लश्ुचन्दिकाया विह्लेरोपाध्यायी । 

चृत्ते्विंपय इति । अरीकासंबद्धस्य विकल्प कथं तव्यवहारनियाभकत्वमत आह--अलीकाविषयकेणापीति । 
अतएव-- शब्दज्ञानानुपाती वु वस्तुशल्यो विकल्प” इत्युक्तम् । वस्तुशल्यो निर्विषयक इल्यः । कालिकम्रासच््या आत्म- 
निषटप्रयासत्या चा विकल्पासद्वहारयोः कायैकारणभाव इति भावः । ननु--शशविषाणखपुष्पादिविचित्रपदण्यवदहारा- 
चरोधेन तन्मूलङ़तीनां विषयकृतमेव वैचित्यं वाच्य; इतत्न्तरेषु परायसत्छतवैजायसयैव दशनात्, वस्तुदस्य' इय 
सद विषयक इदयर्थसंमवात्, असमानकारीनयोरिव सदसतोरपि उत्तितद्विषययोरवदयं संबन्धाङ्गीकारात् इत्यत आह-- 
तस्य तद्धिषयतवेऽपीति । स विकल्पाख्या च्रत्तिः। न ्रमद्ति । नच--तस्ाः भ्रमत्वेऽपि दोषजन्यत्वात् तदजन्य- 
वृत्यन्तराविषयत्वात् असदयतिन्याप्तिसद्गमे भ्रमल्राभावकथनं धीपदसय विलक्षणद्त्तिपरत्येन सत्सद्मनं च व्यर्थमिति-- 
वाच्यम्, तस्य तद्धिषयत्वे यद्यपि न श्रम इद्यपेयैयपीदयर्थकतया भिन्नक्मेण व्याख्येयलात् । प्रमाणवाध्यविषय- 
कस्मयैवेति । शदाविषाणं नासीति बाधज्ञानसख प्रमाणनिरपेक्षत्वादिति भावः । ननु बाध्यविषयकत्वमेव अमल, 
वाधे अ्रमाणसपिक्षत्रं कृतो निवेश्यम्-तच्राह अतएवेति । परमाणं प्रयक्षादिभरमाणजन्या, विपर्ययो दोषजन्या, 
विकस्पो शराविषाणादिपदमूल, निद्धा खापः, स्मरतिः सरणं पंच वृत्तय इवि सूतररोषः। अत्र विकल्पस्य विपर्ययात् 
एथ र्परिगणनादेवोक्तश्रमत्वे प्रमाणाघीनत्वस्य बाधे नियेस इति भावः । तथाच विकल्प भअरमान्यत्वे च । 
तस्या दोषाजन्यत्वे ऽपीति ! असतो दोषाजन्यविकल्पाख्यदृत्तिविषयत्वेऽपीदर्थः । विपर्ययादीद्यादिपदेन विकल्पनिद्रे । 
दोषाजन्यधीविपयान्यत्वमिति ! नयु--अत्र दोषाजन्यत्वं व्यर्थ, छक्तिरजतादिपरातिभासिकतदाकारविकल्पाख्य- 
श्रच्योस्तूल्मविदयापरिणामत्वेन वियदादिन्यावहारिकतदाकारविपयंयास्यद्र्योरपि तन्मूल्कतत्स्पतेश्च मूलाविदयापरिणामस्वेन 
धीत्वामावादेव धीविपयग्र्युपहितव्रह्मभिन्नत्वेन प्रातिमासिकन्यावहारिकेषु लक्षणसङ्गतिसंमवात्--इति चेत्, अजेदं 
वक्तव्यम्--दोपाजन्यधीविपयान्यत्वं मिथ्यात्वमियत्र तन्तवज्ञानस् दोषाजन्यत्वं निव्िंवादम्; तख भ्रमात्वात्, इदं 
रजतमिति भरातिमासिकन्ञानस दोघजम्यलवं निर्विवादम् ; तस्य भरमत्वात्, घटादिज्ञानस्य तु परमते अ्रल्क्षादिपमाणजन्य- 
त्वात् अबाधितविषयक्त्वाच् पमात्वादोषजन्यता नासि, ज्ञानत्वं चासि, सिद्धान्तिना ठु “विद्वानिति” “नेहे"“यादिश्चुया 
घटादीनां वाध्यतां तज्ज्ञानानां च भ्रमत्वं असाध्य तेन दोषजन्यत्वं प्रसाध्यते । तेन चाविदादृत्तित्वसिष्या मनोढेत्ति- 
विशोषरूपथीत्वाभावः सिध्यति । तदैव रोषाजन्यज्ञानपदेन घटादिश्त्ति विदाय वेदान्तजन्यतच्व्ञानमान्रस्योपादानाद्ध- 
टादौ साध्यज्ञाननि्वीदः ! दोपष्राजन्यत्वानिवेरे वु केवलज्ञानपदेन घटादिक्त्तरप्युपादानसंभवान्न तत्र साध्यज्ञाननिवौहो 
भृवतीत्येवमर्थं दोषाजन्यत्वोपादानं कृतम् । अतएव धीविषयघ्वरूपद्दयत्वहेतोरेतत्साध्यखय न विरोधः । अन्यथा हि 
धीषिषयान्यत्वधीविषत्वयोर्विसेघः स्पष्ट एव । शद्धे ब्रह्मणि विवरणमते दोषाजन्यतच्वज्ञानविषयत्वात्तदन्यत्वरूपलक्षणाति- 
ग्यात्यसङ्गतेस्तां वाचस्पविमते सङ्गमयति-ब्रह्यत्विति । द्धं ब्रहयर्थः ¦! खप्रकारात्वादिति । अज्ञानविषय- 
ताया अपि खोपरहिते एवाज्गीकारेण तजनिवरत्तये महावाक्यजन्यदृत्तिविषयताया अपि तत्रेवावद्यकत्वेन द्धे प्रयोजना- 
मभावेन, ग्रत्यपेक्षप्रकारत्वे खग्रकाशत्वभद्गापतत्या च ठत्तिविषयत्वाचुपगमात् । नञु--उत्तिरूपोपाधेरुपधेयेन ब्रह्मणा 
संबन्धाभावे कथं त्र्य इृत्युपरितं स्यादिति तयोः संबन्ध आवद्यकः, स॒ च विषयतारूप एवास्तु, एवमन्ञानखापीति 

ति्टत्तिरपि प्रयोजनम् । नचैवं खप्रकाशत्वभङ्गः; इत्तिप्रतिनिम्बितचेतन्यानयेक्षणेन तडुपपत्तेः इत्यत आह-- 
उषदहिततादात्म्यान्येति । उपहिततादात्म्यानङ्खीकारे उपहितरूपाध्यासायिष्टानत्वं छदधख न स्यात्+ श्युपहितं 
्रह्यः इत्तिविषय शति ब्रह्मणि उपहितसामानाधिकरण्यग्रययश्च न स्यात् , इति तदद्गीकारस्यावर्यकल्वात्् तदन्येयुक्तम् । 

भवरूपधमीनाश्रयत्वादिति । “नेद नानास्ि किंचन” इति शु्या ब्रह्मणि मावमात्रं निषिध्यते, अभावस्तु तथेव 
मोध्यते ! स च ब्रह्मखरूप इति नाद्रतदानिः ! अतएव निरक्तविषयान्यत्वषूपरक्षणातिन्याप्निसङ्गतिरिति भावः । नच-- 
खपदिते उत्तिविषयत्नोपगमे उपहिततादात्म्यापनने शदधेऽपि शत्तिविषयत्वं दुवोरमिति- वाच्यम्, उपदितलेव तद्ध्म- 

सम््र्यजसजीकमर ाधकामावात्, पारमार्थिकत्वनैव निषेधात् 1 अतत. सर्वजञतवजगत्कारणत्वराद्यो ̀  धमस 
अद्धि, सि, ६ । 



२०२ अद्रैतसिद्धिः सन्याख्या । [ परिच्छेदः ९ ] 

मित्यन्यत् 1 अत्राप्यसति निधैर्मके ब्रह्मणि चातिन्याधिवारणाय सत्वेन अतीयभानत्वे विशेषणं देयम्; 

तयो; खरध्रकारकप्रतीतिविषयत्वाभावात् । अतप्व--शसद्धिविक्तरवःमित्य्च सस्व सत्ताज्ात्यधि- 

करणत्वं वा, अवाध्यस्वं वा, ब्रह्मरूपत्वं वा । आद्ये घटाद्ावाविचयकजतेस्त्वयभ्युपगमैनासम्भवः; 
द्वितीये बाध्यत्वरूपमिथ्यात्वप्यवसानम् ; तृतीये सिद्धसाधनमिति-निरस्तम्; अनभ्युपगमादेव । 

१८ ^- ^  म 
^^ 

सिद्धिव्याख्या । 

नतस्य संभवाननान्यापिरियर्थः । नु भ्रमाणसिद्धत्वमवाध्यत्वव्याप्यमिखयुक्त; प्रमाणासिद्धस्यापि 

ब्रह्मणोऽबाध्यत्वात् , प्रमाणसिद्धस्यापि घटादेनौभ्यत्वाच्, तत आह-अस्यदिति । अबाध्यत्वव्या- 
प्यप्रमाणसिद्धत्वमव्यमिधरितमन्यदियर्थः । अतएवोक्त--दोषासहछतेयादिना ! ननु तर्हि निधे- 

मके ब्रह्मण्यसति चातिव्यापिः; तथयोर्निधैर्मकववेनावाध्यत्वरूपधमभावे पूर्ववत्तब्याप्यभ्रमाणसिद्धत्वस्यापि 

निवृत्तो प्रमाणलिद्धभिन्नत्स्य तयोरपि संभवात् इत्याश्ङ्याह--अत्रापीति । विरेषणदानेऽप्यति- 
व्यापि; कथं परिहतेयासङ्खयाह--तयोरिति । असद्भ्यणोरियर्थः । अभावादिति । ततश्च प्रमाण- 

सिद्धभिन्नत्वस्य सच्त्वेऽप्युकतविरोेषणाभावे तद्विरिष्टश्रणामावान्नातिन्याधिरियर्थः । अतएवेति । अख 
निरस्तमियनेन संबन्धः । अभव इति । त्रह्मण्यतिव्यापिग्धेति बोध्या । पयैवसानमिति । तच 

गौडन्रह्मानन्दी ( कष्ुचन्द्िका ) 1 

स्वयुक्तथीनिषयष्वमेव, नतु सत्ताजालादिमस्वमिलयनत्र नियामकः दूषणान्तरमाह--अतपवेत्यादि । आविद्य 

केति । अविधारूपेलयथेः । षडस्माकमनाद्य' इ्यादिसिडान्तादनादिजातेरविद्याम्यस्वाखम्भवात्, वचिद्पत्वपश्चस्ये- 
वाविद्यारूपत्वपक्षस्यापि सिद्धान्ते स्ीकारात्। उपपादयिष्यते चेदम् ! उक्तेति । सुणादिकमित्यादिभरन्थोक्तेयर्थः । 

लघ्रुचन्द्रिकायां बिदुखे्ोपाभ्यायी । 

भाववत्त्वं चेति द्वयं उपपदयत दति विभावनीयम् । मूले-तयोः असतः शद्व्रह्मणश्रेख्थः । नच -यद्य्यसतः सत्त्वेन 
भरतीतिनांसतीति पूर्वसुपपादितं, तथापि सतः सदेव सोम्येति वाक्येन सत्त्वप्रकारकप्रतीतिरुपगतेवेति- वाच्यम्; 
तत्रेदं पदार्थसूष्ष्मावस्थावियातादात्म्यापन्नसत एवाग्रसत्तवेन बोधनेऽपि द्वय सतो बरह्मणः सत्वेन अ्रतीतेरनङ्की- 
कारात् इति भावः । ननु--अतपवेतिः अन्थस्य सद्धिविक्ततवे सत्व प्रमाणपिद्धतवरूपदेव निवेशाभ्युपगमःत 
सत्तादिजायादिरूपल्य निवेशानभ्युपगमात् तदभ्युपगमपक्षे परोक्तदोषाणां निरास इयर्थः प्रतीयते; स चायुक्तः; 
सत्त्वस्य अमाणसिद्धतवरूपर्वपक्षे सत्ताजाद्यादिरूपत्वपक्षोक्तदोषाणामप्रसक्तः-इत्याराङ्खयाह तद्गन्थसय सत्व सत्ताजा- 
लादिरूपत्वपक्षदूषणपरत्वम्मह--सत्वसुक्त धीविषयत्वमेबेति । अतएव अतपवेखसानभ्युपगमादेवेति व्याख्यानं 
कृतं मूढे । जातेरविद्याजन्यत्वरूपमाविद्यकत्वं न संभवति, तस्या अविय्ावञ्ज्ञननिवत्यत्वैऽपि आकाश्ादिवदुत्पत्ते- 
रभरवणेनानादित्वादिघयतो व्याच्धे-अविद्यारूपेव्य्थं इति ! नु नीवादिवदवियान्येव जातिरनादिरस्तु इत्यत 
आह--षडस्माकमिति । नजु--जातेनिलयत्वात् ब्रहमचैतन्यखरूपलयमेवाकरमरसिद्धं तजाह--चिद्रूपत्वपक्षस्ये- 
वेति । नयु एकानिद्या कथं घटलादिनानाजातिरूपा इत्यत आद--उपपादयिष्यते चेदमिति 1 अबिया- 
विद्वा, धराच्युपहिता घटत्वादिजांतिः, द्रग्यादयुपहिता द्रव्यत्वादिः, दन्यादि्रयोपरहिता सत्ततिरीदया एकस्या अपि 
उपाधिभेदाद्धिद इति भावः । मूङे-बाभ्यत्वरूपेति । तथाच तदितरांखैयथ्यैभिति भावः । नयु-सदस- 
द्विलक्षणलवपक्षे सत्वारत्वयोः परस्परविरहरूपत्वेन व्याघातश््ातत्परिहारौ उन्तो, अत्रापि यदि सत्वे सति 
सद्धेदो मिथ्यात्वच्येत, तदा मेदभतियोगितावच्छेदक्यो्ैटत्वघरसेदयोरिव परस्परखा भावहूपत्वादिविरोधाव्याघात- 
शश्च स्यात्, सा.च विशेषणभूतं... सत्त्वं देशकालश्त्तित्वरूपं, अरवियोगितावच्छेदकीभूतं च निरृकप्रमाणसिद्धवतमिवि- 
रला परिदयोषि सात्; तथा ठु नोच्यते, . तु “सत्वेन अतीयमानत्वे सति, तद्धितं मिथ्यात्वमुच्यते; तच 
चोक्तविरेषणोक्तमेदथोः. घटत्वेन प्रतीयमानत्वघटमेदयोरिव परह्परस्याभावरूपल्रविरोधयोरभावातव् व्याच्रतश्चङ्काया 
एवाभावात् तच्छष्टापरिदायञुलनघानं नावदयकमतो व्यात्क्--मुणादिकमि + धं दइतिः। षटादिपरपचे 

/ 

४ 
रज {1 



विद्लेशोपाध्याय्युपदहितगौडनह्यानन्दीयुता । २०३ 
सदसद्विठक्षणत्वपक्षोक्तयुक्तयश्चााञ्सन्धेयाः । अवशिष्टं च द्रान्तलिद्धो वक्ष्यामः ॥ 

॥ इत्यदवेतसिद्धौ पश्चममिथ्यारवनिरक्तिः ॥ 

सिद्धिव्याख्या । 

पूर्वपक्षे दूषणमिति भावः । सिद्धसाधनमिति । भपन्ने ब्रहमभेदस्य मयाप्यङ्गीरृतत्वादिलर्थः । 
अत्छब्दार्थमाह--अनभ्युपममादिति । 

इति अद्वेतसिद्धिव्या्याने पएश्ममिध्याखनिरुक्तिव्यारयानं समाप्तम् ॥ 

गोडमह्यानन्दी ( घुचन्दिका ) । 

अत्र भ्रमविष॑यस्वे अविनाइयवृत्तिधर्मैवत्वे वा तात्पर्यम्, राघवात् । पश्चतावच्छेदकाचच्छेदेन तशय सध्या 
सिद्धसाधनमिति बोध्यम् 1 

रघुचन्द्रिकाया विदुलेरोपाध्यायी । 

सत्त्वेन अतीयमानत्वस्य सिद्धत्वेऽ्पि सद्धेदख्यासिद्धत्वात् न सिद्धसाधनम्, सद्धिजे तुच्छे दद्यत्वादरीनेन सत्त्वेन 
अतीयमानखमिलितसयैव सद्धेदस्य ददयसवपयोजकतया मिलितसिद्धिरुदश्या, ्क्तिरजतादौ मिङितपरसिद्धिरिवि 
युक्तयोऽनुसन्धेया इदयं इति मावः । नजु--सत्ल्यातिमतेऽसत्यातिमते वा इदं रजतमिलादिश्मेष आपणस्थाना- 
मरीकरानां वा रजतादीनामेव भानोपगमेन धटादावेतदयुमानात् पूर्वं॑नायेप्यरजतादौ निरुक्तमिरितपरसिद्धिः संभवति 
दत्यत आद मूले-अवक्चिष्टं च रश्टान्तसिद्धौ वक्ष्याम इति । अनिर्वैवनीयण्यातिरेव रजतं पदयामिः 
इखयतुभवायरोधादित्युक्त्या व्यवस्थापयिष्यत इति भार्वः । नजु--एतषटक्षणे स्वेन अतीयमानत्वरूपविशेषणोपादाने 
सदसद्धिलक्षणत्वरूपलक्षणादेत्क्षणस् नायन्तं मेदः, कचिदप्युपाधो सत्त्ेन प्रतीयमानत्वेख तत्रासद्विलक्षणत्वरूपल्वात् ; 
यदि तत्रेदं विशेष्यम् अचर च विङेषणम्, एवं तत्र सत्त्वं त्रिकाराबाध्यत्वम् अत्र तु निक्तं म्रमाणसिद्धत्वमिति 
मेद इन्युच्यते, तदापि त्षक्षणमरयश्चतैवास्य पयवस्यति, नैतावता लक्षणान्तरत्वेनोपन्यासाहैता । एवभेत्वक्षणखय 
पूवैलक्षणलक्षये वृत््युपरहितत्रह्मण्यसत्त्वादन्यक्तिररक्ष्यतया परिहारोऽलुमाने व्यभिचारवारणाय हेतुपरिष्कारश्वायुक्त 

इत्याशङ्कय एतदुनरेयलक्षणान्तरे तात्प्थमाइ--अश्रेति 1 केवकूख निसक्तसद्विविक्त्वसख तुच्छे भ्रमविषयत्वादिरूपल- 
क्षणान्तरश्यभिचारिवेष्युक्षविरोषणसितस्य तद्याप्यत्वात्तदुल्लायकता । आमविषयतवं च बृ्युपहितखापि बाधितत्वादिति 

न तत्राव्याप्तिः । नापि शुद्ख्रह्मणि दुच्छे चातिन्याप्ति; तयो्रमविषयत्वाभावात्् । भ्रमत्वं बाधितविषयकत्वं जाति- 

विशेषरूपं वेहि भाप्रैः ¦ नन्वेवं उक्तविशेषणविरिष्टसद्विविक्तत्वस्य रूपान्तरेणापि जक्षणत्वाखाभादत तात्पयमयुक्तमत- 
सतत्साधारणरूपावच्छिचेऽख तावयर्यमाह--सविनादयव्रत्तिधर्मैवस्वे वेति । केवलस्य दोषाजन्यधीविषयान्यव्रखा- 
भावकूपधर्मस्याविनाशिनि शुद्धे ब्रह्मण्यसति च इततित्वेऽपि, सत्त्वेन प्रतीयमानत्वविचिष्टस्य तद्धिकरणत्वस्य वा 
तदवृत्तित्वात् तद्र्लमादाय घटादौ साध्यनिर्वाहः । ननु घटादीनां परमतेऽपि विनाशित्वात् तत्र घटत्वादिकमादाय 
सिद्धसाधनम् अत आद--पश्चतावच्छेदकावच्छेदेनेति । तथाचाकाशपरमाण्वादीनां धरमतेऽविनाशित्वात्. तद्- 
„~ ------------------------------------------- 

(९) क्य क्षणिकमिलयादिन्ाने छुद्धग्रहमण एव॒ विषयत्वाङ्गीकरेऽपि स्वविषयकेक्ञानत्वन्यापक्नमत्वकत्वस्यैव श्रमविषयत्वपदेन 

विवक्षितत्वान्न दोषः; प्रपन्नो मिथ्येति जीवन्युक्तीयश्ानखाप्यसन्मते भमरूपरत्वमेवाज्ीक्ृतं, संस्कारात्मना जीवन्पुक्तेप्यक्ञानानुवृ्ते- 

रङ्गीकाराव । एतेन-उन्तयरिष्कारादरणेपरि न निस्तारः । प्रपद्चो मिथ्येति जीवन्सक्तीयश्ञानस्य भवन्मते भ्रमत्वाभावादिति 
न्यायमास्कतेचै-पराहतम् ५ २ बाचस्पतिमते शुद्ध वृत्तिविषयत्वाभावेन ब्रह्य क्षणिकमिल्यादिश्ानेऽपि तस्याविषयत्वात् 

शनमबिषत्मस्य न शछुद्धमक्षसाशारण्यम् । विविरणमतेऽपरि यदंशे भ्रमत्वं तर्ददानिष्ठविषयतवसयैवात्र विवक्षणाननोक्तसाधारण्यमिति 
ञ्चमविषयत्वस्य सर्वस्यापि क्षणिक्लरादिन। श्रमविषयत्वेनारक्षणत्वमिलयादिन्यायभास्करोक्तबः पराहताः 1: , .... ष त ८ 



० अद्वैतसिद्धिः सव्याख्या। [ परिच्छेदः ९ | 
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गौडव्रह्मानन्दी ( कशुचन्द्रिका ) । 

केचितु-खाश्रयाइततिः सन् स्वानधिकरणद््तियंसदन्यो योऽलन्ताभावसतस््रतियो गिस्वं साध्यम्, संयोगादि- 

दषटान्तः । अत्र साध्यभरसिद्यभैमच्त्यन्तम् । व्याप्यवृत्तिवरस्वादिक पश्चः । खस्षमानाधिकरणालयन्ता मावाप्रतियोगित्वस्य 

पक्षिरोषणत्वादृष्याप्यद्स्ययन्ताभावश्रतियोगित्वमादाय न पक्षे साभ्यपर्यैवसानम् । अग्याप्यबुस्ययन्ताभावाप्रति- 

00 

लघुचन्द्रिकाया विद्केखोपाभ्यायी । 

वृत्तिधर्मवत्वमसिद्धमिति न सिद्धसाधनं, तद्विनाशित्वस्याप्यनेन कोडीकारात्. । छद्धबह्यदृततित्वोक्तौ तदन्यत्वे पर्यवसानात् 
सिद्धसाधनं तुच्छसाधारण्यं चेत्यविनाद्यधृत्तित्वय॒क्तम् । एवं ्रमविषयत्वमादायापि साध्यनिर्वाहो बोध्यः ! नच-- 
आकाशादौ विनारित्वमात्रखीकारे आकरारात्वमादायाप्युक्तसाध्यनिवाहसंभवः; सामान्यलूपेणापि वोक्तमिथ्यात्वसिद्धिरिय- 
भिप्रायात्, अविनादयदृततिखदृत्तियावदधरमवत्त्वं मिथ्याप्वमि्युक्तावुक्तमिथ्यात्वानामपि सिद्धिसंभवाच । अत्र यावच्वाद्तो 
विरिष्टसद्विविक्तत्वभ्रमविषयत्वयोरसिद्धिः । खचत्तित्वालुक्तौ घटपय्योः पटलधटत्वयोरखत्वादसंभवः । अविनाद्य- 
बुत्तितवाचुक्तावाकाशत्वादिकं सत्त्वेन मतीयमानत्वं चादायाकाश्चादौ सिद्धसाधनं स्यादतस्तदुपादानम् । परन्तु ब्र्युपहिते 
ब्रह्मभिः निरुकसद्विविक्ततवस्यासत्वात्तदादाय साध्यप्यैवसानासंभवात् अव्र भ्रमविषयत्वे तात्पर्थकथनम् । पूर्वोक्तं 

सदसद्विलक्षणत्वमादायापि त्र साध्यपर्यवसानं संभवतीति बोध्यम् । 

श्रीः प्रतिपोपाधीद्यादेः खसमानाधिकरणादयन्ताभावप्रतियोगित्वं मिथ्यात्वमिलयर्थः । प्रतिपन्नत्वं यदपि खाश्रयत्वेन 
अतीयमानलवं; तथापि अनिवैचनीयख्यातिपक्षे तल्राविभासिकन्यावहारिकरूपखाश्नयत्वनियतमेव । किंच सखाधिकरणत्वध्यैवं 
अवेरोऽपि धभिणि तदवरीत्वा खस्मिन् तद्धरितं मिभ्यालं आद्यमिति सखाधिकरणत्वद्येव प्रतिपन्नपदार्थत्वेऽपि न विशेषः । 
तत्र॒ च समानसत्ताकमवाभावयोर्वियोधात् व्यावहारिकम्रपश्चामावघय श्रातिभासिकत्वे सिद्धसाधनात् उक्तमिथ्यात्व- 

घटकाभावः ताच्िको वाच्यः; स चातिरिक्ततेऽदरैतहानिप्रसङ्गत् खाधिकरणीभूतव्रह्मखरूप एवाभ्युपेयः । तथाच तख 

अपश्चवत् बरह्ृत्तिाभावात् प्रपश्चख तद्धरितं मिथ्यात्वं न सेभवतीयतः केचित् अकारान्तरेण मिथ्यात्वं परिष्छुर्वन्ति ॥ 
तन्मतसुपन्ययति-केचिच्ि ति--यथाश्वुते यदि ब्रह्मखरूपस्यापि प्रपशवाभावस्य तत्त्वेन प्रपञ्चवत् ब्रहवरत्तित्मित्युच्यते, 
तदा संयोगादेरिव्याप्यकृत्तित्लोपगमेनाथान्तरमसङ्गात् खसमानाधिकरणपदविवक्षितार्थमाह-- खेद्यादिना । अन्यदत्य- 
न्तेन- योऽभावः खसमानाधिकरण एव, न॒ खासमानाधिकरण इयेवकारार्थान्तभीवेन खाश्रयाष्ृत्तिरूपश्य, यः 
खाधिकरण एवं वर्तते, न खानधिकरणे इलेवकाराथीन्तभौवेन खानधिकरणवृत्तितवरूपस्य च॒ परतियोगिविशेषणस्य 
लाभः । एतद्विशेषणद्वयवदन्यत्वं च खाश्रयदत्यभावे संभवति अदृतत्यभवि चेति ! अचर शुक्तिरूप्यं न ट्टान्तः; छुक्तौ 
रजततदभावयोः मतद्वयसिद्धप्वं विना रजताभावस्य रजताश्रयदत्तित्वाभावात् , असाध्याङ्गकत्वे प्रयासगौरवात्, छक्ति- 
तदवच्छि्नचेतन्यनिष्टख तत्खरूपस्याप्यमावसषत्तिद्वरह्मलरूपत्वामावचेत आह--संयोगादिः दृष्टान्त इति । 
संयोगाभावे संयोगाश्रयक्तित्स् मतद्वयसिद्धत्वादिति भावः । अच संयोगे दन्ते । अब्रच्यन्तमिति । संयोगा- 
मावस संयोगानधिकरणयुणाद्ष्ित्तितया तद्वदन्यत्वामावात्. संयोगाश्नयदृत्तितया तच्छरन्यान्यत्वा्ेति भावः । धटदिः 
समवायादिनाऽव्याप्यदृत्तित्वैन संयोगतुल्यत्वात् वक्ष्यमाणपक्षविरशेषणासंभवाच पक्षतरासंभवादाह--व्याप्यच्त्तिघट- 
त्वादिकं पक्ष इति । तत्र खाश्रयदृत्त्यभविप्रतियोगित्वमादाय निरुकतसाध्यप्यवसानेऽन्याप्यदत्तितवेनार्थान्तरादाह-- 
खसमानाधिकरणेति । पक्षविरोषणत्वादिति । सखाश्रयडत्यभावमादाय साध्यपर्यवसानसंभवादिति शोषः । 
अन्याप्यचृतत्यत्यन्ताभावेति । खाधिकरणीभूतं घटत्वाधिकरणं घटस्तदवच्छिनं ब्रह्म वा, तद्रूपतया तदद्च्यभावो 
घटत्वाभावः । अस्याभवसख घटादिरूपखाध्रयाडत्तित्वेन तद्धिन्नत्वाभावात् खानधिकरणवृत्तित्स प्रतियोगिनि अवेशः । तथा 
सति धटतदवच्छिन्नयेतन्यानिष्टख तद्रुपसख धटत्वायमावखाढ़क्तित्वेन घरत्वानधिकरणपटाद्त्तित्वाभावेऽपि परादिनिष्ठ- 
विषयत्वादीनां घटत्वादीनां वा परलाश्रयाृत्तितवे सति धरलानधिकरणदृत्तिस्वेन तद्धि्नघरादिनिष्ठवरखरूपाद्रत्यभावधति- 
योणितवं घटत्वादौ सिध्यतीति भावः । नन्वेवमपि घरत्वाश्रयादृत्तिवटत्वानधिकरणपटादिनिष्ठतद्रूपादत्यमावमादायैव 
साध्यपयैवसानसंमवात् षटादिनिष्ठतद्रूपतादशाभावम्रतियोगित्वपर्मवसानासंभवेन मिथ्यात्वासिद्धिः । अथ्धिष्ठानतत्त्व- 
्ानपरयोज्यामाव एवाधिष्ठानखरूपः नत्वभावमाच्रमधिकरणखरूपमिति पटादिनिष्ठो घटत्वायभावो घटलायाश्रयादृत्ति- 
षटत्वानधिकरणदृ्तिश्चेति तद्धि्त्वं चटघरायवच्छिनचेतन्यरूपाभिष्टानखरूपखादतेर्षटत्वायभावसेति षटत्वख तत्रपि- 

९ एतेन्-निनादिलमासाथनसंभवेन हिरोवे्टनेन नासिकास्पदैः, घटादीनामिव विना्ितवेऽप्यमिथ्यातवोपपच्याथान्तरं चेलयादि- 
न्यायभोस्करोक्तदोषानवकाश इति-सूचितमू `“, . .- .ः | 
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गोडब्रह्मानन्दी ( रघुचन्द्रिका ) 

यो गित्वेन विशोषिते पक्षे खसमानाधिकरणादन्ताभावग्रतियोगित्वं वा साध्यम् व्याप्यत्रृ्तिख्समानएधिकरणालन्ता- 
भावभ्रतियो गिष्वमादाय पयैवस्यति--इत्याहुः तत् प्रकारान्तरमाश्रम्, नतत प्रतिपन्नलयादिभूरोक्तरील्संभवप्रयुक्तम् ; 
स्वरूपेणादृततेरप्यपिष्ठानस्वरूपस्य घटाद्यभावत्वविरिष्टरूपेण घटाधयधिकरणनरह्यरत्तित्वसं भवेन मूरोक्तरीतावदोषात् ; 
नच--जुक्तिरूप्यादेमौध्वमतेऽटीकत्वसखीकारेण खसमानाधिकरणेलयादिमूलोक्तसाध्ये माध्वं अति डुक्तिरूप्यादेरंश- 
न्तत्वासंभव इति-- वाच्यम्; माध्वं प्रति छक्तिरूप्यादेरपरोक्षत्वादिना अलीकान्यव्वं प्रसाध्योक्तालुमानसंभवात् ; 

टघुचन्द्रिकाया बिदुलेरोपाध्यायी । 

योगित्वरूपमिथ्यात्वसिद्धिः, अतएव संयोगाभावस संयोगाश्चयदृत्तितया संयोगे साध्यप्रसिद्धिरिष्युच्यते, तदा ज्ञान- 
प्रयोज्याधिष्ठानरूपाभावखापि तत्तदभावत्वेन चरत्वाश्रयत्तितया तमादाय साध्यपर्यैवसानासंभवे कथमदृत्यभावमादाय 

साध्यप्ैवसानम् । यदि तादशाभावसिथ्यैव मिथ्यात्वसिद्धिः, तदा पक्षविशेषणसाध्ययोर्विरोधोऽग्याप्यद्रत्तितवेनाथन्तरं वा । 
यदि ज्ञानस्रयोज्याधिष्ठानरूपाभावसख केनापि रूपेण नाधिष्टानडत्तित्वमिल्युच्यते, तदाप्येतस्य खसमानाधिकरणपदा" 
त्वे उदक्षरत्वं गौरं च इत्यत आद-अध्याप्यब्रस्यत्यन्ताभावापरतियोगित्वेने ति । देरकाव्यवच्छिनष्तति- 
छतत्संबन्धावच्छिाभावाप्रपतियोगित्वेनेदर्थः । एकविशेषाभावनिश्चयसदहितसमःन्यधर्मसिद्धिसामग्या अपरविरोषसिद्धि- 

जनकत्वात् व्याप्याग्याप्यवृत्त्यभावप्रतियोगित्यरूपद्धिबिधखसमानाधिकरणाभावप्रतियोगित्वयोर्मध्ये व्याप्यव्त्त्यभावप्रति- 
.योगित्वकूपापरविशेषसिद्धयेऽन्याप्यद्रस्य भावम्रतियोगित्वरूपैकविशेषाभाववत्त्वं पक्षविरोषणं कर्तव्यमिति भावः । प्च 
घटत्वादौ । खेति । तत्संबन्धेन खाधिकरणनिरूपितविशरेषणतासंबन्धावच्छिनाधेयताश्रयीभूतामावप्रतियोगित्वमियर्थः । 
साध्यमिति । संयोगादिदन्तेनेयादिः । व्याप्यघरत्तीति । देशकालवच्छिल्नवत्तिकन्येखथैः । खाधिकरणनिष्टनिरव- 
च्छिन्नाधिकरणताकेति वा समानाधिकरणान्तार्थः । पर्यवस्यतीति 1 देशक्ालवच्छि्त्तिकाभावभतियोगिमादाय 
तदभावविचिष्टे पर्यवसानासंभवादिति भावः । 

प्रकायन्तरमा्जं॑अरकारान्तरमेव 1 एवकारव्यवच्छेयमाद--नत्विति 1 भूटोक्तरीतौ मूलोक्ते खसमानाधि- 
करणादन्ताभावप्रतियोगित्वकूपमिथ्यात्वलक्षणे ब्रह्मरूपस्य प्रपन्चाभावस्य केनापि रूपेण ग्रपश्वतरह्मदेत्तित्वाभावेनासंभव- 

रूपदोषप्रयक्तं प्रकारान्तरं नेलयथः । असंभवं परिदरति-खरूपेणेति । अधिष्ठानब्रह्मखरूपस्य घटायमावख 
सरूपेण अधिष्ठनवरह्माभेदेन मेदनियताधारावेयभावस्यासंमवादिदर्थः ! धराद्ययभावत्वविशिष्ररूपेण घटायभावत्व- 
विशिष्टस्य सूपं घटायभाववच्वं, तेनेयथैः । धर्मिणो ब्रह्मणः सकाशात. आधारधेयमावनियामकख मेदश्य लाभाय 
धर्मस्य विशिष्रत्वोक्तिः ! एक्रविरोषणविरिषटख शद्धात् विशेषणान्तरविरिष्टच मेदादाधारतावच्छेदकरूपमाद--घटाद्य- 
धिकरणचद्येति । षट्व्वेन अतीयमानलं ताधारतावच्छेदकं; अधिकरणत्वाप्रवेशात्, आधाराधेयभावेन तदुभयभेदस्य 
तदुभयत्वावच्छेदकसय वा भेदो नियामक इति हदयम् । अदोषात् लक्षणे जसंभवरूपदोषविरहात् । अतएव भवदुक्तद्धि- 
तीयश्रकारे नासंभवः । नच--अग्याप्यदरृत्तित्वेनार्थन्तरवारणायोक्तपक्षविशेषणोपादानावद्यकत्वात् द्वितीयघ्रकार आवदयकः 
स्यादिति- वाच्यम्; मूलोक्तमिथ्यात्वै खाधिकरणदरत्यभावेदत्राधिकरणतात्वेनैवाभावाधिकरणतानिवेश।त् । खल्वस्य प्राचां 
मतेऽलुगतत्वात् संयोगादिद्न्तेऽग्याप्य्रच्यधिकरणताघटितसाष्यखय असिद्धिः । घटत्वादिपक्षे घटसंबद्धानां देश- 
कारानां घटघत्वावच्छेदकतया तदवच्छेदकदेद्कालवच्छिनत्वबाधग्रहवशात् घटनिष्टषेटल्वा भावीयन्याप्यदृस्यधिकरणता- 

घरितसाध्यसिद्धिरिप्युक्पक्विरोषणोपादाने भ्रयोजनविरहात् । नच~-उक्तवाधग्रह एवोक्तपक्षविदेषणेन बोध्यत इति-- 
वाच्यम् ; कादाचित्कोक्तबाधग्रहकालीनाचुमिलेवोक्तरीय। मिथ्यात्वसिद्धिसंमवे बाध्यघ्वप्रहनैयलत्यभकोक्तविशेषणवैयथ्योत् , 
मूरोक्तमिथ्यात्वे खाधिकरणनिरवच्छिन्नाधिकरणतात्वेनाधिकरणतायाः शरवे उक्तबाध्रहस्याप्यनावरयकत्वाच । नचु- 
संयोग टदृन्तत्वासंभव इवि- चेन्न; शकतिरूप्यसैव मूके दथन्तत्वेनोषन्यासात् । केचिन्तु--तत्मकारान्तसमा् 
मिद्यनेन अथमप्रकार एवं ॒विवक्षितः । द्वितीयप्रकारस्त॒मूटोक्तः । मूले-प्रतिपैादिमधछ्के खाश्रयेदायादुपूर्वी- 
कचाक्यान्तराभावात्, उत्तरपङ्कौ खसमानाधिकरणेयादिमूलोक्तदैव प्रतिपन्ेलयादिवाकयार्थभूतस्य इदानीमुपन्यस्तद्ि- 
तीयग्रकरेऽनुवादात्--इति दयाचश्चते । मूरोक्तलक्षणे असंभवदोषाभावेऽपि अयुमने मूरोक्तद्छन्तासिरदधि रङ्ते-- 
नचेति अरीकत्वसखीकारेणेति 1 खपदार्थत्वाभावादिति रोषः । इत्यादीति । खनिष्टनिरवच्छिन्नाधिकरणताका- 
भावप्रतियोगित्वं, खनिष्टवच्छिदृत्तिकान्याभावग्रतियोगित्वं वार्थः । दष्ठान्तत्वासंभव इति । अतएव संयोगदशन्त- 
कोकमरकारान्तरसाध्यकानुमानमस्मामिरलुखतमितरि भावः ¦ अपरोक्षत्वादित्यादिना सत्वेन -अतीयमानत्वं ्र्मम् । 



२०६ अद्रैतसिद्धिः सव्याख्या । [ परिच्छेदः १ | 

गोडत्रह्मानन्दी ( कधुचन्दरिका ) । 

अन्यथा संयोगादेर्िथ्याष्वसाधने शक्तिरूप्यादेरटान्तस्वासंमवात् । नच--घरस्वादिकमेव तत्र॒ दान्त इति- 

वाच्यम् ; संयोगादिच्टान्तेन यव् घटत्वादौ साधितं तसैव संयोगादौ साधने सिद्धसाधनात् , संयो गादावन्याप्य- 

छस्ययन्ताभावप्रतिथोगित्वविरिषे तस्य साधने ठु पश्षविशेषणासिद्धिः । किच संयोगादौ मिथ्याव्वानुभितेः पूर्व 

ञ॒क्तिरूप्यस्येव धरत्वादेरपि मिथ्यास्वस्य भरसाध्यसेन तथोर््टान्तस्वे न विरोषः, अवद्यं चसभिः सवेटर्यमिथ्यात्व 

वादिभिः चुक्तिरूप्यादेर्मिथ्यात्वं साधनीयमेवेद्यारयेनाह--अधिकं चेत्यादि । (आच स्यात् प्चपायुक्त 

ततो बिवरणोदिते ! चित्सुखीयं चदु स्यादन्त्यमानन्दबोधजम् 1 इति पञ्चविधं प्रोक्तं मिथ्यात्वे 
ध्वान्तनादाकम् ॥" 

॥ इति धुचन्द्रिकायां पश्चममिथ्यात्वनिरुक्तिः ॥ 

छघुचन्द्रिकाया विट्रेशोपाध्यायी । 

व्यतिरेकेऽटीकं अन्वये तह्य दशन्तः । उक्तेति । मूरोक्तेयर्थः । अन्यथा प्रसध्यद्टान्तकावुमानानङ्गीकारे । 

मिथ्यात्वसाधने । नव~ संयोगादिपक्षे उक्तप्रकारदयसाध्यकानुमाने उक्तपक्षविशेषणोपादाने सैयोगादिपक्चे तद्रैशि्ठव- 
बाधात् पक्षाप्रसिद्धिः, तदुपादाने अन्याप्यवृत्तिस्वेन सिद्धसाधनमिति--वाच्यम् ; उक्तघटकाभावाधिकरणताया अन- 

वच्छिन्ञस्वेऽभावखावच्छिन्नडृत्तिकान्यत्वे चा सघवमिति काघवन्ञानसदकारेणोषदयसिद्धेः यक्षविशेषणोपादाने भ्रयोजमा- 
भावाच् ! नच--घटत्वादिपक्चकानुमानेऽप्येवमेवास्तविति- वाच्यम्; उपायखोपायान्तरादूषकखात् । शयुक्तिरूप्यादे- 

रिति । अलीकत्ववादिनं प्रति इति शेषः । घटत्वादिकसिति । अनरीकत्वात् सपदेनोपादानारहत्वादिति मावः । 
तत्र संयोगपक्षकानुमाने । यत् यद्धमोवच्छि्नम् । तस्थ तद्ध्मावच्छिलसख । संयोगधटत्वयोरेकसाध्यव्यन्तेरभावात् । 
संयोगे हि खाश्रयशृत्यभावप्रत्यिगिलं, घटत्वे तूक्तविशेषणबलादन्यप्यदरच्यभावप्रतियोगिसवमिति साध्यन्यक्तिमेदात् । 

सिद्धसाधनादिति । धटल्वपक्षकानुमानासपू्वेमेव संयोगादौ खाश्रयव्ृच्यभावप्रतियोशित्वरूपसाध्यख सिद्धत्वात् । नचु-- 
पक्षविदेषणोपादानेनात्रापि न्याप्यकत्यभावप्रतियोगित्वमसिद्धमेव सेत्खति इत्यत आद-संयोगादाविति । तस्य 
व्याप्यदृ्यभावप्रतियोगितरूपसख तद्धमावच्छिजञसय । नु--विनैव पक्षविशेषणमभावस्यानवच्छिन्नवृत्ित्वे सघवज्ञाना- 
देवोकसाध्यन्यक्तिरिद्धिसंमवान्न सिद्धसाधनम्, न वा पक्षविशेषणारिद्धिः इत्यत आह-रकिचेति । न विद्ोष इति । 
तस्मात् अरसाध्यद्छन्तकाज्ुमानस्य अकारान्तरसाध्यानुसरणेऽप्याव्यकतया मूल्गेक्तसाध्येऽपि शक्तिरप्यदिरदष्ान्तत्वसंभवात् 
अकारान्तरालुसरणं न मूलोक्तारीतिदोषप्रयोज्यमिति मावः । इदं च मूलकारेणापि धष्वनितसिलयाद-अवर्य चेति 1 
एकविधमिथ्यातवनिवैचनेनेव प्रहृतनिवोहे बहुविधमिथ्यातवनि्वचं विश्वमिभ्यात्ने खमतस सर्वाचार्यसंमतिभरदर्बनायेदयाद-- 
आद्यं स्यादिति । आद्यं सद्सत्वानधिकरणत्वम् । द्वितीयं अरतिपन्नोपाधो त्रैकलिकनिषेधपरतियोगित्वं, ततीयं 
जञाननिवत्यैलं इमे विवरणोक्ते । चतुर्थं खाश्रयनिष्ठायन्तामापग्रतियोगित्वम् । पंचमं सदिविक्तत्वम् । ध्वान्तः 
विमविपञ्विश्वमिभ्यातज्नानतदधीनविश्वसलयत्वज्ञानम् । तन्नादानं तभिवर्तकमिदय्थः । तथाचोक्तरीदया द्वैतश्रप्वमिथ्या- 
त्वसिद्धौ अद्वैतसिद्धिः ॥ 

इति पञश्चममिभ्यात्वनिरुक्तिरीका । 

संपूणेयं मिथ्यात्वनिरक्तिटीका विद्रोपाध्यायङ्ता । 

अथ पञ्चममिथ्यात्वविचारः । 

( १) स्पायामृतकाराः- 
सदविनिकतलमिखत्र कं सत्पदेन सत्ताजातिमद्िक्षितम्, उत अकध्यम्, उताहो ब्रहम । आये पगादौ सत्ताजातिमति 
तदेदवाधाद्संभवः ब्रह्म्तव्यातिश । द्वितीये बाध्यत्वाभावस्ावाष्यत्वह्मतया बाष्यत्येतरारवैयण्यम् । कती त 
नहित अप्च उभयमतसिदधत््ि्धसाधनम् , सद्रुपत्वभावानिवकषणे च निमके ब्रह्मणि सतवरूपधमैरहिते सद्रूप- 
५ स्वस्यापि सत्सदिति अत्याः सत्त्वोभितत्वसयासिधेत्वेऽभिपेयलखेवाक्षीकारा् व्यभिचारः, एवं 
मावस भ्यिः, -तसवाससापते्ेति नोकरूपमपि सिथ्यालम्--इति खोयस्ति ॥ 



विदलेदोपाध्याय्युपट्हितगौडग्रह्यानन्दीयुता । २०७ 

(२) सिद्धिकारास्त॒- 
सद्विविक्तत्मिलयत्र सत्पदेन प्रमाणसिद्धलं विवक्षितम् ! प्रमाणत्वं च दोषासहङकतज्ञानकरणत्वम् । तेन खप्रादिवत्ममाण- 

सिद्धभिन्नत्वेन मिथ्यात्वं सिथ्यति  म्रमाणसिद्धतवं चाबाध्यत्वव्याप्यमिद्यन्यदेतत् । ब्रह्मणि रादाङ्गादौ चातिव्याप्िवार- 
णार्थं सत्त्वेन अरतीदयदैतं विशेष्यते । यथाच सत्वरूपधमीभावेऽपि ब्रह्मणः सद्रूपत्वसिद्धिलथा प्रथमसमिथ्यात्निशूपणावसरे 
स्पष्टमेव प्रतिपादितम् । विकल्यत्रयमपि नास्माभिरङगीकृतमिवि नोक्तदूषणानामत्रावकाद्चः । अल्यन्तासच्वापत्तिरपि 
परिहृतप्रयैवेति--व्णैयस्ति ॥ 

तरङ्किणीकार 

(३) तरद्धिणीकाराः पुनः- 
भ्रमाणस्तिद्त्वसयागाभ्यतन्याप्यत्वमिति यदुक्तं तन्न संगतम् ; म्रमाणासिद्धस्यापि त्रह्यणोऽनाष्यत्वात्, प्रमाणसिद्धस्यापि 

अपश्च बाध्यत्वाते. । एवंच प्रमाणसिद्धप्वे अबभ्यत्वभ्याप्यत्वाभावात् अबाभ्यत्वव्याप्यतवविशिष्टलसय निरूपयितुम- 

शक्यत्वात्, केवलप्रमाणसिद्धभिनत्वस्य विशक्षणे ब्रह्मणि व्यभिचारात् , प्रमाणसिद्धे उपरहितन्रह्मणि तद्धिनन्वाभावाद- 
व्याेभीगासिच्यापत्तः, अनिदारूपदोषकरणतानिरपकान्यधी विषयान्यत्वख राराश्रेऽभावेनैव तत्रातिन्याधिवारणसंभवे- 
असति दोषवारणा्थं सत्त्वेन भ्रतीयनर॑त्वमिवेश इति अन्धस्याप्ययुक्तत्वानोक्तरूपमपि मिथ्यात्वमिति--निरूपयन्ति ॥ 

( ४ ) ब्रह्मानन्दस्षरखलयस्तु- 

अ्माणसिद्धलं चाबाध्यत्वन्याप्यमिलयन्यदेतदियदय वाक्यखय अवाध्य्युदधबह्मीयोपदहितर्पन्याप्यमिवि हेतुना अबाध्य 
त्वरूपख सत्वस्य नात्र विवक्ेप्येतत्परतयैव व्याख्यानं युक्तमिति भवदुक्तदोषाणामग्रसरात् , उपदितसख प्रमाणसिद्धत्वेऽपि 
तख्यालक्ष्यत्वेनान्याप्यनवकाश्चादलक्ष्यस्यारीकसय विकल्पाख्यवृत्तिविषयत्वेऽपि विकतपव्याग्ततेरेवाच धीशब्देन ग्रहणेन 
तादश्धीपिषयान्यलरस्य तत्र दिधमानत्मैन प्रसक्ताहिन्यापिवारणा्थत्वेनेव सत्येन प्रतीयष्लमितिग्रन्थख प्रदृत्तवाचोक्तरूपमपि 
मिथ्या निदु्टमेवेदि---विकेवयम्ति ॥ 

इति पञ्चममिभ्यात्वनिरूपणम् ॥ 

अथ मिथ्यात्वसामान्योपपत्तिः । 
नयु--उक्तमिथ्या्वस्य मिथ्यात्वे प्रपञ्चसल्यत्वापातः, एकस्मिन धर्मिणि प्रलक्तयोः विरद्धधर्मयोः 

पकमिध्यात्वे अपरसत्यत्वनियमात्, मिथ्यात्वसल्यत्त्े च तद्धदेच प्रपञ्चसव्यत्वापत्तः, उभयथाप्यद्धेत- 
[1 

सिद्धिव्याख्या । 

अथ मिध्यात्वमिथ्यात्वविचारः॥ 
ननु्तमिथ्यात्वस्य मिथ्यात्मात्रेण न प्रपञ्चसख सदयत्वं स्यात् ; तत्र मानाभावादियाशङ्ञयः तत्रानु 

मानमभिप्रेय तन्मूटभूतां व्याप दशैयति--एकसिन्निति । एकस्मि्नात्मनि प्रसक्तयोर्मिथ्यात्व- 

गोडजद्यानन्दी ( रघुचन्द्रिका ) । 

अथ मिश्यातमिश्यात्वनिरक्तिः । 

म्रसक्तयोः शतयोः । पकमिथ्यात्वे एकसरमिध्यात्वे । अपरसलयत्वनियमात् अन्यवरखाधिकसत्तानिय- 

टघ्रुचन्द्रिकाया विद्रङेशयेपाध्यायी । 
ीशुरुभ्यो नमः 

मिथ्यात्वमिथ्यात्वम् । 
मूलोक्मिध्याल्वस्य । नचु-प्रप्मिथ्यातवं यदि मिथ्या स्यात् तिं पश्वः सखः स्यात्. इत्यापत्तिपरत्वमेतव्- 

्ेवो्यम् ; सश्च न संभवति, मिथ्यात्वस्य सद्यत्वान्याप्य्वात्, आपायापादकयोः पक्षमेदाश्र इत्यत आइ -एकसि 
जिति । प्रसक्रि्ापततिरुमितिवौ; मिश्दमेरेषसिन्, भर्मिणि एकदा तयोरसंमकर, भतो ̀ व्याष्--अभसक्तयोरिति 1: 
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सिद्धिव्यास्या । 

सलत्वयोर्भिथ्यात्वमिध्यात्वे सलत्वसलयत्वस्य नियमेन दृष्टत्वादिखर्थः । तथाच जगस्सव्यं मिथ्याभुत- 

निथ्यालकत्वादात्मवदिललुमानात्सयत्वसिद्धिः । नच--आत्मनि सत्येव साध्यन्यापकल्वात्यक्च एव 

साधनान्यापकत्वाचवात्मत्वमुपाधिरिति-- वाच्यम् ; अघ्रात्मत्वस्योपाधित्व न साधने साध्यनव्यभिचारो- 
च्रायकतया, मिथ्याभूतमिथ्यात्वकलत्वस्य सलयत्वाव्यभिचारित्वात् ; सलत्वव्यापकात्मस्वाव्यभिचारितेन 

साभ्यन्यमभिचाराबुमापकस हेताबुपाधित्वग्यभिचारित्वरूपहेतोरसिद्धत्वाच, किंतु सत्मतिपक्षोननायकतयेति 
वक्तव्यं, तदपि नोपपद्यते; भपञ्चस्यत्वविषयकस्थापकाुमाने मिश्याभूतमिथ्यात्वकसवस्य हेतोः सयस- 
हपसाध्येन व्यापिपराहकस व्याघातरूपतकंसख सद्भाववदात्मतवस्योपाघेव्येतिरेकेणानात्मत्वेन क्रियमाणे 
खापनानुमानीयसाध्यख सलत्वस्य व्यतिरेकायुमानेऽुकूखुतको्यभवेनोपाघेरप्रयोजकलत्वात् । नवु-- 
रूप्यगत मिथ्यावस्य मिभ्याव्वेन मिथ्याभूतमिभ्यास्वकत्वरूपहेतुमति रूप्ये साध्यम् सत्वं नास्तीति तच 
हेतोज्यैभिचारः, नच-~यदि रूप्ये मिथ्यात्वं मिथ्या, तर्हि मिथ्यात्वविरुद्धं सयत्वं सदयं स्यात् ; तथाच 

रूप्यं, मिध्याभूतमिथ्यात्वाधिकरणं न भवति, सयभूततद्धिरुदधसयत्वानधिकरणत्वात्› यत्सयमूत- 

यद्धिरुद्धाधिकरणं न भवति तन्मिथ्याभूततद्धिरुद्धाधिकरणं न भवति, यथा सयभूतगोत्वविरुदधगोत्वा- 
भावानधिकरणे गोः गोत्वाभावविरुद्रमिथ्याभूतगोत्वाधिकरणं न भवतीति, तथाच रूप्यमिथ्यात्वस्य 
सलयत्वेन रूप्ये हेतोरेवाभावान्न व्यभिचार इति-- वाच्यम्; सयभूतसलत्वस्यानधिकरणमपि रूप्यं 
सलयभूतमिथ्यालस्याधिकरणं न भवति, रितु मिथ्यातस्यापि मिथ्याभूतस्यैवाधिकरणं; धर्मिणो रूप्यस्य 
मिथ्यात्वात्। तथाच प्रयोगः--रूप्यगतववेनोच्यमाने सलयमिभ्याते, मिथ्या, मिथ्यात्वोपेतधर्मिक- 

स्वात् ; खप्रप्रतीतगजरूपवत् । तथाच जगत्स स्यादित्युक्ताचुमानस्य रूप्ये व्यभिचारतादवस्थ्यम् । 

नच--रूप्यमिथ्याते मिथ्यात्रसाधकस मिथ्यात्वोपेतधर्भिकत्वस्य हेतो रूप्यमिथ्याते मिथ्यात्वभावसा- 
धकेन सामान्यव्याप्रिमूककादुमानेन ससरतिपश्चि्तस्य न रूप्यमिथ्यास्वमिथ्यातरूपसाध्यज्ञानजनकःत्वम् , 
अतो रूप्ये मिथ्याभूतमिथ्यात्वकत्वस्य हेतोरज्ञानान्नोक्तालुमानस्य रूप्ये व्यभिचार इति-- वाच्यम् ; पर- 

सरविरहयोरेकाभावेऽन्यस्य सत्तवनियमरूपायाः सामान्यव्यापरेधर्मिसत्ताखर्विषयतया गवादावमिध्या- 
त्वरूपोपाधिग्रस्तत्वेन तन्मूखकानुमानस्य हीनबरत्वेन तेनास्य सत्पमतिपक्षितत्वाभावेन रूप्ये देतुज्ञानसंभ- 
वेन व्यभिचारतादवस्थ्यात् । यस्सयभूततद्धिरुद्धाधिकरणं न भवति तन्मिथ्याभूततद्धिकरणं न भव- 
तीति सामान्यव्याप्तौ बन्ध्यासुते व्यभिचार । नहि सलयभूतस्य गौरत्वविरुद्धस्य ्यामत्वादेरनधिकरणे 
बन्ध्यासुते तद्ठिरुदधं गोरत्वे मिथ्याभूतं नास्ति, किंतु गौरत्वं तद्िरुधं श्यामत्वं चेत्युभयमपि वन्ध्यासुते 
मिथ्येव, धर्मिण एव मिथ्यात्वात् । तथाचोक्तव्यापरेलत्र व्यभिचारः सुदृढ एव ! यदि चोक्तसामान्य- 
व्याप्तो विरुद्धप्वं न सदहानवधिलयादिसाधारणम् , कितु परस्परविरहरूपतवं; नच गौरत्नदयामत्वे परस्पर- 
विरदरूपे, अतो नोक्तन्यभिचार इस्युच्येत, तदापि यत्र खभ्रावस्थायां दृष्टे कचिदधिकरणे सलभूतस्य 
गजाभावविरहरूपस्य गजस्यानधिकरणस्वं वर्तते, गजविरदरूपस्य गजाभावस्य मिथ्यामूतख चाधिकर- 
णत्व, नतु सलभूतस्थैव गजाभावस्याधिकरणत्वमिति चास्ति । तत्र गजो गजाभाव्त्युभयमपि मिध्यै- 
वेति परस्परविररूपविरद्धत्वगभौया अप्युक्त्यपतिल्यैभिचारस्तदवख इति-- चेन्मैवम् । यदुर्तः-रूप्यस्य 
धर्मिणो मिथ्यात्वात्त्र सयत्वमिथ्याखे परस्परविरदरूपे अपि मिध्यैव--इति, तन्न; प्रतिपन्नोपाधौ 

नषेवमियोगिलवं ना भिया, नच पर्वोगिल परौनवसवदधमिसवषिश्म्› छिलनपे्ष पिससा- 
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सिद्धिष्याख्या । - . 

नपेश्वधर्मस्य सलत्वं तु धर्भिमिथ्यात्वेऽपि युक्तमेव । तथाच त्वटुक्तदेतोरभयोजकत्वादस्मदुक्तेतोमै रूप्य 
व्यभिचार इति । नच--प्रतियोगित्वमपि धर्मो विना धर्मिणं नावतिष्ठते, बन्ध्यासुतादावपि नायन्तामाब- 
प्रतियोगित्वं, कत्वयन्ताभाव एव वन्ध्यासुतप्रतियोगिकत्वमिति--वाच्यम् ; अलन्ताभावस्य वन्ध्यासुत- 

प्रति्योगिकले वन्ध्यासुतस्यापि ततपरतियोगित्वस्यावजेनीयत्वात् , भवदुक्तमिध्यात्वोपेतधरिंकलत्वहेतोर्षन्य- 
सन्त्वग्रयुक्तसत्त्वाभावरूपोपाधिभ्स्ततवेन सोपाधिकत्वाच्च । नच--ह्यण्यारोपितमिथ्यात्वादौ साध्याव्या- 

पिरिति-- वाच्यम्; अस्य साधनावच्छिन्नसाध्यन्यापकोपाधित्वात्, नज्ह्यान्तमौवा्च न बन्ध्यासुतदया- 
मत्वादौ च साध्याव्यापनिः शङ्खयति । मच पक्षे साध्यग्यािः शङ्खा; मिथ्यात्वस्य धरमिसलयतविरहरूपतेन 
धर्मिसलयत्वानपेश्षखेन भ्त्युत धर्भिसयत्वप्रतिक्षेपकतया तस्मतिकरूरत्वात्, अन्यथा सलयत्वविरहरूपाति- 
रिष्तस्य ब्रह्मभिन्नत्वादिरूपस्य पारिभापिकमिथ्यात्वस्य सटयत्वपक्षेऽप्यविरोधेन सिद्धसाधनतापातात् । 
किच प्रतिपन्नोपाधावनिपिद्धं प्रत्युत बाधकन्ञानेन विहितमपि रूप्यमिथ्यात्वं यदि प्रातिभासिकरूप्य- 
संबन्धमाच्रेण प्रातिभासिकं; तर्हिं सति बरह्मणि निषिद्धा अपि धमः सन्तः स्युः; सद्रद्यसंबन्धात् , 

रूप्याथिष्ठानं शक्तिरपि प्रातिभासिका स्यात्; प्रातिमासिकरूप्यसंबन्धात् , रूप्ये प्रपञ्चे च सद्वैटक्षण्थं 

ससंबन्धात्सत्स्यात्; तस्मिग्रेवासद्रैखक्षण्यमसरस्यात् ; असत्संबन्धात्, असति सद्वैरक्षण्यमसत्खयात् ; 
अधिकरणववेनासता संबन्धात् , रूप्यतन्मिध्यात्वयोर्भिभ्यात्वे भ्रान्तिबाधन्यवस्था च न स्यात् । अनिर्व- 

ष्नीयरजतादिज्ञानस्य समानाधिकरणप्रकारकतयाऽश्रान्तत्वापत्या मिथ्याभूतार्थविपयकतया भ्रान्तित्वं 
वक्तल्यम् , अमिथ्याविपयकतया च बाधत्वमिति वक्तत्यम्, उभयोरपि भिध्याविषयकवे भ्रान्तिवाधव्य- 

वस्थानुपपत्तेः रपटत्वात् । किच लदुक्तेन भिध्यात्वोपेतघर्मिकतरेन हेतुना साध्यस्य मिथ्यात्वमिथ्यात्व- 
स्यापि प्रातिभासिकरूप्यसंबन्धास्रातिमासिकत्वापच््या हेतोः प्रातिभासिकविपयकतया रूप्यज्ञानखेव- 
व्यवहारदक्षायामप्रामाण्यं च स्यान् । अपिच रूप्यमिथ्यात्वे मिथ्यात्वसाधनाय हेतृञ्रतस्य मिथ्यात्वो- 
पेतधर्भिकत्वस्य मिध्यास्वे घटरूपादिधर्मिणि घटादौ मिथ्याभूतत्वस्यामावेन मिध्यामूतमिभ्यात्वोपेत- 
धर्मिकत्वस्य हेतोषैररूपादौ सत्त्वान्मिभ्यात्वरूपसाभ्यस्याभावाग्यभिचारापर्या सलयभूतेतिविरेषणा- 

वह्यभावाद्वियेधश्च स्यात् । रूप्यगतमिथ्यात्वे पक्षीकृते सयभूतमिथ्यात्वोपेतध्भिकलत्वदेतुसिख्यभं 
सद्यत्वेनाङ्कीरते रूप्यमिध्यात्वे यदि मिथ्यात्वं साध्यते, तदा पक्षे न हेतुः स्यात् । तथाच हेतुसाध्ययोः 

पक्षे सहावस्थानविरोध इति स्पष्ट एव । य॒तु--परस्परविरदरूपविरद्धत्वगमौयामप्युक्तम्याप्तौ खप्राव- 
स्थायां द््टे कचिद्धिकरणे व्यभिचार-हति, तन्न; विरहरशब्देनात्रायन्ताभाव विवक्षायां ख्प्रप्रतीतयो- 
मैजतद्भूसयोः परस्परायन्ताभावरूपत्वाभादेनोभयोरपि मिथ्यात्वेऽपि खपप्रतीतगजतन्मिभ्यात्वयोरुभयो- 
ग्ष्यमिध्यासवेन गजस्येव मिथ्यात्वेन गजे मिथ्यात्वस्य गजाखन्ताभावगभेतया सत्वात् । तस्मान्मिभ्या- 

त्वस्य मिथ्याखे प्रपञ्चसयत्वापात् इति सुषू्तमिति ध्येयम् । मिथ्याखश्य भिध्यात्वे चेति । तददेव । 
मिध्यार्ववदेवेयर्थः । उभयथाऽपीति । सलयत्वमिध्यात्वङक्षणम्रकारद्येनापीयर्थः । नच--मिथ्यौत्वस्य 
सदलत्वपक्षे नद्धैवभ्याघातस्तस्य बह्मस्वरूपत्वारिति-- वाच्यम् ; प्पञ्नोपाधिकस्य रूप्यादयर्थप्रवृत्त्यनुपपत््या 
अ्रमकालानिथितस्य च मिथ्यात्वस्य निरुपाधिकथ्रमकाङनिधिताधिष्ठाननह्ममात्रद्वायोगात्, भरमकाठे 

। अदरत्वाभग्बेऽधिष्ठाननिरखयायोगेन -अमस्ेबासंभवापत्तेः, तथाभूतन्रह्मणो मिध्यात्वरूपत्वे जग- 
बन्ध्र्थकतया तस्यार्थ मां भल्यपि सिद्धत्वेन सिद्धसाधनाच। किंच बोध्यः 



२१० : अद्वैतसिद्धिः सव्याख्या। [ परिच्छेदः; १1 

व्याधात-तिचेश्न; मिथ्यात्वमिथ्यात्वैऽपि पपश्चंसल्यत्वाचुपपत्तः । तत्र हि विरुद्धयो्धर्मयोरेक- 
= ^~ [किक ~^ ^-^ ^-^ 

0 ^-^ ^ ^ 3300) ॥ 

सिद्धिव्याख्या । . | 

त्वेन खीक्रतं मिथ्यात्वं दर्यं वा नवा, आये दर्यत्वदेर्भिथ्यात्र एव व्यभिचारः । बह्मखरूपेऽवाध्येऽपि 
मिथ्यात्वे रयत्वस्य सत्वात् । न द्वितीयः; मिथ्यात्वस्यादृस्यत्वेऽनुमितिं अलव्रिषयस्वेन विषयान्तरस्य 
चाभावेनानुमानवैय््यापचेः । नजु-- मिथ्यात्वं नद्यानतिरिक्तमेव, तञ्च द्ितीयभागोपरक्षितव्रह्मखरूपं, 

नतु निरुपाधिकं; नवां भ्रमकाठे निधितमिति न पूर्वोक्तबरह्मभेदायोगः नवा सिद्धसाधनमिति-- 
चेन्न; उपलक्षणीभूतद्वितीयामावस्य बाध्यत्वे जगन्मिथ्यद्युक्तेः बाध्यद्ितीयामावोपटक्धितत्रह्यसंबन्ध्यर्थः 
खात् । तथाच सिद्धसाधनम् । अवाध्यत्वेऽपि बह्मानतिरिक्ततवे उपक्षणत्वायोगः, अतिरिक्तते चाद्ैत- 
हानिः । किचाप्रसिद्धस्योपटक्ष्यस्य प्रसिद्धञुपक्षण भवति, द्वितीयामावरूपोपलक्षणं प्रत्युपरक््यस्य 

शुद्धह्मणो नियसिद्धस्वे न तत्प्रति तस्योपलक्षणत्वम् । नच--काकेन गृहगतसंस्थानविेष इव प्रकाश्च- 

भनब्रह्मगतधर्मान्तरमेव द्वितीयाभावेनोपछक्ष्यव इति--वाच्यम् ; उपलरक्षणकाठे द्वितीयमाघ्राभावेन 
वैषम्यात् । अपिच ज्ञातशैवोपटुक्षणतवेन द्वितीयाभावस्याभावरूपोपटक्चणस्य ज्ञानार्थं तदधिकरणीभूत- 
ुद्नहयज्ञानमावदयकम् । तथाचोपटक्षणज्ञानास्परागेव ज्ञातं शुद्ध ब्रह्म प्रति न द्वितीयाभावस्योपलक्षणत्वं 

संभवति । सर्वदा प्रतीयमानत्वेनाङ्गीकृताविद्यायाः भरतीतैस्तदधिकरणश्युद्धजह्मस्फुरणं विनाऽसंभवेन तदर्थ 
शुदधद्यज्ञानस्यावर्यकत्वेन तद्वदेव उपलक्चणदेताभावज्ञानार्थमपि शुद्धनरह्मस्फुरणस्यावदयकत्वात् । तस्मा- 
द्रहुदोष्रस्त्वान्मिथ्यास्वस सलयतर्वमपि न संभवतीति ध्येयम् } नच- मिथ्यात्वस्य सयत्वमिथ्यात्वाभ्यां - 
दूषणं नियसमा जातिरिति-- वाच्यम्; खञ्याघातकोत्तरजातित्वेन तष्टक्षणाभावे जातित्वायोगात् 

म्र्युतास्माकमनुराणत्वाच्च । तदुक्तम्--भिथ्यात्वख च मिथ्यात्वे मिथ्यात्वं बाधितं भवेत् । 
सत्यत्वसख च सत्यत्वे सत्यत्वं खापितं भवेत् ।॥ इति । नच-- विरेषट्षणस्य सत्त्वे खन्याघात- 
कत्वोत्तरत्वरूपसामान्यलक्षणासत्त्वमदोषः; तत्साधारणसामान्यटक्षणान्तरस्यापि संभवात्, “धर्मस्य 

तदतद्रपविकल्पानुपपत्तितः । धर्मिणस्तद्िरिष्टत्वभज्गो नियसमा भवे'दिति विरेषरक्षणपयी रोचनया 
मिथ्यात्वं बाध्यमवाध्यं वेति विकर्प्य दूषणाभिषानं नियसमाजातिरेव; मिध्यात्वस्य बाध्यत्वे प्रपञ्चस्य 
मिथ्यास्ववेरिष्टयभङ्गात् अवाध्यत्वेऽपि प्रपच्नान्तःप्विष्टमिभ्याखस मिथ्यात्वासिच्या सर्वप्रपच्वमिथ्या- 

त्वासिद्धेरिति पश्षदयेऽपि मिभ्यात्वयैरिष्चभङ्गस्याविरिष्टव्वादिति-- वाच्यम् ; मिथ्यात्वसय मिभ्याे 
प्पद्चमिभ्यात्ववैरिष्टयमङ्गदोषसस्वेऽपि मिथ्यात्वस्य सयत्वपक्षे तमनुक्त्वा मिथ्यात्वविदिष्टत्वमेवाङ्गी- 
इलयदवैतहानेरेवोक्ते बिदेषरश्चणस्याप्यमावादियमिप्रेयोक्तम्--अदैतन्याघात इति । यदि चदैत- 

` गोडव्रह्मानन्दी ( रघुचन्द्रिका ) । 
मात् । तद्देवेति । यथा मिथ्यास्वसाधकमानं मिथ्यात्वे न प्रवतैते, तथा भपञ्चेऽपीलयथैः । तेद बोध्यम्- 

र्घुचधिकाया विटृटेशोपाभ्यायी । 
क्ञातयोरिति । ज्ञाने ठु संशयष्पं संभवतीपि भावः । तदधरभडतित्वेन ज्ञायमाननिष्ठं तद्धभिषरितं पिथ्यालं खाध्रय- 
विर्दधत्वसंबन्धेन धर्िकत्ततवेन ज्ञायमाननिष्टय तद्भिणि सयत्वख  खाधिकसत्ताकःंवस्य व्याप्यमिति नियमादिय्थः । 
बौद्धकल्पितम्रतिभापिकाभावप्रतिथोगिनि बरह्मणि सत्वस्य सवैरासतिकैरुपगमात् । एवंच ब्रह्मणि भतीयमानप्रपश्चमिथ्या- 
त्वख स नदि अप अपञचाभावपयेवतितसय मिथ्यात्वोपगमे खाश्नयविरुढधतवसंबन्धेन प्रपचचे मिथ्यात्लोपगंमेपर्यवसानात् तव्याप- 
कससत्वेपरत्तिरिति नापाचापाद्कयोर्विरोः :पक्षभेदशेति. भावः. + -असिन् . पक्षे---एकसिन ब्रह्मणि प्रसक्तयोः भप 
तदभावयोरेकस अपकाम्क्मिष्यातयः प्रव :सन्कषतिपिलक्रयोषयाः~-दति केचित् । रीकाकारमते- 



विद्रेशोपाध्याय्युपं्रहितगोडत्रह्यानन्दीयुता । ९९१ 
0 ती 

सिद्धिभ्याख्या। 

हीनयुद्धावनस्य वाभिततया विपयेयपयैवसानस्यावद्यकत्वेन मिथ्यात्वैरिष्यभङ्ग एव पथैवसानाजा- 
विस्वं दुबोरम् , तदा तदुद्धावनस्यापसिद्धान्त एव तास्थ, न मिध्यात्ववैरिष्यभङ्ग इति न -जातित्वमि- 
सपि द्रष्टव्यम् । ्रथमपक्षमादाय तत्रोक्तदोषोद्धारं प्रतिजानीते-नेति । भिथ्यात्वमिथ्यातवेऽपीति । 
यदुक्त--षिरुद्धयोरेकसिन्धर्मिणि प्रसक्तयोध॑र्मयोरेकमिध्यात्वेऽपरसलत्वम्--इति, तदषयति--तुत्र 
हीति । एकनिपेध्यतावच्छेद्कावच्छिन्नयोरेकस्यापरपरतिष्ठापकताखलं दरीयति--यथा परस्परेति | 

गोडबरह्मानन्दी ( धुचन्द्रिका ) । 

ययोरविरुदयोरेकं भिथ्या तयोरेकपिक्षया अपरमधिकषसत्ताकमिलयेव नियमः, न तु विरुद्धयोः यन्मिध्या तदपेक्षया 

रघुचन्दिकाया विटुखेशोपाध्यायी । 

तु प्रप्मिध्यात्वसिध्यत्वोपगमे खाश्रयविरद्धत्वसंबन्धेन प्रपश्चनिष्टत्वेन ज्ञते मिथ्यामिथ्यात्वोपगमपर्यवसानात् तब्याप- 

कस्याधिकसत्ताकत्वस्य सत्वे आपत्तिरिति-भावः । असिन् पक्ष-प्रपद्रूपेकध्मिणि प्रसक्तयोः व्यावहारिश्यो- 
भिंथ्यात्वसलयत्वयोरम॑ध्ये एकस्य मिथ्यात्वसख मिथ्यात्वे सल्यत्वख तात्तिकत्वापत्तिरियक्षराथः । एकस्मिन् धर्मिणि ज्ञातयोरद- 

योर्मध्ये यख एकस्य मिथ्यात्वं ततोऽपरख सदयत्मधिकसत्ताकत्वं वेति नैः; डाक्तिनिष्टयोरजततदभावयोर्म्ये रजतसयै- 
कसय मिथ्यात्वेऽपि ततो ऽपर तदभावस्य सिद्धान्ते सद्यत्वाजुपगमेन प्रथमन्याप्तौ व्यभिचारात् , सिद्धान्ते रजताभावखं 
ग्यावहारिकत्वेन पटादिवन्मिथ्यात्वेऽपि रजतस्याधिकसत्ताकत्वाभावेन द्वितीयन्याप्तावपि व्यभिचारात्, इत्यत एकपद- 
मेकतराथ॑कतया व्यच््े-पएकतरमिशथ्यात्व इति । अपरपदं चान्यतरार्थकतया व्याचे--अन्यतस्येति । श्त्तौ 
रजततदभावयोः कसापि सलत्वानुपगमात् व्यभिवारोऽतः सदयत्वपदमधिकसत्तापरतया व्याच्े--अधिकसत्तति । 
उक्तरीस्या मिध्यात्वमिथ्यात्वस्य सद्यत्वग्या्तिरतुपगमे आपादकत्वासंभवादाह-नियमादिति । मिथ्यात्वसाधकश्चुय- 
नुमाने जग्रति कथं मिथ्यात्वे सलयत्वोपगमः ! कथं वा प्रपश्चसलत्वापत्तिः १ अतो व्यच्--तद्वदेश्ेतीति 1 यथा 
प्रपश्टमिध्यात्वस्य भिध्यात्वे प्रपश्चरसलत्वापत्तिरूपतकैण प्रपश्चभिथ्यत्वे मिथ्य्रात्वाभावः सिद्ध इति बाधादेव मिथ्याल्रसा- 
धकमानं न प्रवर्मते, तथा तत्रैव दद्यत्वादिति हेतोः व्यभिचारेण म्पत्चे सिथ्यात्वसाधकमानं न अवर्तत इव्यर्थः 1 
एवं मिथ्यात्वश्यूल्यं प्रपश्नमिध्यात्वं, सलयत्वमिश्यात्वान्यतरवत्, उपहितचित्तादात्म्यवत्वात्, छक्तिरजतवत् , ब्रह्मव- 

दनुमानेन अपश्चमिश्यात्वे सलयत्वोपगमसंभवेनोक्तन्याभिबलात्. भ्रपश्चसलयत्वापत्तिरिति भावः ! मौखैकापरपदयोरुक्त- 
व्याख्यानबीजं स्फुटयथिवुभुक्तनियमं परिष्करोति--तन्रदं बोध्यमित्यादिना । ययोरिति । मिथ्यात्वसमानाधि- 
करण तद्धभिणि ज्ञातपरस्यरषिरुदधोभयतं, तद्धर्मणि खाश्रयैकपेश्षाधिकसत्ताकखाश्रयापरकं; यथा शुक्तौ रजतनिष्ट- 
मिभ्याल्रसमानायिकरणं रजतत्तदभावोभयतवं खाश्रयरजताधिकसत्ताकखाश्रयरजताभावकमिति वा, परस्परविरुद्धोभयै- 
कनिष्ठं मिभ्यात्वं, खसमानाधिकरणेकधर्मिज्ञातपरस्परविरुदधोभयत्वाश्रयैकापिक्षायिकसक्ताकखाश्रयापरकनिष्ठं, यथा 
रजतमिति वा, यश्नषटपिभ्यालवे, तद्धमिक्ञातपरस्परविरुद्धयदुभगरैकदृत्ति, तत्तद्धभिणि तदुभयत्वाश्रयेकापिक्षाधिकसत्ताक- 
तदुभयत्वाश्नयापरमिति वा, सामान्यन्याप्रिरियधैः । एवंच केषांचिन्मते ब्रह्मणि अ्रपश्चाभावरूपग्रपश्वमिभ्यालनिष- 
मिध्यास्वे अपश्तदभावोभयत्वाशरयपपश्चाभावाधिकसत्ताकभपश्चकत्वं विषयीकुवाणा आपत्तिव्यावहारिकमरपाभावा- 

धिकसत्तां प्रपश्चस्य विषयीकरोति । नच निर्तोभयतवाश्रयव्याबहारिकप्रप्चाधिकसतताप्रपन्चामावे कुतो न॒ विषय 

इति-वाच्यम्; तम मिथ्यात्वस्योपयमे तद्विुदरपारमार्थिकत्वस्य विषयत्वासंमवात् । दकाकारमते तु अप्र 
मिथ्यात्वनिष्टमिध्यात्वे प्रपमिथ्यात्वसव्यत्वोभयत्वाश्रयप्रप्मिभ्यात्राधिकसत्ताकप्रपन्चससयत्वं विषयीकुवैती आपत्तिः 
अपश्चस्यस्वे पारमार्थिकत्वं विषयीकरोति, नतु तादशोभयत्वोश्रयभ्रपशचनिषटव्यावहारिकसलत्वाधिकसत्तां पारमार्थिकत्व- 
रूपा अपच्मिथ्यात्वे तत्र पारमार्थिकत्वसोपगतमिथ्यालविशुदधत्वात् इति भावः । यथश्ुतनियमं दूषयति- नत्विति 1 
विरुदधयोरित्ति ! मिथ्यात्वं खाश्रयाधिकसताकखाश्रयविरुद्कमिलर्थः । तेन अपच्चाभावमिभ्यात्वेन अपश्च सदयत्वा- 

पत्तिः, प्रपश्वमिथ्यातिध्यात्वेन अ्रपश्चसष्यत्वस् पारमाथिरुत्वापंत्तिवा भवतीति भावः । शुक्तिरूप्य इति । छक्ति 
रूप्यमिथ्यात्वस्य स्मावदारिकत्वेन मिथ्यात्वेऽपि शकतिरूप्यनिष्श्रातिभासिकसलत्वस्य पारमार्थिकत्वाभावेन . म्यभिचारा- 
विथः । किरूप्याभागरूपख छककिरप्यमिथ्यात्वख . न्थावदारिकैत्वेन मिथ्यात्वेऽपि, “ ठंदाभयगिर्द्र किरषये. खश्चगे 



२१२ ` अद्वैतसिद्धिः संन्याख्या । ` [ परिच्छेदः ९ | 

मिथ्यात्वे अपरसत्वम्, यत्र मिश्यात्वावच्छेदकमुभयडेत्ति न भवेत् +यथा परसूपरविरदरूपयो र्जतत्व- 

~~ ~~~~--~~~-~~~~~----------------
--------------- ~~~ ^^ 0 00 

प ` सिदिव्याख्या। ` ` ` 

आयोदाहरणे श्तौ रजतं नासती'ति निषेषे निषेभ्यतावच्छेद कं रजतस्वं, तत्रैव ^जतस्वाभावो नास्तीति" 

निमेषे रजतत्वाभावत्वं निपेध्यतावच्छेदकमिति निषेध्यतावच्छेदकभेदात्तद वच्छिन्नयोरन्यतरनिषेधेऽ- 

न्यतरसत्वमावरयकम् । द्वितीयोदाहरणेऽपि यत्र रजतमिन्नत्व, तत्र रजतत्वाभावः; यत्र रजतत्व तत्र 

रजतभिन्नत्वाभाव इति व्यप्रेः सतात् परस्परविरहन्यापकयोरपि रजतभिन्नत्वरजतत्वयो; शुक्तावेकस्य 

गोडत्रह्मानन्दी ( लघुचन्दरिका ) । 
भपरमभिकसतताकमिति नियमः; श्कतिरूप्ये व्यावहारिकमिष्यात्वयुक्ते ताचिवकसलयत्वापतते--ईइति । नु परस्पर- 

छधुचन्द्रिकाया विटुङेदगेपाध्यायी । 

छयक्तिकप्याभावाधिकसतवखयं विरहेण व्यभिचारादिति वार्थः । अद् बोध्यमिद्यादिना निरे बु, स्जतनिषठमिथध्या- 

त्रख.- रजततदभावोभयेकटत्तः तदुभयैकरजताधिकसत्ताकतदुभयापररजताभावकत्वात् न व्यभिचार इति वोध्यम् । 
अपचसत्यत्वापततो 'इष्टापत्ति परिहरति मले--उभयथाप्यदवेतव्याधात इति । तथाच “सदेव सोम्येदमग्र भासी- 
देकमेवाद्वितीय मिति, “नेह नानासि किंचने"ति श्रुविबिरोध इति भावः । उक्तश्चुतिरूपमबलभ्रमाणेन बाधादेव प्रप्च- 
मिथ्यात्वे मिथ्यालापादकसलयतवापा्यकतरकैणापि मिभ्यात्वाभावो न सिच्यति ! एवं च मिथ्यात्वद्यल्यत्वरूपपशषविशेषण- 

बाधात् उक्तश्रुतिविरोधाच भ्रपश्मिथ्यात्वपक्षकससयतवमिथ्यात्वान्यतरसाध्यकोपदहिततादात्म्यहेतकाञ्ुमानेनापि अपश्वमिभ्यात्वे 
सलयत्वोपगमासंमवेन प्रत्युत उक्तश्चुतिसहकारेणोक्ता॒मानेन भअ्पञ्चमिथ्यात्वे भिथ्यालसयेवोपगमसंभव इ्यारायेन 

समाधत्त-न मिथ्यात्वमिथ्यात्वेऽपीति । प्रपश्चसलयत्वाञ्चपपत्तेरिति । प्रपश्चसद्यत्वापतत्यसंभवादियथं 
यद्यपि प्रपञ्चमिभ्यास्वि ; उक्तरीलं मिथ्यात्वोपगमे तत्र॒ ददयत्वहेतोः व्यभिचाराभावेन अपश्चमिभ्यत्वे इव अपञचेऽपि 
मिभ्यालग्राहकमनुमानयुक्तशचुतिश्च प्रव॑ते; तथापि तदुभयं - अपच्चसदलयत्वापत्तौ आपायन्यतिरेकनिश्चयविधयानुकूल- 

मेवेति „1 मिभ्यालमिभ्यात्वरूपापादके सदयत्वरूपापायव्यभिचारवारणायापादकविशेषणोपादाने प्रप्मिथ्यात्वे पक्षे 
जअ्ादकासिद्धिमाद-- तत्र हीत्यादिना । तद्वदिसयन्तेन । गोत्वनिष्टमिभ्या्वे गजरूपधर्मिजञातं गोत्वाश्वत्वरूप- 
परस्परविशूढोभयैककत्तो, तदुभयत्वाध्रययोः गोत्वाश्चत्वयोद्रैयोरपि गजरूपैकधरिणि घरातीतिकतया, एकापेक्षयापर- 
स्याधिकसत्ताकत्वाभोवेन वा, गजरूपधर्मिणि गोतवाश्चत्वोमयत्वाश्रयेकपेक्षाधिकसत्ताकापरकत्वामावेन बाऽऽपादकमप्रविषटे 
व्यभिचार इति तद्वारणाय `परस्परविरुद्ोभयस्मिन् खादृत्तितद्धर्भिनिष्टाभावम्रतियोगितावच्छेदकसामान्यकत्वं विशेषणं 
देयम् । गोत्वाश्वत्वोभयस्िसद्ध्िनिष्ठाभावग्रतियोगितावच्छेदकीभूतगोत्वत्वाश्चखत्वयोरसत्वेऽपि तत्सामान्यान्तम तगज- 
त्वाभविव्याप्यत्वस्य सत्त्वेन तदृत्तित्वाभावात् न व्यभिचारः । रजततदभावोभयस्मिस्छु कस्यापि डक्तिरूपधर्भिनिषएा- 
भावश्रतियोगितावच्छेदकखासन्तवात् तदढत्तितत्सामान्यकत्वमसीति दन्तसिद्धिः । तादशरजतत्वद्यक्तित्वाभावन्याप्य- 
त्वादीनां रज ताभावेऽसत्वेनोभयाड़त्तितवात्. । .यद्पि--यदि तद्धर्मिनिष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदकसामान्य्चल्यतं तदु- 
भयत्वावच्छेदेन निवेदयते, तदा शुक्तिनिष्ाभावभ्रतियोगितावच्छेदकीभूतरजतलस्य तदुभयैकदेशरजते सत्त्वेन रजता- 
भावेऽपि तदुभयत्वावच्छेदेन तच्छरन्यत्वाभावात् `दृन्तासिद्धिः, यदि तु तदुभयत्वसामानाधिकरण्येन निरुकद्य- 
न्यत्वं निवेदयते, : तदा  तदुमयत्वाश्रयरजताभावे तत्सत्त्वात् इन्तसिद्धिः । गोत्वाश्चत्वयोयोरपि गोलत्वाश्च- 
त्वत्वयोयेजतवाभावन्याप्यत्वखः च घत्तवेन॒ तदुभयेकस्मिन्ः तच्छरन्यलाभावात् न व्यभिचार--इति; तदपि परका- 
रान्तररमस्तु, ` परन्तु “यत्र मिभ्यात्वावच्छेदकमुभयद्ृत्तिः न भवेदितिः मूलक्षरखारसख्यानसुयण, “यथा गोत्वाश्चत्वयो" 
शितयादिपङ्कयननुगुणं . चेति वक्ष्यते । पूर्वोक्तं तु तदयुराणमिति `विरोषः । अकृते ब्रह्मणि अपच्चप्रपन्चाभावरूपतन्मिथ्यात्वयो- 
देवोपि बरहमनि्ठामावभतियोगितावच्छेदकीमूतददयत्वादीनां ` सत्त्वात् अपश्चतदभावरूपोभयस्मिन् उक्तविशेषणस्यासत्तवैन 
तस्यापादकसख अपञ्चाभावमिभ्यातादौ असत्वाजोक्तप्रप्थसंयत्वघयितापायकापत्तिरिति समुदायार्थः । एवं भ्पश्चमिध्या- 
स्वनिष्मिभ्यात्वस्य प्रपत्र भरसक्तव्याषहारिकमिभ्याप्वसलय॑त्वोभथैकतादरोभयस्य म्पशचनिष्ठाभावअवियोभितावच्छेदकव- 
तन्); वच्छन्यत्स्य, सादेत्तितत्कलृरूपस् ; निरेषणखःपपन्चमिभ्यातसलयत्वोमयसि्जख्तवेन तदधुटितापादकाभावान्न 

थिकपत्ूलड तवपतिः नोव्यम् +. मा्थ्तु> तज. हि तत्रैव चर्मणि ! यञ्ज 



विद्लेशोपाभ्याय्युपन्रंहितगोडब्रह्मानन्दीयुता । २१३ 

तदभावयोः शुक्तौ, यथा चा परस्परविरहव्यापकयो रजतभिन्नत्वरजतत्वयोः तन्नैव; तत्र निपेष्यता- 
वच्छेद्कभेदनियमात् , प्रकते तु निषेध्यताघच्छेदकमेकमेव इदयत्वादि, यथा गोत्वाश्वत्वयोरेकस्मिन् 
गजे निपेधे गजत्वायन्ताभावन्याप्यत्वं निषेभ्यताचच्छेदकमुभयोस्तुस्यमिति नैकतर निषेधे अन्यत. 
रसत्त्वं तद्वत् । यथाच संत्यत्वमिथ्यात्वयोंनै परस्परबिरंदरूपस्वम् , नवा पंरस्परथिरहव्यापकसम् - 
भि 1 रप कक कक कक ककय 

सिद्धिभ्यास्या । 

निपेधेऽन्यस्य सतत्वं पूर्ववनिेष्यतराबच्छेदकभेदादियर्थः । प्रकृते त्वेकनिषेध्यतावच्छेदकावच्छिन्नत्वात् 
नेकतरनिपेधेऽन्यतरसत्त्वंमिलयाद--्रकृते चिति । रादशखर्युदाहरति--यथा भोत्वेति । 
तद्विदिति । निपेभ्यतावच्छेद्कदश्यत्वावच्छिन्नतेनैकतरनिषेषेऽन्यतरसत्वमियरथः । र्भनु-- 
मोत्वाश्वत्वयोः परस्परविरहर्पत्वाभावादेकनिषेभ्यतावच्छेद कावच्छिन्नत्वसंभवेनोक्तदोषाभावेऽपि पर- 

स्परविरहरूपयोः सद्यत्वमिथ्यात्वयोस्तदसंभवेनोक्तदोषस्तदबसथ प्वेत्याशङ्याह--यथा चेति । 
सतश्च गोत्वाश्वत्वयोरिवैकनिषेध्यतावच्छेदकापच्छिन्नत्वं तद्वदेवान्यतरनिषेषेऽन्यतरासर्वं चोपपद्यत 
इति भावः । युद्रा--सयत्वमिथ्याखयोः परस्परविरहर्ूपत्वमेव, मिथ्यात्वं च ॒वेदादिप्रपञ्च- 
समसन्ताकम् । एवच न ताचविकादैतहानिः; नापि सिद्धसाधनं; त्वन्मते प्रपश्चे सखसमान- 
सत्ताकमिध्यात्वासिद्धेः । नच--्पञ्चमिभ्यात्वं प्रपश्चसमसत्ताकमियङ्गीडुर्बता भवता प्रपत्र 
चण्यावदहारिकमियङ्गीकृतं, सयतं तु न व्यावदारिकमियङ्गीकर्तं सक्यते; तथासति तयोस्तुस्य- 
सनत्ताकत्वप्रयुक्तविरोधापत्तेः, इष्टापत्तावन्यतरस्येव सत्त्वापत््योभयसच्वासंभवापत्तेः, असिचोभय. 
सन्म , एवं च तद्विरोचेनैवोपपादनीयम्, अविरोधश्च सलयत्वस्य प्रातिभासिकत्वेन वा संभवति, 
पारमार्थिकत्वेन चा, प्रातिभासिकत्वे च त्वयैव नेष्यत इति तत्पारमार्थिकप्वं वज्रटेपायितमिति- 
वाच्यम्; मिथ्यात्वस्य व्यावहारिकस्य कार्पनिकसदयत्वेन सह विरोधाभावात्छार्पनिकल मिध्या- 

गोडग्रह्मानस्दी ( रुघुचन्दरिका ) 1 
निरह रूपयोः परस्परबिरहम्यापकयोश्रकमिध्यष्ये अपरस्याधिकसत्ता आवश्यकी । अन्यथा समसत्ताकत्वे तयो; सहा 

वस्नं न सात् १ तथाच रो्वाश्रष्वयोः समानाधिकरणप्रातीतिकयोः प्रस्परविरहत्वाच्च भावात् समसत्ताकत्वसंभ- 

रुघुचन्दिकाया विदुलेदोपाध्यायी । 

सिध्यात्वैति । यजनिष्टभावध्रतियोगिवेयर्थः ¦! उभयवृत्ति न भैदिति ! मिथ्याविरुद्धयदुभयष्त्ति न भवेदिखशरः ४ 

दत्र खदृसितद्धमिनिष्मावप्रतियोगितावच्छेदकसामान्यकलतवं विक्षेपणं देयमिति भावः । टष्यन्ते एतदुपपाद्यति-- 

ययेसि । परस्परविरहरूपयोरिति ! एकसिन्ञेकस्याभावेऽपरसत्त्वस्यावस्यकत्वेनेति शेषः । नन्वेवं अतियोग्य- 
आवयोदिद्यवासत, किं विश्दधर्मयोरि्यनेनोक्षविरोषणोपादानेन वा १ तावतैव गोतवाशवत्वयोन्यैभिचारवारणस् अपत्च- 
सलयत्वतास्विकत्वापततेशच वारणसंभवात् गोत्वाश्चत्ययोर्भिथ्यात्वसलयतत्वयोश्च परस्परं प्रतियोम्यभावानात्मकल्वात् इत्यत 

आह--यथा वेति । परस्परषिरहभ्यापकयो रजतभिक्नत्वरजतत्वयोरिति 1 अनयोः परस्पराभावरूपत्वाजुगमे 
तश्रापि रअतभिश्नत्वविरहसम्यापकस्य रजतस्वस्य विरहे व्याप्यरजतभिन्ञत्वविरदाभावख रजतत्वविरहन्यापकखय रजतभि्न- 

स्वस्य धिरहे श्याप्यरजतत्वविरहाभावस्य चावद्यकत्वेनैकरिमिन. धर्मिणि रजतभिन्ञत्वरजतत्वयोः एकखाभावेऽपरसत्तवः 

स्यावक्यकल्वादिति भावः । एवं च अनयोः संम्रहेण न्यूनतापरिदाराय विरुद्धधर्मयोरिवयुक्तौ गोत्वावत्वयोः व्यभिचार- 

4 यकमिति भावः । तत्रैव तद्धाभिणि ज्ञातयोर्विरुदयोरेव । अत्र देुमादइ--तत्रेति । 

त्रादश्विरूपयोरिययः--मेद्नियम । एकस्मिन्. धर्मिणि तादृशचविरुदधपोः मयेक्रमभावद्वयासंभवादिति भावः 

अशरैवैकामविऽपरसन्वस्यावदयकतं हेवुः ! तन्न च परस्परबिरदरूपत्वं परस्परविरहन्यापकतवं वा भरते मिथ्यात्वससत्वयो- 
्िथ्यातरख खसमानाधिकरणाभावप्रतियोगित्वरूपत्वात् सत्यत्व काल्तयाबाध्यत्वरूपत्वात्त, जनयोः न पर्पराभावसं 
पत्वं, न वा प्रस्परषिरहम्यापकल्व; दुच्छे उक्तमिथ्यात्कोकससत्वयोद्रयोरपि बिरङ्बतु„ किंतु मिथोबिरुदधत्वमत्र; 

| भू लाभाद्, म्म... निषयालाभादिति शं रिततुमभवातदषि 



२१४ अद्वैतसिद्धिः सव्याख्या । | परिच्छेदः १ 1 
^ 

व व ~~~ ^-^ -^~-^-^~~~--~-^~-~-~^-^--~--~~~~ ~~ ̂~--~ ~~~ ~~~ 

गोडब्रह्मानन्दी ( छश्युचन्दरिका ) । 

चैऽपि भ्रपञ्जगतयोः सलत्वमिथ्यास्वयोर्तंनिरहस्वादिमश्वान्न समसत्तेयत आह-यथेति । येन प्रकारेणेत्यर्थः । 
तथा ख प्रकारः । उपपादितं सत्वासच्वे अधिं ्लौपितैम् । यथाच सत्वासस्वयोः परस्परा भावत्वं नासि, 
भपञ्चे तयोरेकासन्वेऽप्यपरासत्वादिति तथोक्तं प्रथममिभ्याते; तथा सल्यत्वमिथ्य(्वयोरपि तज्ञ, तुच्छे द्रयोः 

घुचन्द्िकायां विडुखेदोपाध्यायी । 

मिथ्यात्वोपगमे गजे गोलोश्वत्वयोरिव शंकतिरजतादौ भिभ्यात्वसखत्वयोरपि प्रयेकमभौवदेयसत्तवेन तदुंभयसाधौरणा- 
त्यतरतधमोवच्छिन्नपरतियोगिताकैकसामान्याभावसत्वेन च गीताश्वत्वोभयस्िन् गजरूपधर्मिधरितोक्तविरोषणविर- 
हेण गोत्वादिनिष्टमिथ्यात्वै आपादकविरदेण व्यभिचारस्ेव मिथ्यात्वसलत्वोभयस्मिन् छक्तिरजतादिधर्मिधरितोक्ष- 
विरीर्धणविरहेण मिथ्यात्निष्ठमिथ्यात्वे आपादकविरहैणोक्तापत्तरपि नावकाशः । एवं ब्रह्मणि अपश्चासावमिध्यात्वेऽपिं 
धरपश्चसदयत्वापत्तनौवकाश इत्यवधेयम् । ननु मोतवत्वाश्वत्वत्वयोगैजरूपधमिनिष्ठामावप्रतियोगि तावच्छेदकयोः अकं 
गोत्वाश्वतवोभयाटृत्तित्वात्तदुभयैकगोत्वादिवृ्तिमिथ्यात्वे गजे गोत्वायधिकसत्ताकाश्चत्वादिकत्वाभावेन व्यभिचारः; नच-- 
गोत्वत्वादेः गोत्वा्चत्वोभयत्वाश्रयगोत्वदृत्तित्वात् कथं तदुभयाढत्तित्वमिति-- वाच्यम्; रजतत्वे शक्तिनिष्ठाभाव- 
प्रतियोगितावच्छेदके रनततदभावोभयत्वाश्रयरनतग्रृत्तित्वेन. रजततदभावोभयैकरजतनिष्ठमिष्यातपै आपादकाभावेन 
है्न्तासिद्धिरिति विर्दधोभयनिष्ैकाधिकरणताकत्वाभावरूपखाडत्ितवस्येव तद्धर्भिनिष्टाभावप्रतियोगितावच्छेदके निवै- 
यतया गोत्वश्ादेगोत्वाश्चत्वो भयनिष्ैकाधिकरणताकत्वाभावेन व्यभिचार दुवारत्वात-दइत्याशाङ्खय सामान्यप- 
दयोजनं व्यज्ञयन् गजनिष्टाभावप्रतियोगितावच्छेदकसामाम्यान्तःपातिनि गजत्वाभावन्याप्यत्वे गोत्वाश्चत्वोभयतवृत्ति- 
त्वान्न व्यभिचार इयाद-यथा गोत्वाश्वत्वयोरिति । अपच्चतदभावयोस्तु ब्रह्मनिष्ठामवग्रतियोभितावच्छेदकमेकं 
हेयत्वं ब्रह्ममिश्त्वादिकमस्ि, मिभ्या्सयलयोस्वु अपश्निष्टभावभ्रतियोगितावच्छेदकमेकं तदुभयान्यतरलादिकम- 
स्तीति पक्षे आपादकाभावान्न भरपश्चसलयलापत्तिरिति ध्येयम् । यदापादके तद्ध्भिनिष्ठामव्रप्रतियोगितावच्छेदकसामान्य- 
शल्यं विरुद्धोभयचाश्रये प्रवेदयते, तदा गोखाश्चलरयोः प्रसेकमपि गोलल्सयाश्वललतस्य च तादृशस्य सत्वेन तत्सामान्य- 
शरून्यलखाभावेन व्यभिचारशङ्कानुदयदितत्पद्गिकाुत्थितिरत एतत्पड्कययुगुणं तद्विशेषणमित्युक्तम् । नचु-सलयलमिध्या- 

योः परस्परविरदरूपत्वे परस्परविरहव्यापक्त्वे वा ॒प्रपश्चमिथ्यालमिथ्यात्वे प्रप्चसलयलापत्तिः, अतः तद्वारणाय 
“यथाचेविः प्रन्थेन तयोस्तादसाभाव उपपादित इत्युक्तम् । तच्च न युक्तम्; तद्धमिन्ञातपरस्परविरुदधयदुभयैकग्रत्ति 
यम्मिथ्यात्वं, तत् तद्धमिणि तदुभयलाश्रयैकपेश्षयाधिकसत्ताकतदुभयलाश्चयापरकमिवि व्याप्तौ गोलाश्वोभयकवत्ति- 
गोलादिङ्त्तिमिध्यात्ये गजे गोत्वा्यधिकसत्ताकाधत्वादिकलभवेन स्यभिचारेणोक्तापत्तरसंभवात््, परस्परविरदरूपलपर- 
स्परविरहग्यापकलान्यतरवत््वस्य खदत्येकधर्मिनिष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदकसामान्यकत्वप्यवसितस्य परस्परविरुद्धोभय- 
समन्नापादकघटके निवेशेन तद्वारणे तु, उन्तन्यप्तिरपरयोजकलशङ्कया दुरनिश्वेयतयोक्तापत्तिदुभैटेधेखाराषयोकत प्रयोजकल- 
शङ्का वारयन् उक्तापत्ति घरयिला “यथाचेतिः अन्थमवतारयति--नन्विति 1 चेति । परस्परबिश्योरेकघरिंणि इति 
शेषः । अप्रयोजकत्वं निरस्यवि-अन्यथेति । उक्तयोरेकधर्िंणि मिथ्यालेऽपि अपरघ्याधिकसत्तावुपगमे इयर्थः । 
समानसत्ताकत्वे उपगन्तन्य इति शेषः । तयोः परस्परबिरहव्यापकयोः । सहावस्थानं एकधर्मिणि एकदेरकारावच्छेदे 
विरोधिताघटकसंबन्धेन वर्तमानत्वं न स्यात् । समसत्ताकयोभौवाभावयोव्यौपकविरहव्याप्ययोश्च विरोधादिख्थः । 
ननु--अस्त्वेवं रजततदमावयोः, मिभ्यात्वसललयोस्तु गोलवश्वत्वयोः परस्परविरुढमात्रयोः गजे प्रातीतिकत्वेन समसत्ता- 
कयोरिव प्रपश्च व्यावहारिकत्वेन समसत्ताकतवमुचितम् इत्यादाङ्खय तयोषैषम्यमाद- तथाचेति । गोत्वाश्वत्व- 
योरिति । परस्परविष्डयोरपीति शेषः । समानाधिकरणप्रातीतिकयो; गजरूपैकधरमिप्रतिभासमाचकारस्थायिनोः । 
समसत्ताकत्वेऽयं देतुः-परस्परबिरहत्वादययभावादिति । अविरोधादिति रेषः । प्रपञ्चगतयोः तच्च व्यावदारि.- 
कत्वेनाभ्युपेतयोः । सस्यत्वमिथ्यात्वयोरिति । मिथ्यात्वाभावमिथ्यालयोरिखर्थः । मिथ्यात्वाभावरूपसयत्वसेति 
पू्वमूलप्कैः । समस्तेति । अपने इत्यादिः । समसत्ताकभावाभावयो विरोधादिति भावः । तस्मात्. अपे मिथ्यात्व- 
मिथ्यात्वे सललत्वखाधिकसत्ताकावापत्तिुवोरेति बोध्यम्. । आति । सलयत्रमिथ्यात्वयोः. परस्परबिरदृरूपत्वायभाव- 
भिलादिः । नञु-सत्त्वासत्वतयोः परस्परबिरदरूपत्वायभावः पूवसुपपादितः, न, तु सलतवमिथ्यात्वयीः इत्यतो व्या- 
म्मा वः द = 

दच्छ्सीनेदैमतामिमायेयेदभ् ¡ पतेन -वृच्छासीकदैमते. च्छे मेका पिामाददिदमसंगतमिति न्यायमास्करोक्तिः परासता1 



| विटटेशषोपाध्याययुपञंहितगोडन्रह्मानन्दीयुता । ११५ 
न ^~ ^^ 

गोडग्रह्मानन्दी ( रघुचन्द्िका ) 1 

भरयेकासस्वादिति भावः । नदु--तथापि परस्पराभावभ्याप्यरकत्तयोव्यावहारिकयोने सामानाधिकरण्यम् । किंच 
मिध्यप्वाभावषूपं खल्यत्वमियख दवितीयमिश्याप्वोक्तिरोषे खयमेवोक्तष्वात् परस्परतिरहए्वमप्यस्यव, पवं तच्छा 

लघुचन्द्रिकाया विदेशो पाध्यायी । 

चश-यथेतीति । प्रकारः युक्तिः । नास्तीति । परस्पराभावयोरे्ठसिन् धर्मिणि एकासत्तवेऽपरसत्त्वनियमात् , इह तु 
णियमभङ्गादियाह- प्रपञ्च इति 1 तत् परस्पराभावरूपत्वादि । इह तजियमभङ्गमाद--तुच्छे इति । द्योः 

सलयत्वमिथ्यात्योः । प्रल्येकासच्वादिति । प्रयेकाभावद्वयस्वेनेकसत्वेऽप्यपरासत्वादिदख्थः । सदसत्त्वानधिकरणत्वं 
मिथ्यात्वमिति मते त्रिकाराबाध्यत्वमनवच्छिनो बाधाभावः, सलयत्वं ठ तदभावो बाध्यत्वं तव्चालन्ताभावप्रतियोगित्येन 
जञायमानत्वं भावरूपधर्मानाश्रये शुद्धे ब्रह्मणि कदापि नासि, तुच्छे तु सदासि, आतिभाषिकरजतादौ तु छक्याथधिष्ठानतत््व- 
साक्षात्कारोत्तर, न्यावदहारिके त॒ ब्रह्मसाक्षात्कारापपूर्वं परोक्षबाधेन, उत्तरं वु अपरोक्षबाधे नासि; सत्वेन प्रतीदखनरत्वमसत्त्वं, 
तदनधिकरणत्वं सत्त्वेन प्रतीदयरैत्वं, तच सत्तादात्म्यपयैवरितम् । एवंच बाध्यतलविरिषटं सत्तादात्म्यं सत्तादात्म्यविशिषटं 
बाध्यत्वं वा मिथ्यात्वम् ! एतच्छरीरे निरुक्तसयत्वाभाचखं बाध्यत्वरूपख्य प्रवेरोऽपि बाध्यत्वसामान्यायन्ताभावश्पं सघ्यत्वं 
बाध्यत्वघरितविरिष्टक्पमिष्यात्रसयाभावशूपविशेषाभावानात्मकं तद घटितं च ¦ इमे हि सलत्वमिथ्यातवे ब्रह्मभपश्चयोः परस्परं 
व्यभिचारिणी, तुच्छे च परस्परान्यापके । पूर्यमूढं तु अतिपन्नोपाथौ त्रैकाठिकनिषेधम्रतियोभित्वं मिभ्यालमिति म॑ताभि- 
म्रायेण । अतएव तन्मतरशेष एवोक्तमिभ्यातल्वामावकरूपसलयत्वखेल्युक्तपदोरादानमिदयाशयः । नन्ु-सयत्वमिध्यात्वयोः 
परस्परविरदत्वपरस्परविरहन्यापकत्वयोः मअ्रपश्चसलयलापस्यवतारमयान्निराकृतत्वाद्पुनः तदवरम्बनेनादाङ्का परस्परविरदरूप- 

त्वेऽपीलयनेन मूलङृतोऽसङ्गता इत्याशङ्कय परश्परविरहन्यापकलत्वपक्षावलम्बनेनोक्तमूलश ङ्गं सङ्गमयति- नयु तथा- 

पीति । परस्परेति । ग्यावहार्किमिथ्यात्ये व्यावहारिकसलयत्वाभावव्याप्यत्वख, व्यावदारिकसलत्वे च व्यावहारिक 
मिथ्यात्वाभावव्याप्यत्वख निश्चयात् व्यावहारिकसलयतलमिभ्यात्वयोः सामानाधिकरण्यम् । खेनैव प्रतिबन्धात्तत्वज्ञानं न 

भवतीयथैः । अत एतदन्यथादुपपच्या प्रप्वृत्तित्वेन ज्ञायमानमिथ्यात्वख मिथ्यालमभ्युपगच्छता प्रपञचत्रत्ति.वेन ज्ञायम्रान- 
सल्यत्वस्य पारमार्थिकं वाच्यम् । तस्य ब्रहमन्नाना्पूर्वं व्यवहारकाले बाधाभावेन भ्रातिभासिकतवासंभवात् , गोत्वाश्वत्वयोस्तु 
व्यावहारिक्योरेव परस्पराभावन्याप्यत्वं; तयोस्तु न गजस्यैकधर्मिकढत्तितरानं, किंतु प्रातिभासिकयोरेव । तयोस्तु न 
परस्परविरोध इति मजे तयोरेक मिथ्यात्वे नापरस्य सलखत्वापत्तिरिति साङ्ाशयः । नु--परस्परामावन्याप्यत्वेन गहीतयो 
म्रपश्चषकधर्मिवृत्तिलन्ञानं यदि भवेत्, तरिं तदन्यथानुपपत्या प्रपश्वमिथ्यात्वस्य मिथ्यात्वे अपश्च सल्यत्वल्य पारमार्थि 
कत्वापत्तिः स्यात्, तदेव न; तद्धमीभावन्याप्यत्वेन गृदीतधर्मप्रकारकक्ञानत्वतद्धमममरकारेकधमिंविशेष्यकरज्ञानत्वरूपभति- 
वध्य प्रतिवन्धक्रतावच्छेदकक्रान्तत्वेन खम्रतिवध्यत्वात् । नच--उक्तज्ञानस्य संशयरूपत्वाज्न अतिषन्धकतेति-- वान्यम् , 

` सति कौटिद्रयभाने संशयत्वं, संशयत्वे कोटिद्रयभानमिलयन्योन्याश्नयात् । कोटिद्टयाभावन्याप्यत्वन्नाननारोत्तरमेव 
संदायोषममात् । अन्यथा परस्परोत्तेजकताकल्पनापत्या गौरवात्, । भवरद्मयकोटिकसंशयानुप्गमाच । एवं च परस्पर 
विरहश्याप्यतापक्षे व्यावहारिकसलयत्वमिथ्यात्वयोः रपे एकमिथ्यात्वेऽपरसलयत्वापत्तिनं संभवति ! मोलपरस्परविरदरूपत्व- 
पद भ्रसिद्धार्थतानुपपत्तिश्च हस्यत आद--किंचेति । मिश्यात्वेति । प्रतिपोपाधौ वरैकाटिकनिषेधग्रतियोगित्वे- 
व्यथः । एतच असचृशद्मिति इत्तिमादाय ठुच्छेऽप्यस्तीति न तमरैतदभावकूपसल्यत्वाभावानुपपत्तिः । सत्यत्वमिति । 
इदः च दधे ब्मण्येव, तद्रुपत्वात् पारमाथिकमस्ति, प्रपथे आरोपितम् , अनयोश्च सलयत्वमिथ्यात्वयोः भप ज्ञानं संशय- 

रूपम् । नच--उक्षरीदयाऽन्योन्याश्रयादिदोषात् कथं तसंभव ! इति-- वाच्यम् ; भावाभावकोरिक्ख संसषयस्याुमविकत्वेन 
एककोरिज्ञानग्रतिबन्धकतायां शोय्यन्तरे साधारणधर्मवत्ताज्ञानतदधीनकोय्यन्तरोप्िदलयादेरत्तजकलोपगमात्, भ्रमाणिकः- 

तया गौरवखादोषलात् । एवं च परस्परबिरदरूपो कसलयतमिथ्यात्नयोः प्रपश्स्पेकथर्मिणि सेरयविषययोरेकमिथ्यात्वे ऽपर" 
सद्यलापत्तिरिति भावः । 

1 

श्रीः ॥ न्यूनताभङ्गाय परस्परविरहव्यापकत्वपक्षऽप्युक्तापत्तिदाङ्ं सङ्गमयितु सत्वमिध्यात्वयोः परस्परविरदव्याप- 
कतलमाह--तुच्छाखीकतैमते इति । यदपि अतिपश्नोपाधील्यादि मिथ्यात्वस्य ठुच्छसाधारण्यात्तदभावरूपसलयसख 

२ एतेन-सत्यत्वमिथ्यात्वयोः परस्परविर्टरूपत्वं नास्तीति छुत्रापि न प्रतिदिततमिति भागुपपादितमिति वचनं 
विग्ररम्भकमिति वचनं पराहतम् ॥ २ अत्र च सदसद्विलक्षणत्वादिरूपमिथ्यात्वसव्यत्वयोरेव परस्परविरदरूपत्वं निराक्रियत शति 
नं पूत्रीषरवियेषो यन्धक्ृतामिति ताद्शविसेषापादानं -न्यायमास्करक्तां कटरशिमेव. केवलगमदिष्करोति ॥ =...  -" "ज न् 



११.६ अदेतसिद्धिः सच्याख्या ।` ` [ परिच्छेदः १] 

तथोपयादितमधस्तात्  परस्परविरहरूपत्वेऽपि विषमसन्ताकयोरधिरोधात् , व्यावहारिकमिथ्यात्वेन 

सिदिव्याख्या | 

त्वस्य व्यावदारिकसयत्वेन बिरोधाभावाचेयमिप्रेयाद-परस्परविरहस्यत्वेपीद्यादिना काल्पनिक 

गोडब्रह्मानन्दी ( रघुचन्दरिका ) । 

श्वीकर्तैसते परस्परविरहव्यापकस्वमप्यसि, तत्राह--परस्परविरहरूपत्तेति । परस्परविरहास्मकस्वे परस्परतिरह- 
व्यापकत्वे परस्थरविरह्याप्यत्वे चेखथैः; परस्परत्रिरहेण रूपणं ययेति व्युत्पत्तेः परस्प्रविरहस्य रूपणं यसा- 
दिति ध्यु्पत्तश्च व्यापक्रव्याप्ययोरपि रूपपदेन राभसंभवात् । नञ्--प्रपन्चै सयत्वं मिथ्यात्वनिषमसत्तकमपिं 
तास्विकसमेव; ` अन्यथा “खलं चानृतं च सलयमभव'दिदयादिश्चतौ सयस्य ब्रह्मणः प्रतीतिकसयत्वाश्रयाकाडाषि- 

प्रपञ्चे श॒क्तिरूप्यादौ च कारणत्वोक्तेरनरृतपदं विनापि संभवेन तब्यरधैत्वापत्तेः, शुक्तिरूप्यादिग्यादृत्तसलयत्वसख सद्य- 

छष्ुचन्दरिकाया विटलेशोपाध्यायी । 

छ॒द्धेऽपि' संमवदुक्तसद्यत्वमिथ्यात्वयोः परस्परविरहव्यापकत्वं तुच्छल्ीकारेऽष्युपपद्यते; तथाप्युक्तमिथ्यात्वे प्रतिपन्नोपाधि- 
यटकप्रतिपत्तेरसङ्रशङ्गमिति विकत्पाख्यदृत्तिन्य्त्तेन खग्रकारकधीत्वेन निवेद परस्परविरहव्यापकत्वासंभवेन तद्धरित- 
मिथ्यालस्य ब्रह्मणीव वुच्छेऽपि विरहेण सलयत्वन्यवहारापत्तिरतस्तुच्छखीकटठैमते इत्युक्तम् । इदं तु बोध्यं - नेयं पद्गः 

ग्रतिपन्नोपाधीलयादिमिध्यालतदभावरूपसलयत्वयोः परस्परविरहग्यापकत्वपरा; परस्परविरहत्वानाक्रन्तयोरेव पौनश्वलयभयेन 

तद्य वक्तव्यत्वात् । अत एव परस्परविरहस्य व्यापकत्वं तद्धेदविरोषितम् ; अन्यथा परस्परविरहप्वषतोरपि तत्सत्त्वेन तदुक्ते 
व्यर्थत्वापत्तेः । अत एव पूर्वं॑मूरे "यथा परस्परविरदरूपयोः रजततदभावयोः शुक्तौ, यथा वा परस्परविरहन्यापक्योः 
रजतभिन्नेलवरजतत्वयोसत्रैवेति' पएथगुदादरणोक्तिः सङ्गच्छते, किंतु प्रथमनिरक्तागाभ्यल्वरूपसलयत्-- बाध्यत्वविरिष्टसदात्म्य- 
रूपमिध्यात्वयोः परस्परविरहन्यापकत्वपरा; तत्र तुच्छे तयौः प्रयेकं विरहाभ्यां म्यापकताभङ्गः स्यादिति वुच्छास्ीकवैमते 
इत्युक्तम् \ परस्परबिरहव्यापकत्वमप्यस्तीति । तथाच तद्विशिष्वुदधौ तद्धिरहन्यापकत्वेन गृहीतधर्मवत्ता्ञानसा- 
विरोधित्वात्तथा ` गृहीतयोरपि उप्तसलयत्वमिथ्यात्वयोः प्रपश्चे ज्ञानसंभवात्तयोरेकस प्रपश्चमिथ्यात्वसय मिभ्यात्वे प्रप 
सलयल्वविरहग्थापकमिभ्यालविरहपयैवसितेऽभ्युपगते व्याप्यस्य सलयत्वविरहस्याभावः ` स्यत्वरूप आवर्यक इति प्रपे 
सद्यघ्वापत्तिः । सा चोक्तरीत्या सखस्य णरमार्थिकत्वापत्तिपर्यैवसितेयवतारिकाभिग्रायः । रूपणे ज्ञापनम् । अनया- 
`तारिकया प्रकारिता परस्परविरदरूपत्येऽपीलयनेन पुनर्थापितां प्रपञ्चे सलखत्वापत्ति परिहरति मृडे--विषमसन्ताकयोर- 

विरोधादिति 1 उक्तत्रिविधपरस्परविरदरूपयोरिल्यादिः । अयमभिप्रायः- एकस्मिन् धर्मिणि प्रघकयोः निरक्ततरि- 
विधविरद्धध्मेयोरेकमिध्यापचेऽपरस् सद्यत्वमधिकसत्तकरत्वमिति बा न निथमः, किंतु तादशायोरेकस्येकधर्भिणि यत्थत्ता- 

कलमयरस्य तदन्यसत्ताकत्वरूपं विषमसत्ताकत्वमियेव; यथा शुक्तौ रजतरजतत्वयोः आतिभासिकत्वे रजताभावरजतमिन- 
`लयोः व्यावहारिकलं यथा वा गवाश्वयोः गोलाश्वलयोर््यावहारिकत्वेऽश्वत्वगोरवयोः आतिभाक्िकत्वम् । वस्तुतस्तु-- 
'परस्परविर्हम्याप्यत्वेन शृदीतयोः न्याक्हारिकियोस्तयोरेकसिज्ेकदा ज्ञानं गजे तु तयोः प्रतिभासिकलयेन समसत्ताकयोरपि 
संभवः; -तयोख्तत्निविधस्यापि विरोधस्याभावादिति । नजु--अपनचे प्रसक्तयोर्मिथ्यातसखत्वयोर्मध्ये मिथ्यालरसैकय 
मिथ्याललोपगमे व्याषहारिकघतताकलोपभमे पर्यवसानात् सखत्वखापरसख तदन्यसत्ताकत्वसुक्तन्याप्िवलत् वाच्यम् ; 
तच्च प्रातिभासिकसत्ताकत्वरूपमेव संभवंति; न तु पास्मार्थिकसत्ताकत्वरू्प; ब्ह्मन्थस्यापारमार्थिकत्वेनद्रेतदान्यप्रसङ्गात् ! 
एवं च व्याब्रहमरिकेष्यादिपडहया प्रपश्चसलयत्वस्य प्रातिभासिकत्वकथनं व्यर्थम् , एवसुक्तरीया ग्रपसल्यत्वखय आतिभासिक- 
सतत्वापहारस्याभरसन्तेस्वदभावपरलं, यथाश्रुते मतीयमानं ठ खतराम्, इत्याशङ्कय तां प््किमवतारयति- ननु प्रपञ्च इति। 
भाठिभातिकत्वे उक्त्याध्यश्चतेः तात्विकत्वमेवैति कत इद्त आद--अन्यथेति । प्रातिभाशिकं चेदियर्थः ¦ सत्य- 
मिति. । “सलं हानमनन्तं ब्रञे"योपकमिकं ब्रहम, सत्यं व्यावदारिकाकारादिमपन्वरूपेण । अयुतं आतिभासिकरजतादि- 
रूपेण । अभावात् भवि्ावशात् व्यवतैत, तद्विवतोपदानमिति शरुखथः। सव्यस्य द्वितीयसल्यपदार्थस । ` ् रातीतिक- 
सत्यत्वाश्रयेति । छक्तिरूप्यादिसाधारणेदयादिः । आकाशादीश्यादिना शक्तिरूप्यं ह्यम् 1 भ्रातीतिकसंलत्वाभरये आका- 
श्ादि्रपन्े शक्तरुप्यादो चेति पाटः. खगम्: । अनृतपदं विनापीति । अपने ्तिभासिक्सललोपगमे सत्यपदं ताटश- 
सलसल्वाभ्रयपरं वाच्यम् ; तथाच तेनैव आतिभासिकरजतदेरपि संग्रहे अनृतपदं व्यर्थमिति भावः । खमते तत्साथक्यमाद-- 
क्तिरप्यग्यादृत्तसस्वत््रस्येति । तच्च कते व्यावहस्किमिथ्यातवे विषुमसत्ताकमेवेति सपद सुरुयमपीदानीं भवतीव 



विद्ृरेशोपाध्याय्युपव्रहितगौडह्यानन्दीयुता । २१७ 

भ्यावदारिकसव्यत्वापहारेऽपि कारपनिकसत्यत्वानपहारात्, ताकिंकमतसिद्धसंयोगतदभाववचत् 
५ ~-~~~---~-^-^ ~^ ^~ 

~~~ ~~~ ^~ १. ~ क ^^~~~. 00) ~^ "^. "~~~ ~^ -^~^~^ ^ ^ 

सिद्धिव्याख्या । 

सत्यत्वानपहारादिलयन्तेन । ननु--विषमसत्ताके सयत्वमिथ्यात्वे किं रूप्येऽङ्गीक्रियते, किं वा जगति, 
नाद्यः; छक्तिरूप्य मिथ्यात्वं ताच््विकमियम्रे उक्तत्वेन तद्टियोधात् । नान्त्य; विषमसन्ताकयोखयोः 
मरपच्चे त्वयाऽनङ्गीकारात्, अत्रैव सलयत्वमिथ्यात्वे भरपच्चसमसत्ताके इव्युक्ततवाच्च ! तथासलयप्रातिभासि- 
कत्वेनाङ्गीकृतस्य भ्रपच्नसलयत्वस्य व्यावदहारिकमिथ्यात्वयुक्तस्य तास्त्िकः्वापत्तेटबौरत्वचेदयाशङ्कयाह-- 
तार्किकमतेति। नचायपक्षे शक्तिरूप्यमिथ्यात्वं तास्विकमियमरेतनन्थवियेधः, त्न तास््विकपदस्य 
प्रातिभासिकलनिराकरणार्थप्रयोजनकस्य व्यावहारिकत्वपरत्वात् । नच द्वितीयपक्षे विषमसत्तयोस्योः 

मरपञ्चे त्वयानङ्खीकारादिवयुक्तं युक्त; प्रपञ्चकारेपनिकमिथ्यात्वस्य व्यावहारिकसल्यत्वसख चास्माभिरप्यभ्यु- 

पगमात् । नच--अत्रैव सलयत्वमिध्यावे प्रपच्चसमसत्ताके इदयुक्तत्वात्तष्ठिरोध इति-- वाच्यम् ; तदुक्त 
प्रपश्चस्येव सयत्वमिभ्यात्वयोरपि पारमार्थिकस्वं नेयभिप्रायकतयाऽबिरोधात् । तथाचसयप्रातिभासि. 

गोडब्रह्यानन्दी ( रुघुचन्द्रिका ) । 

पदेन अहणे तु शुक्तिरूप्यादिगाहकस्वेनानृतपदं साथेकमिति नाद्रैतहानेः उद्धारः, तत्राद--व्यएवहारिङ$ति । 

उयावहारिकसव्यत्वेति । प्रातीतिकान्यसयत्वेय्थैः । काटपनिकेति । धातीतिकेयथैः । इुक्तिरूप्यादौ स्यावहारि- 
कस्य मिध्यास्वस्य॒भ्रातीतिकस्य सल्यत्वस्य च द्टत्वेन प्रपञ्चेऽपि ताद्दो ते कर्प्येते, छक्तिरूप्यादविव प्रपञ्चे 
मिथ्यात्वाज्ञानेन सल्यत्वस्थोत्पत्तेरिव प्रपञ्चे पिभ्यास्व्रमया ताद्रा्ञानतत्का्वस्यत्तयोरुच्छेदस्यं सखीकारात् ब्रह्म- 

ठघुचन्द्रिकाया विटेरोपाध्यएयी । 

वोध्यम् । अतइति । एतावतापि भप्चे पारमाथिकसद्यत्वानिराकरणादिदयर्थः । अद्धैतदानेः पूर्वैपक्षिताया इति रोषः । 
मूङे--व्यावहारिकमिथ्यासखेनेति । अपश्चमिध्यालस मिथ्याललोपगमे घटादिवत् ब्रह्ञानात्पू्ैमवधिन व्यापकति- 
नोपगम्येन प्रप्वमिथ्यात्वेनेदयर्थः । व्यावद्ारिकसलयत्वस्य सयत्वव्यावहारिकलस्य । अपहारेऽपि इति । 
विषमसत्ताकल्घरितन्याप्तिबखत् । नच--विरुद्वयोरेकलेकस्मिन् यत्सत्ताकत्वमपरस्य तदन्यसत्ताकल्मिति हि व्याप्तिः, 

एवं च अपञ्चे मिथ्यालस्य व्यावहारिकत्वे सल्ल तदन्या सत्तास्तु; व्यावहारिकलामावः ऊत इति {-- वाच्यम् ; एकस 

यत्सत्ताकलं अपरस्य तत्सत्ताविरहविशिष्टसखय तदन्यसत्तावत्वस्य त्रिविधान्यतमसनत्तावत्वसय वा तत्सत्ताविरहवत्वमाचयेव 

वा व्याप्तौ प्रवेशादिति भावः । तथापि भ्पञ्चसलयलस्य तात्िकलसंभवे' प्रातीतिकलं कतः १ इयतो व्याचष्टे दीकायां-- 
प्रातीतिकान्यसवयत्वैदयर्थं इति । अर्य भावः-पप्चसत्यलस व्यावहारिकत्वं व्यवदारकालबाध्यत्व॑,. तखपहारे 
ज्यवदहारकालवाध्यत्वं, तस्मिन् सति बाध्यत्वसामान्याभावरूपं सयत्वमपि न संभवति; अतीतिकालबाध्यत्वे सति बाध्यत्व- 

रूपं परतीतिक््वं तु संभवतीति 1 कट्पना नाथौपत्तिः, आमाणिकल्यापत्तेः, अतो व्याचध--ग्रातीतिकेलयथः । मूलेऽन- 
पटारादिति । अपहारामावेन बिषमसत्ताकल्वघटितव्या्यक्षतेरदेतदानिपू्वपक्षनिरासादियर्थः । न चैवं--उक्शवुतो 
अदृतपदवैयभ्यापत्तिरिति--बाच्यम्; सलयपदस्य प्रातीतिकसदयत्वाश्रयपरत्वयाहकतया तत्सार्थक्यसंभवात्, सयपदस्य 

व्यवहारकालावाध्यपरत्वे अद्रतपदसार्थक्यसानुपदं वक्ष्यमाणत्वाच्च । कचं यजिष्टमिथ्यात्वं व्यावहारिकं तज्नष्ठसयलं 

श्रातीतिकमितिव्याघ्यन्तरेणापि म्रपश्वनिष्ठमिथ्यात्वस् व्यावहारिकत्वात् ` प्रपञ्चनिष्टं सलत्वं आतीतिकमिति वक्तुमुक्तव्या- 

प्यन्तरमाहकं दथन्तमाद--श्ुक्तिरूप्यादाविति । व्यावहारिकस्य भिधथ्यात्वस्येति । प्रातीतिके छक्तिरूप्ये व्याव- 
हारिकसाधारणन्यावदारिकरजतत्वसेव व्यावहारिकमिथ्यात्वस्य खीकर्तु शक्यत्वात्, नहज्ञानासूर्वं शक्तिरूप्य न मिथ्येति 
व्यवहाराभावात्, छकिरूप्यं मिथ्येति म्यवहारसय च सत्वादिति भावः । तादशो न्यावहारिकभ्रातीतिके । ते. मिथ्यात्वस- 
त्यत्वे । श्रपश्चगतसद्यत्वे प्रातीतिकलवन्यापकयोस्तूखाज्ञानोपादानकल्वन्रहमज्ञानपू्वैभाविन्ञानोच्छेयत्वयोरभावात् भातीतिकत्व- 
स्याप्यभाव इदयाशश्ोक्तव्यापकविरदः प्रपशसदयत्वे नसीयाह-श्ुक्तिरूप्याद्ाविवैति । उत्यत्तरिवेतीवकारान्तरेण यत् 
यत्मरकारकाज्ञानकारय, तत्. समानविशषेष्यकतत्मकारकन्ानोच्छेयमिति व्याप्यन्तरं सवितं, तत्फल्माद--पपश्चे. मिथ्थ्राः 
त्वमे | सीकायदिति ॥ एतहम्यहेतुकं मपशचगतसदयलं आतीतिकरं, बहम्रमान्यभमावाप्यतवात्ः; .घकतिहपयरगतः 

स, चि २८ । 



२१८ _ - अद्वैतसिद्धिः सभ्याख्या । - [| परिच्छेदः १] 
^-^ ^ ^+ 

गोडत्रह्मानन्दी ( टघ्ुचन्दिका ) । 

अमास्यप्रमाबाध्यत्वेन छुक्तिरूप्यादिगतस्येव प्रपञ्चगतश्यापि सल्यत्वस्य प्रातीतिकैष्वं युक्तम् ; उक्तश्चुतौ "च सत्यपदख 

ग्यवहारकाराबाध्यपरस्वेन नानृतपदुं व्यर्थमिति भावः । ननु- प्रपञ्चे मिथ्यात्वाक्ञानं न तन्न सल्यश्वोस्पादकम्› कितु 

अ्रपन्चोव्पादष्ाज्ञानमेव; तसैव ब्रह्मप्रपञ्चयोः परस्परतादातम्याध्यास इव तद्धमेयोः परस्पराधिकरणे संसगौध्यासेऽपि 
हेतुतया ज्कृ्ष्वेन नित्स्वादेरिव सलयस्वस्यापि ब्रह्मधर्म॑ख प्रपञ्चे तदुपादानान्ञानादेव संदष्टरूपेणोस्पत्तिसं भवेन 
मिथ्यात्वाक्ञानश सलयत्वोव्यत्तिहेतुष्वकस्पनागोरवखन्याय्यत्वात् । एवंच बरह्यप्रमयैव तादशसलयत्वोच्छेदः, प्रपञ्च- 
मिथ्यास्वपरमया तु तादशचसल्यत्वबुद्धावप्रमात्वधीमात्रे जन्यते । अतएव छक्तिरूप्यादावपि तथैव स्वीक्रियते ! किच यत्र 

ठुचन््िकाया विद्ङेशोपाध्यायी । 

सल्यत्ववदिलनुमानान्तरमप्याह--ब्रह्मप्रमान्यध्रमाबाध्यत्वेनेति । एवं सत्युक्तमदतपदवैयथ्यं॑परिहरति-उक्त- 
श्रुताविति । नञु--पमनने व्यावहारिकमिथ्यातववैषम्येण स्यत्वख प्रातिभासिकलतवन्यवस्थापनेनेवदवैतदानेशद्धासात्, म्े 
संयोगतदभावदश्न्तेन सदयलमिथ्यात्वयोः व्यावहारिकयोः ससुचयाभिधानं व्यर्थम् इत्यारङ्खय अपन्न सलत्वस्य 
ग्रातिभापिकलनिरासेन व्यावहारिकं व्यवस्थाप्य मिथ्यात्वस्य विरोधेन तत्समसत्ताकत्वासंभवात् आतीतिकत्वापत्त्या 
्पञ्चसलत्वापत्तौ अद्वैतहानितादवर्थ्यशद्कया तदभिधानं सार्थकयितुमवतारयति-- नलु प्रप इत्यादिना । नलु 
तद्धर्मिकतत्पकारकाज्ञानमेव तद्धर्मणि तदभावोयत्तौ कारणं, न तु तद्धम्बुसादकाज्ञानं खविषयीभूतधम्यैन्तरधर्मोः 
त्तौ इत्यत आह--तस्थेवेति । बह्मविषयकस्य अपचरूपपर्मिजनकाज्ञानयवेय्थः । छप्व्वेनेति । रजुपपौ- 
ध्यासजनकरज्वज्ञानख भयजनकल्ववकरत्वरूपपरस्परधमौष्यासजनकत्वदर्दनादुक्तसामान्यहेतुत्वस्ावदयकत्वादिति भावः । 
प्रपन्ने मिथ्यात्वाज्ञानस्य सद्यत्वोत्पादकत्स्लीकारेऽपि प्रपश्चोत्यादकत्रद्याज्ञानस्य म्रपश्वे ब्रह्मधर्मजनकत्वकल्पनस्य फलय 
न्तरमाह-नित्यत्वाेरिवेति । नच-अन्राप्यनिलत्वाज्ञानं कारणं नियलवज्ञानं च निवर्तकमिति--वाच्यम्; प्रपश्च 
ब्रह्मतादात्म्याध्याते ब्रह्मज्ञानहेतुलसख अपे ब्रह्मायधिष्ठानगतभूयोधमीध्यासे तद्विपरीतधमीनज्ञानदेतुत्वस्य च कल्पने 
एक छद्व्रह्म्ञानस्य प्रपे सकलब्रह्मधमीध्यासं अयेकहेतुत्वकल्पनापेक्षया गौरवात् । तदुपादानेति । प्प्ोपा- 
दानत्रहमाज्ञानदेवेल्थः । एतेन--परप्रूपधम्यत्पादकत्वेनावरयह्कृपतवं ब्रह्मज्ञानखय--सूचितम् 1 प्रतिपन्नोपाधौ त्रैका- 
लिकनिषेधप्रतियोभित्वरूपमिभ्यात्वाभावकूपसत्वस्य ब्रह्मखरूपधरमेख कथमध्यासः १ तत्राद-संखृषएटरूपेणेति । 
अध्यखमानं यत् तदीयसंसगैविशिश्त्वेनोक्तप्रतियोगित्वरूपं यत् मिथ्याभूतं मिथ्यात्वं, तत्मतियोभिकाभावत्वेन रूपेणेलयर्थः । 
मिभ्यात्वाज्ञानस्य मिभ्यात्वानिलत्वायन्नानस्य । हेतुत्वे कल्पने चान्वयः । सत्यत्वोत्पत्तीति । सलयत्वनिदयत्वा- 
चुत्पत्तीयर्थः । नु प्रप्सल्यत्वे मिभ्यात्म्रमोच्छेयत्वे प्रातिभासिकत्वापत्तिरत आह--एवं चेति । यद्धा- नन्वेवं 
म्रपन्चे मिथ्यातवज्ञानस्य सलयत्वोच्छेदकत्वं न स्यात्, सद्यत्वोपादानव्रह्माज्ञानसयासमानविषयकत्वादयुच्छेदकत्वात्् इद्या- 
दाङ्कामिष्टापत्त्या परिहरति--एवं चेति । प्रपञ्चसल्यत्वादेः अप्ोपादानब्रहमज्ञानोपादानकत्वे चेयर । जह्यप्रमयेबेति । 
खसमानविषयकन्रहमज्ञानजन्यत्वात्सत्वादेरिति भावः । एवकारेण तदसमानविषयकमिथ्यात्वप्रमाव्यवच्छेदः । तेन च 
भ्पश्रसद्यत्वख अतीतिकवनिरासः । ताहरासत्यव्वस्येति । ब्रहमाज्ञानजन्यसदयत्वसयेदर्थः । नु--प्चे मिभ्या- 
त्वप्रमाया सदयत्वा्यासानिवतैकत्वे, सदयामपि मिथ्यात्वपरमायां प्रपञ्चे सद्यत्वज्ञानसंभवात् म्रपश्चवैराग्यासंभवः, अद्रैत- 

सिद्यसंभवश्व; एवं च मिथ्यालनिश्वयवेयथ्यात् श्चुखयादौ महता प्रयासेन तदुपपादनं व्यर्थम् इत्यत आह--प्रपश्च- 
मिभ्यात्वभ्रमयात्विति । ताडशेति । उक्तममोत्तरोपस्थितायां सल्यत्वबुद्धौ अकारीभूतमिथ्यालवति धर्मिणि 
मिथ्यात्वाभावरूपसलयत्वप्रकारकलतवरूपस्यम्रमालस्य धीनिश्वयो जन्यते । मात्रपदेन सलयत्वतद्धुच्योरुच्छेदो बोध्यते । 
मिथ्यात्वाज्ञानोच्छेदस्तु, जन्यत एवेति बोध्यम् । एवेचाभ्रामाण्यन्नानानास्कन्दितसलयतवज्ञानाभावान्न अपथे मिथ्यात्वनि- 
शवयवतां रागादिसंमवः, न वाऽ्दैततिद्धिरतिबन्ध इलयद्वैतसिद्धिसंपत्या मूलाज्ञानस्यापि निङ़त्या सकलयर्मनिषिषटमपश- 
निढृत्तिसिद्या -क्तिसिद्धिरिति भावः । नञ्ु-शकिरूप्ये मिथ्यालन्नानाज्ञानयोः सल्त्वतदुच्छेदजनकल्वख दृश्य 
लागप्रसङ्ग इत्यत आह--अतएवद्युक्तिरूप्यादाव पीति । तथेवेति । चक्यज्ञानमेव रजतोत्पादकं॑ रजतसलत्नो- 
त्ादकं, नतु रजतमिथ्यात्वाज्ञानं; रजतमिथ्यातन्नानं तु रजतसव्यतवज्ञाने भरमत्रमाहकं न तभिवर्तकं, निवर्वकंतु श॒क्ति- 

मी 

१ यच्चृक्तं न्यायमभास्करे-प्रपञ्चगतसलयत्वस्य भरावीतिकते प्रपव्चसापि परातिमासिकत्वापत्त्याऽ्यैक्कियाकारित्वालुपपत्तिः-इतिः; तन्न; 
मपञ्सयैव मिथ्ात्वेनाङ्ञतस्यासलत्वायिष्ठानस्वमिलयभिप्रायेण परृततेः, उक्तपरकारे रूप्यमिथ्याव्वेन श्क्तिमिथ्यात्वापादनखेवोक्तौपादान- 
खाप्वसंभवदुक्तित्वात् । अस्तुवं परातीतिकत्वं, तावताऽपि खाभ्ाकगादनादिप्रातिभासिकानामप्यक्रियाकारितवसयद्वितसिव्यादौ सामान्य- 
तोऽतुमानेनिदकरणमरकरणे उपपोदिततेनाभक्रियाकारित्योपत्याः तदनुपपत्यभोवएेति ॥. :‡ - 



विद्ठेश्चोपाभ्याय्युपद्ंहितगौडबद्यानन्दीयुता । - ६५१९ 
^^ ^^ ̂ ^ ̂ ~“ 

गोडब्रह्मानन्दी ( रघुचन्द्रिका ) । 
सत्यत्वस्यारोपसलद्रतमिध्यास्वाक्ञानसख तद्धेतुतास्वीकारे सलत्वस्य तत्संसभेस्य च प्रतीयमानस्यो्पत्तिः तारशान्तानाधीना 
स्नीकार्या; शुक्तिष्वाक्तानाधीनेव शुक्तित्वाभावतत्संसगस्पत्तिः, यत्न सल्यस्वारोपस्तज्नकाक्ञानस्य तदेतुस्वस्ीकारे 
३ परवसिद्धसयाधिष्ठानगतस्य सलघ्वस्य संसगैमाश्रोतपत्तितादशाच्छानाधीना खीकायैति राघवम् । तस्माच्छुक्तिरूप्या- 
दिनिष्टस्य सलयत्वस्य ब्रहमप्रमान्यबाध्यत्वात् भरातीतिकष्वेऽपि म्पञ्चनिष्टय सलयत्वस् जह्यप्रमाबाध्यस्वाद्यावहारिकत्व- 
भेव युक्तमिल्याश्ङ्खय व्यावहारिकयोरेव सलयत्वमिभ्यास्वयोरविरोधं सच््टन्तमाह--संयोगेद्यादि । यथा गोत्व 
तेदभावादिस्थले सामान्यतो दृष्टोऽपि विरोधः संयोगतदभावादिस्थले एकावच्छेदेनेव खीक्रियते तार्दिकादिभिः 
तथा सलयत्वमिथ्यास्वयोः परस्परविरहादिरूपयोरबिरोधोऽस्माभिः स्रीक्रियते; भमाणस तेषामिवास्माकमपि सश्वात् । 

रघुचन्द्िकाया बिड्ङेरोपाध्यायी । 

्षानमियेवेयर्थः । खीक्ियते इति । अतएव उक्ती सघवादेवेति हेतुरत्रान्वेति । नयु -मपनचे मिथ्या्ा- 
दिज्ञाननिवल्यैत्वेनातुमवसिद्धानि मिथ्यालायज्ञानानि ङ्प्तन्येव, तेषां च अनज्ञानत्वेन खसमानधर्मिकखप्रकारविषरीतप्र- 
कारकाध्यासे एकहेतुतवमेव मयापि खीक्रियत इति क गौरवम् इत्याशङ्कय तयक्षे गौरबान्तरमाद--क्रंखेति । 
यत्र आक्रशादौ सत्यत्वस्येति । नञ एतदक्षेऽपि ब्रहमनिष्टसललस संसग एव प्रपते मिथ्यातवाज्ञानादुलयतां, 
मद्व सखलमपि इदयत आह--टुक्तित्वाक्ञानाधीने घेति 1 शक्तौ इदयादिः । शुक्तिलाभावस्ोत्पत््यनङ्गीकारे 
छकतिलाभावस्य रजतस्येव प्रयक्षलं न स्यत् 1 किचेचं रजतखपि छ्ौ संसग एवाध्यखतां, न तु खकूपेण रजत- 
मपीति संसग॑तिरि्तप्पश्वस्यानभ्यसतया व्रह्मवत्सस्यलापत्तिः, नच--बाधान्न सद्यतेति-- वाच्यम्; बाधस्यापि 
संसैविषयकलसंभवात् । षतेन मयक्षविरोधोऽप्यपास्तः । तस्मात् सकलपपश्चमिथ्याघसिदधान्ते “रजतं पश्यामीः 
सङुभवशेदं रजतमिति नाधरसरक्षणार्थं तदुत्पादकान्ञान, तश्र खविषयीभूताधिष्ठानसख तजिष्ठधर्मस्य च संसर्गोत्पादकं, 
ताद्शाधिष्ठाने च ततपूर्वेसिद्धसख तद्धिकसप्ताकस्य तद्धर्म संसर्गोत्पादकं यथा, तथाः मूस्मन्ञानं खपिषयीभूते 
ब्रह्मणि पश्च देहेन्धियादिूपं तादात्म्येन तद्धर्मगोरलन्धलदिसंसर्गं च युगपदुत्पादयत् देदहादिपन्चे ब्रह्मणस्तादात्म्यं 
श्रह्मधर्मनिलयलसव्यल।दिससर्ग चोत्पादयति । अपञ्चस्यान्यत्राप्रसिद्धसोत्पत्तिरावदियका, इतरेषां तु प्रसिद्धलात् संसर्गोत्प- 
त्तिरेव । प्रपञ्चे मिथ्याल।नियल्वाय्ञानं तु न अपशवोत्पादर्क, न वा ब्रह्मविषयकम्; अतो न ब्रह्मधर्मनिदलसलयलादिसंसरम 
जनयिवुमीे । अतः खध्मिणि खप्रकारबिपरीतधरमैरूपसवयलनिदयलादीनपूवानेव जनयति । अतएव शुक्तौ छक्यज्ञा- 
नजन्यानां छक्तिलामावादीनां प्रयक्षलं, छक्तौ छक्यज्ञानस्य रज्ुसपीलुत्पादकलान्न तद्ध्म॑भयजनकलसंसगाध्यासः, 
रजतजनकश्चुकर्ज्ञाने रजमोरवियलात् न श्ुक्तिरजते रमुधमेवक्रलादिसंसगौरोपः, न वा रजौ रजततद्धभैसंसगंयोर- 
ध्यासः । घटे मिध्याचा्ञानात्पटे सखलस् घटे च नियल्याध्यासापत्निरतः खधर्मिणि इति; खप्रकारविपरीतधर्म- 
भ्रकारेतिचोक्तम् ॥ यदपि ब्रह्मज्ञानेन प्रपञ्च ब्रह्मधर्मसलयलरसंस्तगौध्यासे, अपश्चमिथ्यालाज्ञानेन ग्रपच्ेऽपू्वसलयलतत्सं- 
सर्गयोरध्य्ि वा, प्रप दाव्यदविराग्यासंमवफटे न विशेषः; तथापि दध्यतुरोधिखात्कल्पनाया उक्तनियमद्वयं खीकृख 
त्मघवसुक्तम् । नु छुक्यज्ञानेन खोत्पादितरजते खविषयतीदमंशनिष्टस्य व्यावदहारिकसललस संसर्गोऽध्यखते, एवं च 
ययुक्तिरजतस्मापिः व्यवहारिकमेव सदलं खत; यदि अध्यस्यमानसंसरमसख प्रातीतिकलत् संखष्टरूपेण सयल्स्यापि 
परातीतिकलभित्युच्यते, तदा शदर्ज्ञानजम्यर्जताध्यस्तखबिषयमिष्ठस्यलसंसगेवत् तत्. संसष्टसस्लवच्च ब्रह्ा्ञानजन्य्+ 
अ्रपभाभ्यस्तखपिषयनब्रह्मनिष्टपयलसं सर्गस्य तत्स॑रुटसयलस च आसीतिकलानुमानमाद् ॒ब्रह्यप्मान्यप्रमाबाध्यलरूपो. 
पाथिना निरसितुं अपश्चसघ्यलकरूपपक्षे ब्रह्मप्रमामात्रबाध्यलादुपाध्यभावोक्टोपधिः साधनान्यापकबं धटयन्,- मरपश्वसस्य- 
लस्य चयवदारिकलमुपसंहरति-तस्मादिति ! ज्प्रमावाध्यत्वात् तन्मात्रनाध्यवात् । व्यावहदारिकत्वमेव 
युक्तमिति ! तथाच समसत्ताकभावाभाषयो्निरोधात् परस्परामावरूपमिथ्वालससलयोन्यावहारिकयोरेकस्मिन् मपचेऽ- 
स्थानासंभवेनोक्तरीद्या प्रपञ्चे सत्य व्यावहारिकलसिद्धौ तद्विरोधात्. मिध्यालस्यः व्यवहारिकसासभवात् ब्रह्यान्यत्वेना- 

पारमाथिकलत् आतिभाषिकलापत्त्या अपश्चससयलापर्या अद्रैतदानितादचस्थ्यमिति चङ्काभिआयः । नयु संयोगत- 

दभावयोरेकस्मिन् इषे “सूले इषः कपिसंयोगी नामे" इति प्रतीतिवात् समुष्वयाभ्युपगमेऽपि न्रे सखलमि्या्नयोः 
कथं समुष्वयाभ्युपगमः दस्याद्राङ्कयाह-- यथा गोत्वतदभावादिश्थले इति । गोल्लाभाव्रादौ गोलायभिकरणदृत्ति- 

लामाबदरसनेन निश्वीयमानोऽप्यभावत्वावच्छेदेन खभतियोस्यभिक्रणा़क्तित्वामावरूपो विरोध, दृष्णसंयोगाभावे छृष्णसंयो- 

गवदटत्तिलग्रदविरोषेन न्याप्यद्तिगोत्वामावत्वावन्छदनेवेति निश्चीयते; अन्याप्यव्रकद्ृषणतं वत्वावच्छि 
वेशकास्मवच्छेदेन खघतियोमदकृत्तिलरप एव खीक्रिगरत्े निक्रीयते, चः स्वि्ोगिमदु 

^ + 0 1 

८.१. 



२२० ` अद्वैतसिद्धिः सव्याख्या । ` [ परिच्छेदः ९ 

सल्यत्वमिथ्यात्वयोः समु्चयाभ्युपगमाच । एकस्य साधकेन अपरस्य बाध्यत्वं बिषमसनत्ताकत्व 
^-^ 

~~ 

सिद्धिव्यास्या । 

कलेना्कीक्रतस प्रपन्नस्य व्यावहारिकमिथ्यात्वयुक्तसख तार्किकमतसिद्धसंयोगतदभावदृ्टन्तेन समुच्चये 

गोडब्रह्मानन्दी ( ठघुचन्द्रिक्ा ) 1 

नशैव--असेदोपादाना मेदकरपनेलयादिरूपा मेदामेदयोभिन्नसत्ताभ्रतिपादनेपरा भामती बिह्येत, सामानाधिकरण्य 

प्रययबङात्तयोः समानसत्ताकस्वसेव युक्ततवादिति--वाच्यभू ; संभवप्रा्चुयौत् भामां तथोक्तसात् । समसत्ताकयो- 

रपि भावाभावयोः स्व्नवद विरोध इ्युक्तमेवेति भावरः । नु यन्न मिथ्यात्वावच्छेदकं नो भयदृत्ति, तन्राप्येकमिथ्यात्वे 

अपरखाधिकसत्तायां का युक्तिः ? तत्राह--एकसाधकेनेद्यादि ! प्रयोजकं व्याप्यम् । ययोर्विरढयोरेकस्य 

छश्ुचन्द्रिकाया विट्ङेखोपाध्यायी । 

यथेलर्थः ! अविरोधः उक्तविरोधद्वयस्याप्यभावः एकदेशकालावच्छेदेनैकधर्मिदृत्तित्वम् 1 असाभिः खनिष्टसयत्वमिथ्यात्व - 
सहितप्रपन्चमिथ्यात्ववादिभिः । तादश विरोधसुपगृयैव ददयसामान्ये मिथ्यात्वख श्रुयनुमानाभ्यां साधनात् । प्रमाणस्येति 1 

सलयत्वमिथ्यात्वयोः ग्रपञ्चनिष्टपरस्परात्मकखान्यूनसत्ताकाभावधटितमिथ्यात्वं गृहती श्खजुमाने एव व्रह्मप्रमामाचवाध्य- 
त्वेन व्यावहारिकयोः सलखत्वमिथ्यात्वयोः अपञ्चसमुचयेन भ्रमणे इति भावः । अन्र वाचस्मयम्नन्थविरोधः शङ्खते--नचैव- 

मिति 1 असमेदोपादानासेदकस्पनेति । ̂ तसद्धेदामेदयोरन्यतरस्मिचवदहेयेऽमेदोपादानेव भेदकल्पना, न भेदोपादा- 
नाऽमेदकत्पनेति युक्तं; भि्यमानतच्रलात् भेदस्य, भियमानानां च अदयेकमेकल्वात् । एकामवे चानाश्रयख मेदस्यायोगात् ; 
एकस्य च भेदानधीनत्वात्, नायमयमिति च मेदम्रहस्य अतियोगि्रहसपिक्षलवात् अभेदोपादानेवानिवैचनीयमेदकल्पनेति 
सां्ते; तथाच श्वुतिः श्तिकेयेव सलम्° इति हि पूरवत्तरसंदभः । तदुपरि कल्पतरूः--““विगेधादन्यतरबधेऽप्यभेदो 
बाध्य” इति सौगतमतमाशद्ाद--भसेदोपादानेति । मेदः धर्मिप्रतियोगिनोन्यीसज्य वतैते, उत म्रतियोगिनमपेक्ष्य 
घर्िण्येव; आये ध्मिंमरतियोगिनोः प्रलेकवर्येकलापेक्ेतयुकत्वा द्वितीये षम्यैक्यापेक्षेयाह--एकाभावेचेति । ततः 
सत्तायाममेदापेक्षलात् मेदस, स एवाभेदेऽध्यस्त इयर्थः ! प्रतीतावपि मेदसेवाभेदपेक्षेयाद- नायमिति 1 ग्तिकेति 
्ुतिः कारणमेव सल्यमियाह अतोऽत्यन्तामेद परे तिसदिततद्न्थः । तत्र अभेद्ः एकलं, तस मेद निरपेक्षतया पूर्व॑ सि- 
द्स्योपादानम् , अधिसत्ताकत्येन अ्हणमपेक्षणं यस्यां मेदकलत्पनायां सा तथा । अभेदः सलयलात् मेद प्रयोजकलाश्वोपदेःयः 
भेदस्तु कल्पितलात् अभेदप्रयोज्यलाच्च देय इलर्थः । यथा नीलो चट इलयत्रैकस्मिनेव घटे नीकलधटलरूपोपाधिभमेदात् 
मेदः कल्प्यते । अतः सामानाधिकरण्यप्रययः । घटो घट इति तु न अदयः; उपाधिभेदस्याप्यभावेनोपघेये मेदस्याङ्कतेः । 
नेवं क्चिद्धेदोपादानाभेदकल्यना, गवाश्वयोः मेदे सल्यपि तत्र केनाप्युपाधिनाऽमेदख कल्पनाविरदादिति न गौरश्च इति 
सामानाधिकरण्यप्रययः । यद्यपि भिन्नयोरपि शक्षायोरमेदभ्रमो जायते, एवं सामानाधिकरण्यप्रलययोऽपि; तथापि 
मेदसपेश्चारूपोपादानं नासि, अमेदज्ञानपूर्वकमेव सर्वत्र भेदज्ञानानभ्युपगमाव्प्यर्थः । सामानाधिकरण्येति । नीलो 
घट इ्यादिभलययानां व्यावहारिकग्रमात्वाबुरोधादिदय्थः' ! संभवप्राचुयौदिति । आयोविषमसत्ताकयोरेव भावाभावयोः 
सशयः, कचित्तु समसत्ताक्योरपील्ः । ख्वदिति । खापरिकगजतदभ्ावयोखििदर्थः । नलु खक्तिरूप्यतदभावयोः 
छ््॒तौ विषमसत्ताकत्वं, सद्यलमिथ्यात्वयोस्तु अपश्च समसस्नाकत्वं; तत्केन विन्षेषेण इत्याशङ्कायां छक्तिरूप्यतदभावयोः 
प्रस्परविरदरूपत्वेन शुक्तौ निपेध्यतावन्छेदकस्य रजतलस तदुभया्रत्तिवेन त्तौ रूप्याधिकसत्ताकत्वं तदभावस्य 1 यप्च 
सद्यत्वमिथ्यात्वयोस्तु प्ररस्परविरहरूपत्वाभावेन निषेष्यतावच्छेद्कटरयत्वदि स दुभयडत्तित्वेन तयोः समसत्तालं व्यावहारि~ 
कतेनेति विशेषस्य प्रदर्दितत्वात्, पकसाधकेनेति पङ्कथा विषमसत्ताकत्वप्रयोजकान्तरकथनं व्यर्थमिलयाशङ्कयायोजक्ल- 
शङ्कया तां पङ्किमवतारयति-नन्विति । यञ्च शक्तौ प्रसक्तयो रूप्यतदभावयोः 1 मिथ्यात्वावच्छेदकं शछक्यादिनि- 
छाभावसख अ्तियोगितावच्छेदकं रजतत्वं रजताभावत्वं वा, नोभयनच्त्ति न रजततदभावोभयब्रत्ति; एकस्य रजतस्य मिथ्या- 
लेऽपरस्य रजताभावखयधिकसत्तायां स्जतीयमतिभाषिकसत्ताधिकन्यावदारिकरत्तायां . का युक्तिः अनुपगतायां को 
दोष इयर्थः । अत्रावतरणेऽधिकसत्तायामिल्युक्टया, . अवतार्यमूरसख विषमसत्ताकते इयस्य एकखापरपेक्षया अधिसनत्ताकत्वे 
इयथं इति सूचितम् । मूङे--एकसाधकेनेखस्य एकसमन् धर्मिणीतयादिः ` ! बाघ्यल्राभावरूपसत्ताया निलयत्वात. तस््योज- 
कसोक्तरसक्गतिरतो व्याचध्-भ्रयोजकं .व्याप्यमिति । विरुद्धयोः द्योरेकसाधकं नापरस्य बाधकम्, एवं छक्तिरूप्य- 
तद्भाववोरेकमाकेन अपरस्य. बाध्यलं रलुसपुतदभावयोविषमसतताकले . न. प्रयोजकमतो स्प्राच्धे-ययोर्विसद्धयो- 



विद्रकेशोपाभ्याय्युषषंहि तगोडब्रह्मानन्दीयुता । २२१ 

भयोजकम्, यथा शयुक्तिरूप्यतद्भावयोः । एकबाधकवाध्यत्वं च समसत्ताकत्वे भ्रयोजकम्, यथा 
५४५ 

सिद्िव्यास्या । 

विरोधाभवाग्यावहारिकत्वमेवेति न कोऽपि दोष इति भावः । एकवाधकवाभ्यलं वैति । नच-- 

गोडबरह्यानन्दी ( घुचन्द्रिका ) । 
साधकं श्हानमपरसय बाधकं तयोर्भिन्रसत्ताकत्वनियमः, भ्यदि तयो्भिन्नसत्ताकत्वं न स्यात्, तदा बाध्यबाधक- 
धीविषयत्वं न स्यात् छक्षिरूप्ययोरिवेति देत्च्छित्तिप्रसङ्ग एव विपक्षे बाधकः । अथवा नसु--मिथ्याखव- 
च्छेदकूसयो भयादृत्तित्वेऽप्येकमिथ्यष्वे अपरस्याधिकसत्ता मास्तु; विरद्धयोरेकन्र प्रसक्तयोरभयावृ्तिरूपेणेकस्य मिथ्यात्वे 
अपरस्याधिकसत्तेति नियमाभावात् ;, गजे प्रसक्तयोरगोत्वाश्चत्वयोरत्न गोरवं नासि अ्राश्वस्व नास्तीति प्रयेकरूपेण 
निषेधेऽपि समसत्ताकत्वात्, तन्राह--पएकवाघकेति । तथाचोक्छनियमाभावेऽपि यत्. यद्वाधकघीनिषयः तत् 

तद्धिकसक्ताकमिति नियमोऽस्येव । एकसाधकेनापरस्य बाध्यत्वुभयाद्त्तिरूपेणेवेयभिप्रायेणोभयनृत्ति न 

ठशुचन्द्रिकाया बिदटङेशोपाध्यायी । 

रिति-पकस्य यसय यसिन् धर्मिणि । साधकं माहकमानम् । अपरस्य यसय वाचकं यद्धर्मिणि खप्रयोजकाज्ञान- 
निक्रत्तिसदितनिद्रततिप्रयोजकम् । यस्मिन् धर्मिणि ययोर्भिजसत्ताकलनियमः; तस तत्सत्ताधिकसत्ताकलनियमः । प्रथमय- 
तदो रजताभावोऽथैः । ग्राहक प्रमाणे नेद् रजतमिति ज्ञानं, तजनर्कं “दयं शक्तिरिति ज्ञानं च द्वितीययत्तदोरर्थस्य श्तौ 
रजतस्योपादानाज्ञाननिषृत्तिसहितनिढत्तिप्रयोजकं, रजताभावश्व डु्तौ रजतसत्ताधिकसत्ताक इति नियमसङ्गतिः } भवत- 

रणोक्ताप्रयोजकलशङ्कावारणायाबु्ूरतकमाह--यदीति । तयोर्भिन्नसत्ताकत्वं रजताभावसख शुक्तौ रजतसत्ताधि- 
कसत्ताक्लं, न स्यात्, तदा शक्तौ बाभ्यवाधकधीविषयत्वं स्जत्ताधकधीविषयलं, रजतवाधकधीजन्यधीविषयलं 
वान खात् इद्धः । अचर यस्य यद्धमिंणि यत्सत्ताधिकसत्ताकलाभावः, तख तद्धर्मणि तद्राधकधीविषयल्वाभावं इति 
व्यपिरुपषटम्मिका; तद्राकं दृ्टन्तमाह--श्ुक्तिरूष्ययोरिवेति । कमिकश्रमविषययोरिलयादिः । द्वितीये सखभ्रथमसत्ता- 
धिकसनत्ताविरदवति प्रथमवाधकधीविषयलाभाव इवेलर्थः । हेतूच्छित्ति प्रसङ्गः । शक्तिमिष्ठे रजताभावरूपपक्षे छ्ु्तौ 
रजतवाधरकधीविप्रयलरूपरेलभावापत्तिरूपस्तकंः विपक्षे शक्तौ रजतसत्ताधिकसत्तकलरूमसाष्याभावोपगमे बाधकः सन् 

सखसदृतोक्तदेठक्रामानेनोक्तपक्षे उक्तमाध्यस्ाधक इयथः । ननु मिध्यालावच्छेदकस्योभयादृक्तित्वेऽप्येकमिथ्या- 
त्वेऽपरस्य अधिकयत्तायां क युक्तिरिद्यवनास्कि न युक्ता; विरुदयोरेक्र अस्तौ उभयादृत्तिरूपेगेकमिथ्यात्वेष्मरस्या- 
भिकसततेति निव्रम्येव तत्र॒ युक्तिलन् इस्याशाङ्कय व्यभिचरेणोक्तनियमखण्डनेनावतारिकान्तरमाद--भथैति । 
मिध्यात्वावच्छेद्कस्य छकतिनिष्टाभावग्रतियोगितावच्छेदकख रजतलसख 1 उभयाश्च्तित्वेऽपि रजततदभा- 
वोभयाश्रत्तिन्येऽपि एकस्य रजतख मिथ्यात्वे अपरस्य रजताभावखय अधिकसन्ता रजतीयम्रातिभासिकसत्ता- 
पेश्षयाऽधिका व्यावहारिकी सत्ता भास्तु न खीक्रियते । ननु तथानियमात् सा खीकायां द्याराङ् नेव्याह-- 
बिरुद्धयोरिति । निथमाभावे व्यभिचारहेतुमाह--गज्ञे प्रसक्तयोरिति । समसत्ताकत्वादिति । परातिभासि- 
कत्पेनेद्यादिः । तथाच गजे गोलश्लमोः प्रलेकरूपेण निषेधेऽपि परस्पराधिकसत्ताविरदाब्यभिचार इति भावः । अयं 
ग्रन्थो न पूर्वोकतकाङ्कग्रन्थस्य पूरवोक्तविरेषणोपादानेनोक्तव्यभिचारसुद्धृलयोक्तनियमपरलं व्यवस्थापयति, किंतु नियमान्तरः 
परमिखयाद-तथाचेति ! यदिति । शक्तौ रजतामावो रजतवाधकधीविषयो रजतसत्ताधिकसत्ताधिकश्च भवति; 
मोलवश्चस्वे तु गजे न परस्परबाधकथीविषयौ इति तयोः तच समसत्ताकत्वैऽपि न व्यभिचार इति भावः ¦ एवं चेदन्या्िः 
पू्श्षाग्रन्येऽभिप्रेता, तर्हिं तभिराकरणमरन्ये मिध्यालावच्छेदकस्योमयारत्तिं किमध॑मुच्यते १ तत्राह--एकसाधकरे- 

नेति । तदैव तदर्मिणि तत्साधकधीबाध्ये, यत्. तद्धमिणि तदङृन्तिरूपेणैव निभिष्यते, नतूभयसाधारणरूपेणेव यथा रजतं 

युक्तौ रजताभावय्याढृत्तूपेैव निषिध्यते, गोलाश्वत्वे तु गजे उभयसाधारण्येन गजलाभावव्याप्यत्वेनापि निषिध्यते, अतो 

न परस्परगाधकधीविषयौ इति न व्यभिचारः ! एवं च प्रपशचे मिथ्यालं सल्यलसाधारणेन इदयत्वेनापि निषिध्यते; अतः 

सखयलज्ञानवबाध्यं नेति सलयलस्य मिध्याबाधकधीविषयल्वरूपापाद काभावात्ः न मिथ्यालसत्ताधिकसत्ताकलापत्तिरिति 
'उभयघृसि न भवेदितिः अन्थामिप्राय इयः । अनेनादलतरकोऽपि सूचितः । छक्तौ रजतस्य सत्ता प्रातिभासिकी 

म्यवहारकालबाध्यलरूपा रजताभावस्य तद्धिकसता व्यवहारकालाबा्यलं॑तव्यदि रजताभावे न .खीक्रियते,. सोऽपि 
य॒दि स्यबहारकलमाभ्य एव, . कथं ताद रजतमाधकशरीमिषयः समात् १ : यः खथमपि  बाध्यसमकारमेव ` न्य, कर्थ 



२२ अद्वैतसिद्धिः सव्याख्या । [ परिच्छेद; १ ] 

टयसतिरुप्यदयुक्तिमिन्नत्वयोः । अस्ति च प्रपञ्चतन्मिथ्यात्वयोरेकब्रह्मजञानवाध्यत्वम् । अतः समस्ता" 
क्वान्मिथ्यात्वबाधकेन प्रपञ्चस्यापि वाधान्नादेतक्षतिरिति कतमधिकेन ॥ 

इति मिथ्यावसामान्योपपत्तिः ॥ 

0 मी [क 

सिद्धिव्याख्या | 

युक्तिरूप्यद्ुक्तिमिन्नस्वयोः परस्परविरदरूपत्वामावादेकबाधकवाध्यस्वसंभवेऽपि प्रपञ्चगतसयत्वमिभ्या- 
त्वयोरेकवाधकबाध्यत्वं न संभवतीति--बाच्यम् ; परस्परविरदरूपत्याभावपक्षे तत्संभवादिति भावः । 

नन्वेवमपि इतः प्रपञ्चस सयत्वक्चतिः १ मिथ्याभूतं ब्रह्मणः सप्रपश्चत्वं निष्परपच्चत्वाविरोधीति त्वदु- 

क्तरीया मिथ्याभूतमिथ्यात्वस्यापि सत्त्वाविरोधित्वस्य वक्तं शक्यत्वादियशङ्याद--कृतमधिकेनेति । 
अयं भावः| वेदादिभ्रपश्चसमानस्भावं मिथ्यात्वं, तच्च धर्मिणः सलयत्वप्रतिक्षेपकं; धर्मस्य खनिरुद्धधर्मप्रति- 

गोडब्रह्यानन्दी ( रधुचन्द्िका ) । 

भवेदिलयादिकं षूवैमुक्तमिति भावैः । प्रपञ्चगतयोः सल्यस्वमिथ्यास्वयोः समसत्ताकतवे संयोगतद्मावदष्टान्तेन सं भा- 
वनामात्रसुक्तम्, तत्रेदानीं प्रमाणमाह--पकबाघकेति । "यत् यद्वाधकबाध्यं तत् तत्समानसत्ताकणमिति 

व्याप्तौ यद्युक्तसाध्यं न स्यात्, तदोक्तहेतुन स्यात् छुक्तिरूप्यघटयोरिव । पौवीपर्येण बाघसम्भवात् , बद्यन्ञानबाध्यं 
अुक्तिङप्यादिकं व्यावहारिकेण खाभावादिना समसत्ताकमेव; ब्रह्मप्रमाबाध्यस्वस्य व्यावहारिकस्वस्योभयन्नापि 

संभवात् । प्रपञ्चे ति । स्वसव्यस्वादिघटितप्रपञ्चयथः । अथवा एकतर परसक्तयोर्विरढयोरेकस्यापरापेक्षया अन्यून- 

खघुचन्द्रिकाया विटङेदरोपाभ्यायी 1 

तद्वाधक॑ खात् १ गजे गोलाश्वलयोौययगपत् ब्ययोरिवेति ध्येयम् ! नच-ाल्क्षिकप्रपश्चसलयत्वस्य नेह नानेदयादिवाक्यजन्य- 
ग्रपव्वमिथ्यातलश्षाब्दवुच्यवाध्यलात् मिभ्यात्वसखय सदयत्वन्यावदारिकलाधिकताच्तिकल्वापत्तिरिति-- वाच्यम् ; श्रौतमिथ्या- 
लशन्दबुद्ः सल्यलम्रवीतौ भ्रमलग्राहकत्वेऽपि सलयलाबाधकलाद् ! ब्रह्मप्रमाया एव तद्वाधकत्वात् इति भावः । प्रप 

सल्यत्वमिध्याखयोव्यीवहारिकयोः समुचयस्य संयोगतदभावदघन्तत्वेन व्यवस्थापितलात् तयोः समसत्ताकत्वेः एकबाध- 

कबाध्यत्वसय प्रयोजकत्वकथनं व्यर्थमियादाङ्खय तत्साथकयति--प्रपश्चगतयोरिति । एकत्वस्य केवसन्वयितयाः एकब(- 
धकबाध्यत्वं छक्तिरजतघययोरस्ति, समसत्ताकत्वं च नासीति व्यभिचारः; अप्रयोजकत्वं चेदत आद--यद्यदिति । 
यथाश्चुक्तिरूप्यबाधकड्क्तित्वसक्षात्कारवबाध्यद्य सक्तिमि्रत्वखय प्रातिभासिकत्वेन छक्तिरूप्यसमसत्ताकत्यम् । घटस्य 
बह्मपमाबाध्यसय श्यकिरूप्यबाधकद्युक्तितवन्चानाबाध्यत्वात् तत्समसत्ताकत्वामविभ्पि न व्यभिचारः । तच्यप्तौ अयुक्रू- 

रुतकंमाद--यदीति । छक्तिमिन्नतवे इति शेषः ! घटे इव उन्तसाध्यं कतिरूप्यसमसन्ताकत्वं न स्यात्, तरि 
उक्तेतुः शक्तिरूप्यवाधकश्चक्तितपरमाबाध्यलं न खात् शुक्तिरूप्यधटयोरिवैति तर्कोऽदुभादक इति रोषः । 
ननु ब्रहमज्ञानपूरवैभावि डक्तिरूप्यस्य तद भावबाधकनह्यप्रमाबाध्यत्वात् तूलाज्ञानजन्यत्वेन भरातिभासिकस व्यावदारि- 
कतदभावसमसत्ताकत्वादन्यभिचार--इत्याश्चङ्कां परिदरति-ब्रह्यक्ञानवाध्यमिति इक्तिरूप्याभावबाघकेद्यादि । 

ब्ह्मप्रमाबाध्यत्वस्य व्यावहारिकत्वस्येति । तूरन्नानजन्यत्वं॑ न भतिभासिकतवं, किंतु ब्रह्मपमान्यममाबाध्यत्व- 
मेवेति भावः । अङृतमाह मूङे-अस्ति चेति । नु-प्प्चसदयत्वे तन्मिध्यात्वसमसत्ताकत्वसाधनाय तद्वाधकबरह् 
कानवाध्यतवं वन्तर्यम्, पञ्चे तदुक्ति्यथं इत्यतो व्याचष्टे दीकाया-सत्वादिघरितप्रपञ्चेव्यर्थं इति । अद्रैन- 
हानिपर्दारसुपसंहरति-मूले भिभ्यात्ववाधकेनेति । प्रपञ्चस्यापीति । अपिना. तत्सयत्वयेति बोध्यम् ¦ नयु 
अपे व्याब्रह्मरिक्योः सद्यत्वमिथ्यात्वयोः समुयः संयोगसदभावदृयन्तेनो कतः; ̀  ताक्ता दछन्तदारथन्तिकस्यापि' प्रमाण 
सिद्धललम इति रीकागरां तथ्या्यने उक्तम् । स्पष्टीकृतं चार पूरवैम् \ एवं च. एकनाधकेदयादिना तन्न प्रमाणकथनं व्य 
मौलख्रपश्चपदस्य चच ` व्रत्स्त्वपरत्े जघन्यता इत्यत; पकासन्तरेगेतत्पूरवयक्षसमाधानपरतयोक्तफक्षिकामवतारयति-- 
भथवेति-णकनेति .। पमे मोदकमिथ्यात्ेऽमस््ाधिन्रसत्ताकत्वं मुले ` एतत्मषद्कादरौ शङ्ा- 



विटटेशोपाभ्याय्युपन्रंहितगौडनद्यानन्दीयुता । २२३ 
न ^ ^^ ण ^^ ̂̂ "^ ^^ ̂  ^< ^^ 

गोडत्रह्मानन्दी ( रघुचन्द्रिका ) । 
सत्ताकस्वं प्रयमिथ्यास्वं॑न प्रयोजकम्, किंतु स्वाश्रयसमसत्ताकत्वम्; , अतो मिध्याभूतमपि प्रपञ्चे मिथ्या्व 
श्रपच्चगतसलत्वान्यूनसत्ताकम् , म्रपञ्चसमसत्ताकस्वात्, तदपि प्रपञ्चवबाधकबाध्यत्वात् नासिद्धमिदयाश्येनाह- 
एकवाधकेति । अत्रेदं विचारणीयम्-पन्मिण्यास्वसख सलत्वमि्यातव विकस्पनेनास्मानू भति दृषणोक्ति- 
ित्य्तमा जतिः, तदुक्तम्--“घभैख तदतदूपविकल्पानुपपत्तितः । धमिणसद्विरिष्टव्वभङ्ञो लिलसमो भवे 

रघुचन्द्रिकाया बिटुले्ोपाध्यायी । 

वीजतयोक्तम् , तावता तादशयोः एकस्यापरपेक्षयाऽन्यूनसत्ताकलम् , अन्यूनसत्ताकत्ये चामिथ्यात्वं भयोजर्कै, तथा सति 
यथा प्रपचमिथ्यात्वेऽमिथ्यात्वरूपव्यापकन्यतिरेकात् सत्यलान्यूनसत्ताकत्वरूपव्याप्यन्यतिरेकः खादिति लब्धम् । अत्र 
प्रयोजकं व्याप्यमिति नार्थः; तथा सति अमिथ्यात्वरूपन्याप्यन्यतिरेकस्यान्यूनसत्ताकत्वरूपन्यापकव्यतिरेकाप्रयोजकतया 
मिथ्याभूतमपीलयसखासङ्गतेः, किंत व्यापकमिदय्थः । एवं च व्यापकन्यतिरेकस्य व्याप्यव्यतिरेकपयोजकलात् तत्सङ्गतिः \ 

तन्तु नेल्थः; खप्रगजतदभावयो्मिथ्यत्वेऽपि परस्मरान्यूनसत्ताकलादिति भावः--खाश्रयेति । खं तादरायोः एकः । 
स्प्रगजतदभावयोः खाश्रयखाप्रभूतलादिसमसत्ताकत्वात् अन्यूनसत्ताकं; यथा वा॒छक्तौ रजताभावस्य खाश्नयदयुकतेः 
समसत्ताकलतवात् स्जतान्यूनसत्ताकल्म् । रजतखय तु असमसत्ताकत्वात् रजताभावन्यूनसत्ताकत्वम् । न च--पारमार्थिकै 
दयुद्ध्रह्मणि अपन्चतदभावयोः कथं व्यावदारिकत्वमिति-- वाच्यम् ; मायोपहितस्य व्यावहारिकस ब्रह्मण एव प्रपद्चतदमवा- 

यिष्टानत्वात्, अतः अमिथ्यात्वस चोक्तमयोजकत्वासंमवेन प्रयोजकान्तरोपगमात-सिथ्याभूतमपीति । एवं च 
मिथ्यात्वेऽपनिध्यालवात्ुपगमात्. ना्रैतदानिः; नापि सखत्वान्यूनसत्ताकत्वरूपन्याप्यव्यतिरेकम्रयोजकत्वममिथ्यातव्यतिरेकयेति 
भावः । ब्रह्मगतत्ववारणाय--ग्रपञ्चगतेत्यु क्तम् । प्रपश्चेति 1 खरा्नयप्रप्समसत्ताकत्वादिखथैः। एवं च खाश्रये प्रस- 
ज्यमानख्विरुदसव्यत्वान्यूनसत्ताकत्वन्यापकस स्वश्रयसमसत्ताकृत्वस्य सत्त्वेन तद्यतिरेकाभावात् न॒ सद्यत्वान्यूनसत्ताक- 
त्वव्यतिरेकः, किठु सद्यत्वान्यनसत्ताकत्वमेव; बाधकाभावात् । यद्धा--प्रयोजकमिलस्य समन्यापकमिलख्थः । एवं चोक्तः 
व्याप्यसन्त्वादप्युक्तव्यापकसत्ता अ(व्द्यकीति मावः । ननु-प्रप्चमिभ्यात्वं कथ भ्प्समसत्ताकं १ मायोपद्िते ब्रह्मणि 
सृक्ष्मभूतानां , तदुपहिते स्थूल्ानामिति रीदया कपाखादयुपदिते घटस्य, तदुपदिते घटत्वदेव, मायाद्युपाधौ सूकष्मभूतानामिव 
नच सृक्ष्मभूतादिग्रपश्चोपहिते मिथ्यालस्येव तदुपाधिभूतभूतादिभपश्वेऽपि मिथ्यात्वस्य कल्पितत्वे मायादीनां कस्पितत्वाबिरे- 
भेऽपि शुक्तययेक्षया तद्रनतस्येव प्रपश्चपेश्षया तद्ध्ममिथ्यात्वस्योत्तरकल्पितत्वेन न्यूनसत्ताकलात् इत्यत आह-तद्- 
पीति । प्रपश्नमिध्यालहेतसंपादकम्रप्वसमसत्ताकत्वमपीदयर्थः ।--प्रपञ्चेति । अपचनाधकन्रह्यप्रमानाध्यत्वादिदयर्थः) यथ- 

द्वाधकमरमाबाध्यं, तत्तत्समसत्ताकं, यथा जखुक्तिभिन्नत्वं शक्िरूप्यबाधकड्ुक्तिप्रमाबाध्यं शुक्तिरूप्यसमसत्ताकं चेति व्याप्तेः । 
एुक्रलपेक्षयोत्तरकल्पिततत्वं न रजतद्य प्रातिभासिकत्वरूपन्थूतसत्ताकत्वे भ्रयोजर्क, कितु व्रह्मप्रमान्यज्ञानबाध्यत्वं, त्च न 

सिश्यात्वेऽस्ि, तख ब्रहमप्रमामात्रबाध्यत्वादिति भावः \ तदाह मूले--अस्ति चेति । एतद्याख्याने प्रपश्चपदे प्पश्चपरे, न 
तत्सल्यत्वपरे । प्रपश्चतन्पिथ्यात्वयोरिति । मिष्यात्रय खश्रयप्रपश्चवाधकन्रह्भ्रमाबध्यत्वमिदयर्थः । एवं अपत्मिथ्या- 
त्वस्छ मिथ्यात्वेऽपि प्रपश्चसद्यत्वान्यूनस्ताकत्वसाधनेन प्रपश्चसलयत्वख ताच्िकत्वापत्तिः परिता । यथाश्चुते प्रप्चसल्त्वा- 
पत्तिशक्ता, तामपि परिदरति-मिथ्यात्वबाधकेनेति । भ्रपश्चस्यापि बाधादिति । अवाध्यतवरूपसल्यत्वासंभवादिति 
भावः । भत्रेदमषयेयम्--एतत्मषट्रकपूैषक्षमूलस प्रपश्चमिथ्यात्वं ब्रह्मणि अपन्वाभावः, तस मिथ्यात्वे ब्रह्मभि 

अप्स सद्यत्वापततिरिति व्याख्यानं केषांधित्, तन्न “प्रकृतेः तु निषेष्यतावच्छेदकं दरयलादिकमेकमेवे"ति मूखसङ्गतिः + 
प्रछत दलस्य हि परस्परविरदरूपरजततदभावादुक्तविलक्षणयोः प्रपश्चतदभावयोरिख्ो वाच्यः; स॒चासङ्गतः । ̀ प्रपश्चत- 

दभावयोः परस्परविरदरूपलात् । अत एव यथा च सललमिध्यालयो्म परस्परविरहरूपमिति पङ्क सदयत्वमिथ्यात्वपदयोः 

अपथरतदभावपरत्वेऽप्यसङ्गतिः । यदि संयोगतदभावयथोः व्यभिचारारणायान्यत्न परस्परविशुद्त्वेन गदीतयोः परस्पर 

विरहरूपयोरिखय्थकत्वं “यथा प्रस्परविरदरूपयोगरियस्य खीक्रियते, प्रप्चतदभावयोः जगदुपादानात् ब्रह्मणोऽन्यत्रासंभवान्च 
तथात्वं, “परस्परविरदरूपत्वेऽपीखस्य केवेलयादिः । “व्यावहारिकमिथ्यात्वेति पङ्केरपि अपञ्चामावसख व्यावहारिकत्वेन 

पस्य व्यानहारिकत्वापहारेऽपि काल्पनिकलत्वानपहारादिति दष्िृषिवादाभ्युपगमेनार्थः । ^संयोगतदभाववत् .सद्यत्व- 

निप्यात्वयोिलिसख च श्रप्तदभावयोरिदर्थः इत्युच्यते, तदापि बहून . पदानां यथाश्ुतार्थकत्वल्यागादवरं दयोः अपश्च 

यदयोरेव तत्याग इति टीकाकाराभिमायः \ किं च तयोरपि यथाश्चुतार्थकत्वसुक्तमेवेति ^ नलु-किमत्राधिकं कक्तव्य- 

मस्ति १ 'यत्कतमधिकेनेःटयुम्, तवाद--अत्रेदं विचारणीयमिति । पन्ने पक्षे साध्यमानस्य मिप्यालरस् सखल- 

मिष्यालरूपककोटिपरिमरह््ेन अस्मान् अपे मिष्यालाभ्युपगन्तृन. वेदान्तिनः अति सेकं कोद्य दूषणम 



रर ` अद्वैतसिद्धिः सज्याख्या । [ परिच्छेदः ९ |] 
~~~ ~~~ ~~~ ~~~ "^~ ^^ “~ ~~~ ^~ ^~ 

गोडत्रह्मानन्दी, ( टघुचन्द्रिका ) । 

दिति । नच मिथ्यात्वस्य सलव्वे धर्मिणि न ॒तद्ैरि्यभङ्गः, किंस्वदवैतहानिरिति--वाच्यम्; विकव्पितक्छो- 
य्योरेकसा अद्वैतहानिप्रयोजकस्वेऽप्यन्यस्याः म्पञ्चसलयताखिकतापत्तिद्रारा प्रपञ्च धर्मिणि मिथ्यास्ववैशिचय- 
मङ्गधरयोजकत्वात् । अन्यथा मिथ्यास्वकोटिमात्रस्यास्माभिराश्रयणे सलयस्वकोरिभ्रयुक्तस्यद्वैतहानिदोषस्याप्यसं भ 
वात् । किच मिथ्यास्रस्यापि मिथ्याव्वधर्मित्वेन तख सलयत्वे मिध्यास्ववैदिष्यभक्गेन सल्यत्वकोरेरपि धर्मिणि 
तद्वैशिष्यभङ्गप्रयोजकस्वमावस्यकमू् । नच--जष्युत्तरं येनोच्यते तं॑प्रति व्याघातकत्वमेव तख दुष्टता्ीजमर , 
ते च तदमावान्न जातिरियं दुष्टेत्ति- वाच्यम्; स्वदीयसय सर्वदेशकारनिष्ठालयन्ताभावमरतियोगिलवरूपा- 
सलत्वस्यासप्वे तद्विश्स्य “भसदेवेदम्र आसीदिति वाक्यादस्ति प्रतिपन्नतया स्वद्भ्युपगतस्य सत्वसासति, 
तास्विकतापत्तिः; सच्वे तस्य॒ सत्यो असति संबन्धायुपपत्तिरिल्याचभिप्रेयाद--कृतमधिकेनेति । नञु-- 

खघुचन्द्रिकाया विद्केरो पाध्यायी । 

निलयसमाख्यमसदुत्तरमिलर्थः । निलयसमलक्षणमाह--तदुक्तमिति । धर्मस्य साध्य, तदरूपत्वातद्रूषत्वयोः । यौ 
विकर्पौ पलेकं साध्ये अभ्युपगतो, तयोरजुपपत्ति; तत्तदापादकानि्यपत्तिमयादसंभवः, तस्मात्, धर्मिणः पक्षस्य, 
तद्िचिष््वस्य साध्यविशिष्टत्वस्य, भङ्गः असंभवो, निदयसमास्यो जातिविशेषरूपो दोष इय्थैः ॥ कृते पशे 
प्रपन्ने मिथ्यात्वरूपसाध्यसख मिथ्यात्वे, प्रपश्चय सलयत्वापत्तिः, सद्यत्वे च अद्रैतहानिप्रसङ्ग इति मिथ्यात्वख उक्तद्मयान्यल- 

ररूपतया दुचैचत्वात्, तृतीयम्रकाराटीकत्वापत्या ग्रप्चरूपपक्षसख मिथ्यात्वरूपसाध्ववैरिष्यभङ्गः, सदसतोरुपरागाभाव।- 
दिति निलयसमजातिदोषसमन्वय इति भावः । नु उक्तविकल्पयेदरैयोरपि ग्रदेकं राक्षाद्धभिणि धर्मवेरिष्यमजकत्वे एव 
निलयसमो दोषः, भ्कृते तु न तथा इव्याशङ्कते--न्श्वेति । मिथ्यात्वस्य प्रप्वमिथ्यालखय । सत्यत्वे तदुपगमे ! 
धर्मिणि प्रप्े \ न तद्धैशिष्यभङ्गः मिथ्यातववैरिध्यभङ्गः । सलयस्य मिथ्यात्वस्य ब्रह्मण इव व्यावहारिकिभपञ्चे संबन्ध्या- 

वीकारे बाधकाभावादिति भावः । विकल्पितकोय्योरेकस्यः अपि कटेः प्रम्पर्यापि धर्मिधममवेरिष्यमजकतवे निलयसम 
इसयभिप्रायेण समाधत्त--विकस्पितकोख्योरिति ! एकस्याः मिथ्यावे सलयत्रकोटेः । अद्धैतहानीति 1 तन्माच- 
व्यर्थैः । अन्यस्याः मिथ्या मिथ्यात्वकोटेः \ नयु ब्रह्मणि मिथ्यात्ववतः प्रपञ्वस्येव प्रपञ्चेऽपि मिथ्यात्वय वैदि्य- 
सेभव इत्यत आदह-प्रपश्चसलयत्वताच्विकतापत्तिद्धारेति `। मिध्यालस ताच्िकसयलेन वियोधत्तदति बह्म - 
णीव अप्चऽपि मिथ्यत्कतैरिष्यासंभव इति भावः । नयु सद्यत्वमिथ्यात्वयोने परस्यरविरदादिरूपत्वं, तत्त्वेऽपि वा विण - 
-मसत्ताकत्वधरितन्यापिरेवाश्रयणीया; तथाच मिथ्यात्वमिथ्यात्वोपगमस्य म्पञ्चसलयत्वताच्िकलवापच््यप्रयोजकत्वात् कथं 
तद्धार अपन्चे मिभ्यात्ववेैरिष्यभङ्गप्रयोजकत्वम् १ अत आह-अन्यथेति । उक्तरीया मिथ्या मिथ्यालस्य अपश्च 
भिभ्यात्ववैशि्यभङ्गप्रयोजकत्वामुपगमे इलयर्थः । अपिना प्रपश्चसवयत्वताच्िकत्वापत्तिरूपदोषसयाप्यसंभवात् सिद्धान्तप्रथस्पैच 

स्फुरणात् पूर्वपक्चायुत्थितिरेव स्यात् । यथा सद्यत्वमिभ्यात्वयोः परस्परविरहादिरूपत्वमधिकसत्त्ववरितव्याप्तिं चारम्ब््य 
पूरवपक्षोद्थितिः, तथा तु निलसमदोषोऽपि दुवौर इति भावः ! द्वयोरपि केय्योः अरयेकमेककोेवा साक्षदिव ध्मश्न- 
भिवैशिषयभङ्गपयोजकते एव निलयसम इ्युक्तावप्याह--किंचेति । मिथ्यात्वधर्मित्वेन मिध्यात्वाचुमाने' पक्षलेन । 
तस्य मिथ्यात्वख । सत्यत्वे तालिकसयले ।! अत एव त्पक्षेऽैतदानिरूपदोषसङ्गतिः, तेन विरोधादिति शेषः 1 
भङ्कने ति । तदनुषगमे च तदभङ्गनेति देषः । धर्मिणि मिथ्याव्वाचमानपक्षे । आवदयक सिति । अन्वयव्यतिरेक- 
सिद्धमिदयथैः । दु्टताबीजमिति । यथा पवैतो बहिमान् धूमवत्त्वात्, इति न्यायेन वदिसाधकं अरति प्रतिवादिनः 
पूर्यतसय धूमवत्वमस्तु, बहिमत्त्वं मास्तु, इत्युत्तरं जातिरूपं खोपगतधूमवत्वाभावापादकलेन व्याघातकत्वात् दुष्ट, यथ 
चदिधंमकारणमिति भ्रतिज्ञातारं भ्रति नार्य तथेति धूमा्थं वहयुपादातुसत्तरं, खोपादानव्याधातकल्वात् दुष्टं प्रज्ृतेः पपन्व- 
मिथ्याले सद्यत्वमिथ्यात्वविकल्पेन दूषणाभिधानरूपोत्तरे; तदभावात् व्याघातकत्वामावात् । इर्य मिथ्यात्ववादिनं 
श्र्युक्तदूषणाभिधौनरूपोक्तिः । यतो न दुष्य, अतो न जातिरिलर्थः ¦! जातिविशेषनिखयसमरक्षणे अपन्ेऽपि खन्याघात- 
कत्वं देयमिति भावः ! यदयपि , जात्यत्तरस वक्ुव्यौधातकत्वमेव दूषकताबीजं; तथापि जाद्युत्तरार्थाशे एव व्याधातकत्वं 
न तथा, किंतु तदभ्युपगताथौन्तरांशेऽपील्यादायेन खाभ्युपगतस्रपचमिथ्यात्वे सद्यत्वभिथ्यात्वविकल्येन सखोपरि तदीय- 
दूषणामिधानस खार्थन्याघातकत्वेऽपि, तद्वत्. रतिवा्भ्युपगतदशदाविषाणाद्यसत्त्वस्य सत््वासत्त्तविकल्पेन तदुपरि खीय- 
दूषणामिधानरूपप्रतिबन्दयुल्थापनेन जा्युत्तरप्रयोक्तुरर्थान्तरंशे व्याघातोऽस्त्येवेदखाह--त्वदीयस्येति । राशनिषाणय- 
सति. त्वयभ्युपगतस्ेय्थः 3 असख :प्रस्तयोः ` विरुद्धयोः -सत्त्वासेत्त्वयोमेध्येऽसत्तोपगमे । सत्त्वस्यासति तात्त्विकत्वाप- 
तिरति -3. तथान तवकिसुलत्ववति -बह्मणीव तुच्छेप्यसत्त्ेषिश्भज्गमसहुः सर्वे सत्वोपगमे । तस्य॒ असत्त्वस. । 
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सिद्धिन्याख्या । 

्षेपकसवे चोभयसिद्धधरमिसमसत्ताकत्वं तन्नं, न पारमार्थकस्वं भ्रतिक्ेपके तद घटितत्वादिति घटल्वादा- 
वस्माकं पारमार्थिकत्वासंप्रतिपत्ते्रेद्यणः; सभ्रपञ्चत्वं न धार्मिसमसत्ताकमिति न निष्परपच्चत्वम्रतिक्षेपकम् । 

अतणएव--मिभ्यात्वस्य व्यावहारिकत्वे तद्वितोधिनोऽग्रातिमासिकस्य प्रपच्नसलयत्वस्य पारमार्थिकतवं 

स्यादिति--निरस्तम्; धर्मिसमसत्ताकस्य मिथ्यात्वस्य व्यावहारिकत्वे धर्मिणोऽपि व्यावहारिकत्व- 

नियमादिति ॥ 

इति अदरैतसिद्धिव्याख्याने मिभ्याल्वमिभ्यालनिरुक्तिः समाप्रा ॥ 

गोडन्रह्यानन्दी ( ठघुचन्द्रिका ) । 

सेदः फं भिक्त, उताभिन्न इत्यादि चदुक्तिरपि जतिरिति--चेन्न । वैतण्डिकतामाश्रिल्य वदतो मम स्थापनीया- 
भवेन मां भरति जतेन्यौघातकत्वाभावात् , सर्वेदश्यानां खण्डनयुक्तिभिबोधस्य मदिष्टत्वात् । तदुक्तं खण्डने-- 

“अभीष्टसिद्धावपि खण्डनानामखण्डि रान्ञामिव नेयमाक्व 1 तत्तानि कस्माच्च यथावदेव सेद्धान्तिकेऽप्यध्वनि 

योजयध्वम् । इति । परमतखण्डनरूपस्यभीषटस्य सिद्धावपि खण्डनयुक्तीनां राज्ञामिवाक्ञा स्वातच्ं नाखण्डि 
नास्माभिर्निराङृता । तत् तस्मात् तानि खण्डनानि यथाचत् परमत इव सिदधान्तसिद्धक्रियायामपि कस्मान्न 
योजयध्वमित्यथेः । नचेव--बद्यणोऽपि खण्डनयुक्लया बाधापर्तिरिति- वाच्यम्; ब्रह्मणोऽसंसृष्स्वेन तकौनिषय- 

खघुचन्द्रिकाया विद्धङेशोपाध्यायी । 

इत्यादीति । इदय।यधिकमभिगरत्येलन्वयः । इति रीय प्रतिबन्दीस्फोरकत्वेन व्याघातकलादिद्य्थः । तथाच प्रप्रमिथ्या- 
लस्य भिथ्यात्वसलयत्वविकल्पेन दूषणाभिधानसोक्त्रतिवन्योक्तखमतान्तरनव्याधातकनिलसमज।तिदोषतयादसुचितत्वमधिकपदार्थं 
इति भावः । प्रप्मिथ्यात्वदूषको मेदखण्डकसिद्धान्तयुपरि प्रतिवन्वीमाराङ्ते-- नन्विति । सेदः किं भिन्ने इति । 
पट{दौ षटदिभेदसत्तायां यदि घटदेरभदः प्रयोजकः, तदा आत्माश्रयादि; ययमेदः, तदा तयोविंरोधात् बाध इति 
सिद्धान्तिनस्तव भेदखण्डनोकतिरपि जातिरूपतया दुष्य सयात् इत्यथैः । एवं च जीवब्रह्मणोः मेद सिद्धिप्रसङ्ग इति भवः 1 
य्याघातक्जातेरेव दोषत्रमिलाशयेन समाध्ते-मां प्रतीति । जाते; मेदः किं भिन्ने, उताभिन्ने इत्यादिमदुक्तजातेः । 
व्याघातकंत्वाभावादिति । नयु-घटदेः खलस्मिन मेदः, नत्वन्यसिन् इ्यसि, तत्र मेदतदभावयोः मरयोजक्वे 
आत्माश्रयादिविरोधवाधयोः प्रसङ्गात् जीवब्रह्मणोरमेदोऽपि न सिध्येत् इति प्रतिबन्याः खसिद्धान्तमल्क्रत्वं खोक्तजतिदवौर- 

मत आद-वेतण्डिकमाभिलेति । मम ब्रहमत्मान्यप्रपशचमिध्यालोपगन्तु; । स्थापनीयाभावादिति । जीवस 
ब्रह्मामेदो नाम न कथित्तद तिरिक्तः पदार्थः स्थापनीयः, रितु तदमेदनिवन्धेन ब्रह्मखशूपत्वं बोधनीयम् ! एर्व॑दद्य- 
अपश्य सर्वस मिथ्यात्वोपगमान्न कस्यचित् स्थापनमपेक्षितमिलर्थः । तदाद--स्वैदद्यानामिति । खण्डनयुक्तिभिः 
श्रीहषमन्थस्थाभिः । बाधस्य अभावसख । मदिष्टत्वादिति । द्दयस्य बाधो मिथ्यात्वं विना न संभवतीति मदभिमत- 
मिथ्यालसिष्ययुकरूलत्वादिलयर्थः । श्रीदर्भेण नैयायिकादिमतखण्डनाय खण्डनम्न्थः कृतो, न तु भवद्भिमतं मिथ्यात्वं तस 
सिषाधयिषितं, तत्राह--तदुक्तमिति । अखण्डि इति 1 कर्मणि छर् । सिद्धावपि तदुदेशेनोपहितानमपीलयथः । 

 खातच्यं वेदान्यभिमतपदार्थखण्डने प्रवृत्तिः ¦ सिद्धान्तसिद्धे ति । अद्ैतसिद्धन्तपिद्धेयरथः ! प्रक्रियायां टदयमिध्या- 
¦ लव्यवस्थापनौपयिकट्रयखण्डने । कस्माश्ेति । योजयष्वमेवेर्थः । एवं च न्यायादिमतखण्डकखोपदितयुक्तीनां सिद्धान्त- 
` . सिद्धदद्यमिथ्यात्वसाधने योजनं श्रीहषौलुमतमेवेति, यथा श्क्तिरजतं, ब्रह्मवत् सत्यं न, नाध्यत्वात्, ठच्छवत् असयमपि 
: न; प्रतीयमानत्वात्, तस्मादुमयरूपेणानिर्वचनीयं मिथ्या प्रकारान्तराग्रसिद्धेरिति पथवखति । तथा द्रव्यादिपदाथौनां 
 खण्डनयुक्तिभिरभावसिद्धौ अतीयन्यथाचुपपत््या मिथ्यात्वं पर्यवस्यति; वाधप्रतीलयोः सत््वासतत्वाभ्यां विरोधात् । एवेच 

खण्डनयुक्तीनामन्यचापि योजने । ब्ह्मणोऽपीति । ब्रह्म, अभावम्रतियोगि, पदार्थत्वात्, इत्तिविषयलाद्वा, घरादिव~ 
दिति । न चाप्रयोजकत्वं, दर्यप्पश्चविलक्षणपदा्थीखीकारे सधवादिल्यनुमानेनाभावसिद्धौ प्रतीतौ मिथ्यात्वम्, अप्रतीतौ 

` असत्वं सिय मानः । तकः अञ्चुमानम् , तद विषयलात्र्, हेतोरेवासंबन्धाविति भावः । शद्धस्यापि ह्मणो दृक्तिः 
। जद्वै. कि. २९ 
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गोडबह्मानन्दी ( कघुचन्दरिका ) । 

स्वात्, सर्बसाक्षित्वेनाबाध्यस्वाच्च । यत्तु-सलयस्वमिभ्यात्वयोः समुचयोक्ति्नं युक्ता, उक्तं हि बौद्धाधिकारे-- 

'सदसस्वसैकेन्र विरोधेन विधिवश्निषेधस्याप्यजुपपत्ते'रिति । सरवासंच्वयोरिव तदभावयोरपि पक्छन्न "विरोधेन 

मव इति तदथै इति, तश्र; सत्वासत्वयोः परस्पराव्यन्तभावरूपत्वे हि विरोधः, तकत ना मूख 

एवोक्तम् । किंचोक्तवाक्यं बोद्धमतनिराकरणपरम्; न व्वद्रैतमतनिराकरणपरम् ; अद्रेतमतस्य सर्वमतस्े्ठतया 

ठघुचन्द्रिकाया विड्ुङेशोपाध्यायी । 

विषयललोपगमे लाद--स्वसाक्चित्वेनेति । बाधसाक्षिणोऽपि बधे बाधसासत््वप्रसङ्गात् साक्षिणोऽबाच्यलं स्वीकार्यैमिति 

भावः ! उतत चेतत् ॥ श्रीहमतनिरोधामविऽपि उदयनाचार्थमतविरोध इव्याशङ़ते--यत्त्विति । प्रतिपन्नोपाधौ तरै का- 
लिकनिषेषप्रतियोगिलै पिथ्यालं, तदभावः सलयल, प्रतिपत्तेः विकल्पसाधारणरूपेण निवेशे तुच्छमपि मिथ्यैव; तुच्छनङ्गी- 

कासो वा । एवं चोक्तसलल्रामावरूपमिथ्याखमेवासयलम् । तयोः व्यावहारिकयोः ददयप्रपञ्चे ससुचयात् परस्पराभावधरिन 

मिथ्यात्वं खप्रमजतदभावयोरिव निवैहति । निर्मकत्रह्मणि तु उन्तम्रतियोगित्वरूपमिथ्यात्वसखासत्त्वात्तदभावरूपं सदयत्वं, 

मिथ्यालासंमवात् पारमार्थिकम् अधिकरणीभूतपारमाधिकनरह्यखरूपम् । अतः कथमपि नद्रैतदानिरिति पूर्वं मरे उन 

न युक्तम् ; उदथनाचा्यैमतविरोधात् ! मूरविरुदधं॑तन्मतमाह--उक्तं हीति । सदसत्वस्य सत्त्वासत्त्वयोर्सि्थः । 

एकत्र षिरोधेन एकधर्म्यवृत्ित्वेन ! विधिवत् सद्धावसेव । एवं च प्पश्चसयल्मिभ्यालयोः ससुचयोकतिरेतदृ्टान्तो- 
क्तिविरुदधेति भावः । निषेधय्येति । परस्मररूपलादिति ेषः ! निषेधस्याप्युपपन्तेरिति । अनेनापि सललरमिथ्या- 
लपसुचयोक्तिः विरुद्धा; तयोः परस्पराभावरूपत्वात् ¦! एवं सदसद्विक्षणत्वरूपमिथ्यालमपि प्रप्चस्य न संभवति; तस्य 

सन्त्वाभावासत्तवामावोभयरूपलादिति भावः । इदं स्पष्टीक व्याचशे--सत्वासच्चयोरिवेति । तदभावयोरिति } 
ननु--अनयोरसत्त्वसत््वरूपलात् कथसुपमानोपमेयभाव-ति चेत्? सत्यम् ; इदं सत्त्वमेकमिदमसतत्वमेकमि्याकार- 
कापक्षाबुच्यायं सतत्वामाव एकः, अयमसतत्वाभाव एकः, इल्याकारकपेक्षाबुद्धिभ्यां जातद्विलमेदेन तत्तदवच््छिन्नतत्तदुभयभेदान्. 
उपमानोपमेयभावसङ्गतिरिति । विरोधदिकत्रासंमव इति योजना । उत्तरविरोधं परिहरति- तन्नेति । तत्र सदखद्ि- 
लक्षणलरूपं मिथ्यालं प्रपञ्चसख संमाव्यति-सत्वासस्वयोरिति । तत् परस्पराभावरूपत्वम् । नास्तीति । मरके 
एवोच्तमिति । कालत्रयाबाध्यलं सत्वं, सत्त्वेन प्रतीयनईैलमसत्त्वम् , इमे च न परस्पराभावसूपे; यतः वाध्यल्रं सत्वेन 
प्रतीदं सत्तादात्म्यपर्यैवसितं च, तयोरभावौ; तावपि न: परस्पराभावरूपावित्युक्तम् न बिस्मतैव्यमिदय्थः । वतेन-- 
सदयल्वमिथ्यात्वयोः ससुयोक्तावपि आचाथमतविरोधपरिदासेऽपि-- सूचितः । तत्र मूर परस्परविरदरूपत्वेऽपीयादिन। 
प्रतिप्नोपाधौ त्रैकालिकिनिषेधभ्रतियोगिखरूपमिथ्यात्वतदभावसलयलयोः परस्परविरदरूपयोरेव विषमसत्ताकलमुक्ला व्यावदा- 
रिकयोरेव तथोः समुचयस्याभिधानेऽपि आचायौभिमतसतत्वासतत्वविरोधानभ्युपगमेन तदभिधानस्य निनौधत्वात् 1 उक्तबिरे - 
धानभ्युपगमश्च संयोगतदमावद्टन्तेन मूले ध्वनितः; स्यषटीकृतश्ासौ टीकायाम् \ विशदीकृतशात्रेदयनुसन्धेयम् । नन्वेवम् 
आचा्यौभ्युपगतसत््वासत््वनिरोधानभ्युपगमेन ससुचयोक्तिसमर्थने तन्मतविरोधो दुष्परिहर इत्यत आद--फकर्वेसि । 
बौद्धमतनिराकरणपरस्यप्यद्रेतमतनिराकरणपरत्वमपि स्यात्, एकस्य वाक्यस्योभयपरत्वं संभवति; महामाष्योदाहृतश्वंलो 
धावतीदयादिवाक्यवत्, इत्यत आद-नत्विति । नञु--अद्रैतमतनिराकरणे आचार्यतात्पयौमावेऽपि तद्वाक्योष्य सत्त्वा- 
सत््वयोसतद्वयतिरेकयो श्च विरोधरूपा युक्तिः एकत्र प्पशचे सत्त्वासत्त्वयोः समुच्येऽपि प्रसरन्ती कथं वारणीया- इति ष्यत्, 
अज्राइः-- प्रतिपन्नोपाधौ तरैकाङिकनिषेधप्रतियोगिववं मिथ्या, त्च नासत्त्वम् ; तद्धटकमतिपततोरथफल्पन्यावृत्तरूपेण निदधौ 
ठच्छङ्गीकारे ठुच्छे तदभावात् उक्तमिथ्यात्वामावः. सदयत्वं, तच्च खरूपसंबन्धेन सत्पदार्थतावच्छेदकलम्, असद्धिलक्षप्य- 

अतिपततयादिष वु््य्संबन्धो नासतीति न तवे सखलव्यवहारः । ब्रह्मणः खरूपाभिन्नस्यापि उक्ताभावस् तत्त्वविभिषटत्येन 
कथेचिदुक्तसंबन्धोऽस्ति; सद्यभिथ्याभूतयोस्तादात्म्यरूपसंबन्धाज्गीकारात. व्यवहारोपपत्तिः । न च तयोर्विरोध अत्व 
रभ्युपगतः; अश्रकृतत्वात् , नापि तदभावयोः; असति समवेशश्च, कितु अर्थक्ियाकारिादिरूपसतत्वतदभावरूपासतत्वयोः 
तद्भावयोश्व, सोऽपि बौद्धाभ्युपगत एवाचयैरनूदितः ¦ तन्मतदूषणाय खमतेन तदूषणासंभवत् । न च--गोत्वल- 
दभावयोरिव समानसत्ताकयोः परतियोग्यभावरूपयोः उक्तमिथ्यात्वे तदभावरूपसलत्वयोः बिरोध आचार्याभ्युपयल 
एव सामान्यत इति--वाच्यम् ; मिथ्यातग्राहक्चुयजुमानाभ्यायुक्तविरोधसुपश्यैव तयोरमिथ्यात्वसाथनादः + उद्यमानार्याणं 

पसपादृलात् ततिनतवुरोधेन, न सस्त \ भचर च, तेषा, सवैमतायेया अदरैतमतस ेयकथनमेन ममाणयति-- 
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गोडबह्यानन्दी ( कघ्ुचन्द्िका ) । 
बोद्धाधिकार एवोक्तस्वात् । तथाहि-^न आद्यभेदमवधूय धियोऽसि इक्तिस्द्वाधङे बिनि वेदनये जयश्रीः । नो 
चेदनि्यमिदमीदशमेव विश्वं॑तथ्यं तथागतमतस्य तु कोऽवकाशः इति । भस्मिन्विक्ानवादिद् षणोपसंहाररूपे 
पये जयमथः । ग्राह्यभेद् घयादिबाद्यर्थं तिरर वरादिरूपाकाराभिन्नरूपेग कषान वृत्तिः संबन्धः कपि नास्ति, 
धरादिबहिरथं बाधके बदधैतव्रहमरूपाधिष्ठानसाक्षाल्कारे जते तु बिनि सर्वेभ्यो द्ैतवादिमतेभ्यो बरुवति वेदनये 
वेदान्तदशैने जयश्री; जयोक्कर्षकाष्ठा । तसात् वौद्धमतःपेक्षया ताकिकमते जयः, तद्पेक्षयापि सांख्यादिमते, 
आस्मनोऽसङ्गस्वादिस्वीकारात् ; तदपेक्षया वेदान्तिमते, द्वैतमिथ्याव्वादिस्वीकारात् ; अतो जयोत्क्षकाष्ठा । यदि तु 
निष्कामकममाननुष्ठानाचित्त न छुद्धं, तदा श्रवणादौ सत्यपि तादश्साक्षात्काराभावेन विश्वमनियतया प्रतीयमा- 

नमपि तथ्यमेव, ध्यावष्टारिकसलयत्वात् । तत्राप्राततरस्तार्किकादिभिर्विशवं ब्रह्मवत् परमा्थसलयमिति वक्तु शक्यम्, 

खघुचन्दिकाया बिदटलेशोपाध्यायी । 

यद्धैतमतस्य सर्वमतश्रष्ठतया बौद्धाधिकार पएवोक्तत्वादिति । तैर्तथोक्तौ अनाश्वसन्तं भति. तच्छ्रोकमेवो- 
पन्यस्ति-तथाहि- न ग्राह्यमेद मिति । विज्ञानवादे ति । बाह्यो घरादिरलीकः विज्ञानसेवाकारः ततो भिश्वाभिन्न इति 
साकारविज्ञानवादे, क्षणिकविन्ञानमात्मा इति च वदि इयर्थः ! अश्वुतपरिभाषासंढतमर्थ विद्रमोति-भयमर्थ इति । भ्राह्य- 
भेदमितति । घरपटादिज्ञानानां मेदकं घरपयादिरूपं बहि; भूतलादौ अलयक्चा्दिना अतीयमानमर्थं तिरस्छरलयारीकलो- 
गमेन ज्ञानव्यावर्तैकतया खील घटादिरूपो यो ज्ञानमिन्न आकारः, तेन रूपेण ज्ञानस्य इतिः, ज्ञानान्तरभिन्नतेन संबन्धः 

क्तापि देरो कारे वा नासि; “इदानी घटमहं जानामि “इदानीं पररमर्ह जानामि इद्यायनुभवेष्ुं घट्पयादिविरेषणेनैव 
ज्ञानानां परस्परव्याद्ृत्ततथा भानादिदयर्थः । अ्रदयक्षादिप्रमाणसिद्धघटादीनामरीकल्लोपगमासंभवात् “सदेष सोम्येदमग्र 
आसीदेकमेवाद्वितीयं, “नेह नानास्ति किंचन इदयादिप्रबलश्चुतिप्रमाणेन परोकषघटादिमिभ्यालनिश्वयेऽपि उपादानमूखा- 
ज्ञानानिदरेला घटादिप्रक्षादिभ्रमानिषृत्या रेन्द्रजाछिकवत् ज्ञानन्यावतेकलसंभवादिति भावः ¦ नयु--शढचित्तस्योक्त- 
शरुखथश्रवणमनननिदिष्यासनैरदैतव्रह्मरूपाधिष्ठनसाक्षात्कारे सति धरटपयादिभ्रपतद्धमनिवृत्तौ अभ्रतीयमानानां धट्रादीनां 
न ज्ञानव्यवर्तैकलसंभव इत्यत आद--घटादिबदहिर्थत्ति । बाधके उपादानाज्ञाननिद्त्तिसदितनिद्रत्तिजनके । 
अद्वेतन्रह्मरूपाधिष्ठानसा्चात्कारे इति । जीवन्सुक्तस्य समाधिकाक्े विदेहकेवल्यावापिपूर्वकारे वा इति शेषः । 
चेदान्तदश्च॑ने जयभ्रीरिति । नियेकविज्ञानरूपब्रह्मरूपपरमपुसषार्थतिद्धेरिति भावः ! तदुत्तं वौद्धाधिकारविषतौ तार्चि- 
करिरोमणिभिः । उपसंहरति- तस्मादिति । प्रह्माणां नीरुधवलादीनां हि भेदात् प्रतिनियततष्टिषयकन्ञानानां मेद- 

- सिद्धिः ग्रह्यमेदवाधने च ज्ञानभेदे साधक अतिनियतविषयकलस्याभावात् क्षणिकानेकविज्ञनधाराकल्पने गौरवात 
एकत्वे च॒ सघवात् वल्वती ओपनिषदेः नये जयश्रीः । एकमेवादधितीयंः “सद्यं विज्ञानं “आनन्दो ब्ह्म' 'सलं 
ङञानमनन्तं ब्रह्मः इत्युपनिषदो निदयमद्ितीयं जञानं अतिपादयन्ति इति ॥ नयु--जयश्रीरियस्य जयप्रयुक्तोभाथकले श्रीपदं 
केवलं पादपूरकं सात्, जयातिरिक्तशोभाविवक्षणेः अयोजनाभावात्., एवं वेदान्तमते न॒ केवलप्रकृतबौद्धमतापेश्षया 
जयः, कंठ सकल्दैतमतापेश्षयेति बलिनी सर्वैभ्यो दैतवादिभ्यो बख्वतीयेतद्छाख्यनेन सूचितम् । तेनेत्तरमतानां 
खान्ययच्छिचिन्मतापेश्चया जयोऽसतीत्युपलभ्यते, अतस्तद्लुकस्या न्यूनता च इत्याशङ्कय सूपगुणादिनोत्कष॑परमा- 
वधिभूतलक्ष्मीवाचकश्रीराब्दसुतकषकाठाथेकतया व्याच्--जयश्चीरिति । जयोत्कषैकाष्टेति । जय उत्कषः । 
ततोऽपयुतर्षः, तस्यापि काष्ठ, उत्कषनिरूमकतदपेक्षयोत्कषै इयर्थः । एतेषां सामानाधिकरप्यसयामावात्. वेदान्तदशनसा- 
मान्ये न संभव इयतः, ध्ृथक्ृतं तदधिकरणं ददयति--चौ दधमतापेश्चयेति । ताकिंकमते जय इति । बाह्याथ- 
भङ्गकषणभङ्गनिरासेन स्थिरेकबाह्याथस्थिरकात्मखीकारे स्यवादिति भावः । तदपेक्षया न्ययमतपक्षया । सांख्यादि- 
मते इति ! जय इ्यनुषङ्गः ! आत्मनः स्थिरात्मनः । असङ्ित्धेति । कर्तूलायमावेय्थः । तद्पेश्चया बौद 
न्यायसांल्यमतपेक्षया । वेदान्तिमते इति । अत्रापि जय इदयलुषङ्गः । सांख्यैः सदद्यापि देहेन्दियादिप्प्चस्मात्सनि 
न संसग इत्युच्यते, वेदान्तिमिस्तु असङ्गलसिद्धये वेदेन्दियादिपस्य मिथ्यालरूपा युक्तिः व्यवस्थाप्यते, अतः पूर्वा 
पेकयोत्तरखोत्कर्षनिरूपणान्. वेदान्तिमते जयोत्कर्षकाष्ठा, उत्वर्षन्तरनिरूपकसवमतावधिकोत्कष इद्यथंः \ नन्धेव-- 
^नोचेनदिसयाविपकषान्तरोपन्यासा संभव इत्यत आह--यदि स्विति ! नन्वेवं--विशवान्तमेतस् घटदेसत्पादविनाशयोः भ्रय- 
श्षतिद्धत्वात् बियदादिस्तु रष्टिपरख्यश्चुतिसिद्धलात्, पूरत्तरकाल्रच्यमावभतियोभिलात् दछिरजतादिवन्मध्यकाखदरत्त्य- 
-ावभतियोगिलसिश्यापच्या त्रैकालिकनिषेधग्रतियोगिलरूपरसत््वापत्तिः इत्यत आद~-विश्वमनित्यतया भ्रतीयमानम- 
प्िनिः.}. दथग्रसेष प्रतीतिकाङेऽवाधितम् ! एवकारेणाससयलन्यवच्छेदः; असत; अतीयभावात्, छकिरजतध्दीना 
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गोडन्रह्यानन्दी ( रधुचन्द्रिका ) । 

तथागतस्य बौद्धस्य तु भतस्य क्ानादलयन्ताभिन्नं जगदरीकमियेवंरूपस्य कोऽवकार इति । किंचोदयना- 
चर्याणां वेदान्तदर्शन एव महती श्रद्धा, बौद्धाधिकार एव हि सर्वेददौनानि लिरादय वेदान्तद्दैनमेव पुरस्कृतं 
तैः । तथाहि-तघ्नोक्तम्--“असव॒ तर्हि शून्यतैव परमनिवाणमिति चेन्न । सा हि थ्यसिद्धा, कथं तदवशेषं विश्वं ? 
परतश्चेत् सिद्धा, परोऽप्युपरन्तन्यः स च परो यदि संदतिरेव, विश्वदमून्यतयोने कश्चिद्विशेषः, कथं तदप्यवरिष्येत ! 
अतं्रृतिश्चत् परः परत एव सिद्धा; अनवस्था । खयमसिद्धा चेत्; कथं दून्यत्वमपि साधयेत् । खतःसिद्धा चेदाया- 

तोऽसि मार्गेण । तथाहि--खतःसिद्धतया तदलुभवरूपं, दन्यस्वादेव न तस्य काटावच्छेद इति निलयम् । अत्तएव 
न तस्य देशावच्छेद इति भ्यापकम् । अतणए्व नि्मैकमिति विचारास्पृष्टम्; तस ध्मैधर्मिभावसञुपादाय प्रवृत्तः । 
अतएव तस्य विरोषाभाव इलयद्रैतम् । प्रपञ्चस्य पारमार्थकस्वादेव निष्प्रतियोभिकमिति विधिरूपम् । अविचारित- 
अपच्चाक्षेपात्तु शून्यमिति भ्यवहारः । तथापि प्रपञ्चदयुन्यस्यानुभवमात्रख प्रपञ्चेन कः संबन्धः { येनायं प्रकारात् 
इति चेत्, वस्तुतो न कथित् , संया तु गगनेगन्धर्वेनगरयोराघाराघेयभाव इव तिषयविषयिभावः । स च यथा 

नैयायिकैः समथेयिष्यते तथेव वे्यनिष्टसत्वसावस्मि् दन इति विशेषः । अबरयेव हि तथा तथा विवदते, यथानुभवी- 
यतया भ्यवद्धियते तत्तन्मायोपनीतोपाधिमेदाचानुभूतिरपि भिन्नेव व्यवहारपथमवतरति, गगनमिव खपरद्टवरक- 
राहकोटरङकटीकोटिमिः । तदास्तां तावत् , किमा्रकचणिजो वहिच्रचिन्तयेति । तसादनुभवन्यक्स्थितावनारमापि 
स्फुरतीत्यवजनीयमिति प्रिक्ष वा अनिर्वचनीयस्यातिङुक्षि, तिष्ठ ॒वा मतिकदैममपहाय न्यायानुसारेण नीखादीनां 

खध्ुचन्द्रिकाया विदुेशोपाभ्यायी । 

त॒ अतीविसन्त्वात्, तथापि नद्रैतदानिरियाह--व्यावह्ारिकसत्यत्वादिति । व्यवहारकालमात्रावाध्यलदिलथेः । 
व्यवहारश्च प्रतीतिः, शब्दश्रयोयः घटादौ जल्हरणाघयरथक्रियारूपः, ब्रह्मणस्तु काल््रयाबाध्यलरूपं पारमार्थिकं सत्त्वम्, 
एवं च नोचेदिति पक्षान्तरेऽपि वेदान्तदने एव जयश्रीरिति बोध्यम् । इदं सजिक्ृषटं घटादिकम् । अदयक्चेणानिलम् , 
अतीन्द्रियं गुरुखादि विश्वमपि इई्टरामेव, अनिलयमेव । यद्धा--यथा इदं विश्वमनिलयम्, उत्पाद बिनाशशाकि, व्यव- 

हारदशायां स्थितिमत् इंदसमेव तथ्यं पूर्ववत् व्यवहारकाल्नाध्यम् । यद्धा--इदं बिश्वमनियं इटरामेव तथ्यम् , 
अनियलसामानाधिकरण्ययोग्यन्यावहारिकसव्यल्ाश्रयः, इतरकाख्ढतत्यभावप्रतियोगि पारमार्थिकसलयलाश्रयः । पारमार्थिकः 
सव्यत्वय ब्रह्मणि निदलन्याप्यतया, निदयलरूपन्यापकव्यतिरे कवति, आवद्यकस्य पारमार्थकसदयलरूपन्याप्य- 
व्यतिरेकवति सन्. घटः इ्यादि्रतीयमानसततवसख व्यावहारिकसद्यलरूपताया आवदयकलात् इति मूखक्षरार्थः । 

वस्तुतस्तु इदं विश्वम् । ईदृशमेव यादरामनन्तरं तादृशमेव । तद्पि नालीकम् , नापि पारमार्थिक, किंतु 
अनिलं, तथ्यं कदाचित् व्यवहारकारे अवाध्यमिख्थैः । तथागतमतसख ठु इति तुखन्दार्थमाह-ततरेति 1 बाध्ये 
घटादौ तत्र व्यावहारिकसलत्वै च सतीत्यथंः । आपातत इति । नेह नानाः “एकमेवाद्वितीय मित्यादि शचुतय्थपयांलोच- 
नया "विश्वं सत्यं मघवानौ" इति यथाश्ुतश्चुतिपयौखोचनेनेत्य्थैः । को ऽवक्राश्च इति । सत्त्वेन प्रतीत्यदैलरूपस्मासदवैरक्ष- 
ण्यस्य जगति सरवैसिद्धलात्, ज्ञानादद्यन्तमिन्रलेनैव बहिभूतभूतलयदौ घटदेरलुभवसिद्धलजेति भावः । नञु--मिन्नत्म- 
शाश्नप्रणेतृणां . उदयनाचायौणां बौद्धमतखण्डनभसतावेन तथा शछोकग्रणयनेऽपि तत्र न तापय, किं च तैरस्तु तरि 
दाल्यतैव परमनिरवाणमिति . वेदान्तविरुदढधः. इल्यवादोऽप्युषन्यसः, तेषां कथं वेदान्तदरचने एव श्नद्धा संभवेत् इत्याशङ्य 
तद्भन्थोत्तरसन्द मख वेदान्तिमतावलम्बनेन शल्यवादिमतनिराकरणपरस्य वेदान्तदशने तेषां. महच्छरदयोतकलमाद-- 
किंचेति । पुरस्छृतमिति । सूल्यवादिमाध्यमिकमतनिराकरणायेति शेषः ! त्र बौद्धाधिकारे । अस्तु तर्दति । 
एतद्वष्तौ शिरोमणिराह--सरवश्न्यतावादी, माध्यमिकः प्रवतिष्ठते--अस्तु तहीति । हेयोपदियतत्साधनयिरहे देष- 
भयरागादिबिरहात् परमा निर्रतिरिति, तमेव बेदान्तिमतेन निराङ्गरते--सा हीति । अपिद्धलाविरोषात् विश्वमेव किं न 
सात् \ परोपीति । खंडृतिः निकल्यः । तदपि शल्यमपि । कथम्रवरशिष्येत विश्वस संदरतिसिद्धलात्  असंच्रति- 
रूपः अनुमवरूपः । कथमिति । असिद्धेनैव शून्यतासाधने विश्वमेव किं न साधयेत् । मा्भणौपनिषदेन । 
ओपचारिकनियलादिन्यवहारं समथेयति-द्युन्यत्वादेवेत्यादिना । शुन्यत्वात् द्वितीयविरहात् । नञ्ु--बाध्योपि 
भवन् पञ्चः म्रक्ाश्षते, परकारश्वास्य यदि ज्ञानान्तरं, तदा द्वैतापत्तिः । अथ ब्रह्मैव, तदा यथार्थानुभवस्य बरह्मणो विषय- 
लात्. प्रप्चस पारमार्थिकत्वपसङ्ग इयारयन प्रच्छति- तथापीति । वस्तुतः मपन्वः प्रकारते इयेव, आवियकस्तु तथा- 
न्यवदयार इति परिदरति-बस्तुगयेति ! संदल अवियया । वेद्यनि्ठ इति । आविद्यक्रस्य आवियकमप्संब- 
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पारमार्थकखवे' इलयादि ॥ उक्तवाक्यानां संक्षेपेण व्याख्यानम् । संच्चुति; अमः। दाल्यत्वात् अषङ्गस्वात् । तस्यं 
विचारसख । निष्प्रतियोगिकं प्रपञ्चप्रतियोगिकत्व्य सखनिष्ठस मिभ्य स्वेन तच्छरन्यम् । विधिरूपं ̀  निर्तिकल्पकथधी 
चेयम् । अव्रिचारितप्रपश्चाक्चेपात् यतः भ्रपन्चो बिचारासहः, अतस्तस्य श्ुलयादिना निषेधः । प्रकाराते भ्रकाश- 
संब: । संघ्ुत्या अवि्या । विषय विषयिभावः बिषयिप्रतियो गिकं विषयत्वं नेयाथिकेः माद्शेः । समर्थ. 
यिष्यते प्रकाश सतः तदीयतामान्नमिबन्धनः सखरभावविरोषो विषयतेादिना निरूपयिष्यते । तथा ताद्राः । 
तार्किकमते तादस्म्यान्य संबन्धरूपोऽपि वेदान्तिद्चैने तादारम्यरूपस्ताकिंकसंमतविषयतास्वविरोष्यतास्वादि वि होषयुक्त 

दरति भावः । वे्यनिष्ठः वस्तुनिष्ठः, नतु वित्तिनिष्टः । परस्पराध्यासानुरोधात् वित्तितादास्म्यसख धित्तिभिज्ेष्वेन 
केदितस्वात्, वित्तिः स्वप्रकाश्चत्वेन चित्तिविषयत्वासंभवाच्च चित्तेस्तादासम्यरूपा विषयतापि चित्तिभिशेष्वैव नतु 
चित्ताविति भावः । अस्मिन्दशौने वेदान्तदर्शने । तत्तन्मायेति । मृलाविध्ा प्वानिये््े; । मायोपनीत- 
तत्तहुपाधीनां भेदादिति वा योजना बोध्या । वहिन्नेति । महानोकेयथैः । यथा श्रुपादिपात्रे आद्रैक्ाणि स्थापयित्वा 

रघुचन्दरिकाया विद्धङेशोपाध्यायी । 

न्धस्य । परमार्थसति ब्रह्मणि असंभवादिति भावः । घटरपटायनुभवभेद्ं समर्थयति-न तदिति । एवं च अपश्चव्तस्या- 
वियाप्रकाशान्तरखीकारेऽपि न क्षतिरिति मन्तव्यम् । अथ निरखन्तु शन्यतामौपनिषदाः, दैतवादिनस्तु कर्थ; ^तथैवेश्टादि 
सच्राविवृतं विदतं च प्रकारान्तरेण खयं व्याख्यातुं भतिजानीते-उक्तवाक्यानामिति । व्याख्यानमिति । कियत 
इति शेषः । संश्रतिभ्रैम इति । परिभाषेयम् । वस्तुतस्ाच्छादनपूवैकलाद्भमस्य, योग॒ एव । दुन्यत्वादिति । विदत 
द्वितीयविरहादिति व्याख्यातं फलितमियाद--असद्गत्वादिति । तस्य विचारस्येति । “देते राजमातङ्गः 
तसेवामी तुरङ्गमाः” इतिवत्, सर्वनान्ना क्रचित् विशेषणपरामद्विलस्यापि संभवादिति भावः 1 अनुभवरूपे ब्रह्मणि प्रपश्च- 
भावोऽधिकरणीभूतब्रह्मरूपः । तथाच तख भरपश्वप्रतियोगिकलं कथं १ निष्प्रतियोगिकल्वात्, अत आह--प्पश्चप्रतियो- 

गिकत्वस्येति ! यथपि विधिरूममिदयख भावरूपमिदयर्थः; तथापि भावाभावयोः विशेषसूचनाय तत्परतामाद--निर्धि- 
करट्पकधीवेद्यमिति । अभावो हि रतियोस्यचुयोगिभ्यां निरूप्यो, न निरविकरूपकधीविषयो, ब्रह्म तु जातिवदखण्डलात् 
तयेति भावः । विचारनिर्णतिग्रपश्वस्य सिथ्यसिद्धिभ्यां निषेधन्याघात इद्यतो व्याचश--अविचारितेति । विचारासहः 
सदसथ्यामनिर्वचनीयः । अनि्वैचनीयख्यातिप्रसक्तः । श्युत्या नेह नानास्ति ““एकमेवाद्वितीय"मिदयादिश्चया । निषेधा- 
दिति । ब्रह्मणि अभावबोधनादिदर्थः \ स्वाभावः खस्य व्यावहारिकत्वे प्रपश्चससयलञापत्तेः, पारमार्थिकत्वेऽतिरिक्त्वे 
दैतापत्तेह्यरूप इति तत्पश्चमावरूपलनच्छरन्यग्यवदारविषय इति भावः । अपश्च ब्रह्मवत्. प्रकाशमेदासंभवादाद-- 
प्रकादासंबद्ध इति । संग्रयेयस्य भमेणेति नार्थः, आरोप्यसखय भ्रमाजन्यलात्, भ्रमेण सद॒ तस्याविदयाजन्यलादतो 
व्याचष--अविद्ययेति ! जन्यलं त्रतीयार्थः । अविद्या हि अरोप्ये दोषविधया परिणाम्युपादानविधया च जनिकेति 
भावः ¦ विषयेति । विषयनिष्ठो विषयिनिरूपितो भावो धर्म इयर्थः, तदाद-षिषयिप्रतियोगिकमिति । यादश- 
तादशपदयोज्ञनविषयतातिरिक्तः तदुभयसंबन्धरूप इयर्थः । सतः पारमार्थकस्य विषयसय । खभावविरेषः धर्म 

विशेष इयर्थः 1 यः सः इति वक्तव्ये यादशतादरोल्ुकतेः फल्माह--तािकमते इति । तदात्म्यान्येति । मेदासदहि- 
ष्मेदरूमतादात्म्यान्येदर्थः 1 तादात्म्येति । मेदसदिष्वमेदसूपेद्थः । सुः एवायं इद्याद--नघिति । निष्ठ एति । 
वित्तिः ज्ञानम् } नजु-रूपमेदेन सखस्मन्नपि खतादात्म्यसंभवात् वित्तावपि वित्तेखादात्म्यसंमव--इत्यत आद-- 
परस्पराध्यासा्चुयोधादिति । सामानाधिकरण्यपरतीयजुतेधेन दक्दद्ययोरेव परस्परतादात्म्यं नतु श्चद्धवित्तेः । तत्र 
वरये वित्तितादात्म्यं विषयता, वित्तौ नेयतादातम्यं तु निषयितेति बोध्यम् । नयु--वित्तौ वित्तस्तादात्म्यरूपविषयितां विना 
कथं व्यवहारविषग्रिता इत्यत आह--वित्तेः खप्रकाशषत्वेनेति । उपसंहरति--वित्तेस्तादारम्यरूपाषिषय- 
तेति ! मायाया एकलात् कथं तत्तन्माया १ दस्त आद-तत्तन्मायेतीति । सा चासौ माया चेति न विग्रहः, किल 
स चासौ मायोपनीतोपाधिशवेतीलयभिप्रायेणाद--मायोपनीतेति । मायाकत्पितेख्थः \ नु-आद्रैकवणिजोऽपि 
आद्रकाननाय बलीवदौदिवहि्नपेक्षेयतो व्याच मद्ानौकेलर्थं इति! नयु--उदयनाचार्यैः ‹ वेदान्तमतावलम्बमेनं 
्रौदधमतनिराकरणेऽपि तेषां तच महती श्रद्धा कतोऽवगता ए एतदपे द्ितवादिनस्ु" इत्यादिना दतकरिरतेमा। 
निरखकरणात्-इत्याद्राङ्य क्रमैकेयाभाणकदेनेति न्यक्गितुमाभाप्ं व्याच ।  समिकरकि 



२३० ` अद्वैतसिद्धिः सव्याख्या । [ परिच्छेदः १1] 

गोडत्रह्मानन्दी ( रषुचन्द्िका ) 

विक्रीणतो वणिजो वहित्रमञुपयुक्तम् , प्रुत काय॑विरोधि; समुद गतवहिननस्थस्यारैकस्य तद्राहकसकलसाधारणजनै- 
द्टस्वाभावात् । तथा द्वैतमतसेव परिष्डुर्वतो मम चेदान्तद्दीनमनुपयुक्तम् । दवैतमतविरोधि चः द्वैतखण्डनयुक्तीनां 
मिथ्यात्वभ्राहकमानसखय च तत्र पुरस्कारात् , तथापि वहित्रमिव - बेदान्तद्क्श॑नं पुरुषधेरेयस्य परमभ्रयोजनं साधयलेवेति 
येदान्तदुक्ने तदन्यस्वेद्शीनेभ्य उत्कर्षः आचायौभिप्रेत इति ॥ 

इति कुचन्द्िकायां मिथ्यात्वमिश्यात्वनिरक्तिः ॥ 

टघुचन्द्रिकाया विटङेशोपाध्यायी । 

वटित्रमारैकानयने उपयुक्तमेमेयत आह--श्ुपीदिपात्े इति 1 बणिजः एकाकिनः अर्पधनन्यवसाथिनः । अयुपयुक्त- 
मिति । तख बरीवेदैनाप्या्रैकानयनसंभवात्, । अरयुतकाथैविरोधीति । अल्पधनस्यैकाकरिनो बहुधनबहुसदायशाध्य 
खकृखयसाध्ये अतौ खप्रदृत्तिसाध्यव्यवहारस्यापि भङ्ग्सङ्गादिति भावः । आद्रकमहाराशिविकयिणां महावणिजां महान- 
चुत्तरतीरत आ्रैकानयनाय वहित्रमेवोपयुक्तमत आद-समुद्रगतवदि्रस्थेति । तद्धादकेव्यादि । सकर्साधारण- 
जनअसिद्धस्येवार्थसयभाणके निबन्धनस्य साप्रदायिकलात् इति भावः । प्रकृतं दाष्ठन्तिकं स्पष्यति--तथेति । 
दैतमतं दैतसयतामतम् । परिष्कुवैतः एतदन्ये परिष्कररा्थ मृतस्य ममैवादपयोगे ददः, दवैतखण्डनयुक्तीनामिति 1 
इतरविरेषे . हेवः--मिथ्यात्वग्रादकेति । ननु--एतावता अश्द्धैवाचार्याणां बेदान्तदचने प्रतीयते इयाशङ्क 
उक्ताभाणकोपन्यासव्यज्गयं स्पष्ट्यति-तथापीति । ब्ि्मिवेति । मदावणिजः इलादिः । पुरूषधोरेयस्य पुरुष- 
र्स्य । परमध्रयोजनम् अवियानिक््युपलक्षितब्रह्मानन्दावापिरूपं मोक्षं साघयलेवेति आभाणकतात्पयौदिति शेषः 
एवक्रारो वेदान्तददयनमेवेयवमपि योज्यः ¦ एतेन--इतरशाच्नाणां मोक्षाुपयुक्तलं--उक्तम् ; सदयाभिसन्धयेव मोक्ष- 
श्रवणात् । बेदान्तददयौने श्रीमच्छङ्कराभिमते ओपनिषदमुख्या्थभतेऽदरैतवेदान्तददने । तदन्यस्वंति । द्वैतवेदान्त- 
खपरिष्कियमाणन्यायादिसकल्दशनेभ्य इव्यर्थः । उत्कर्षैः तदसाध्यमोक्षसाधकलम् आचायौभिप्रेतः इति सिद्धम् ॥ 

इति मिथ्यात्वसिशथ्यात्वनिरूपणम् ॥ ॥ भीः ध्रीमन्मङ्गलमुतेये पाण्डुरङ्गाय नमः । 

श्रीगुरुभ्यो नमः 

अथ सामान्यतो मिध्यात्वोपपत्तिः ॥ 

६१) तत्र न्यायामृतकाराः- 

मिथ्यालं किं मिथ्या, उत सलयम् । आधे सिद्धसाधनम्; जगन्मि्यालख बाध्यताया अस्माभिरप्यज्गीकारात् , श्रुते- 
रतत्त्वावेदकलम् , जगत्सघ्यल्वं चापयेत । एकस्मिन्धर्मिणि प्रसक्तयोः सयलमिथ्यात्वयोर्मिध्यालमिभ्यात्वे सयल्रसलयल्स्य 
नियमेन इष्टलात् । तथाच जगत्स मिथ्याभूतमिथ्यालकलात् आत्मवत् ! नचात्मलमुपाधिः; उपाधिन्यतिरेकेण साध्या- 
भावसाधने, सद्यत्वानुमान इव ॒व्यावातरूपानुकूलतकंखाभावेनोपधेरपयोजकलात् । सिथ्यालोयेतधर्मिकत्वेन मिथ्या- 
भूते रूष्यमिथ्यात्वे. तु नोक्हेतोन्यैभिचारः । मिथ्याभूतमिथ्यालहेदुकोक्ता्मानसोक्तसामान्यव्यातिमूलकाजमानेन 
सत्प्रतिपक्षितत्वेन रूप्यमिथ्यालमिथ्यालासिद्धेः । उक्तनियमस्य ॒धर्मिसत्ताबिषयतवेऽपि यत्सस्यभूततद्धिशंदाधिकरणं न 
भवति तन्मिध्याभूततदविरुदधोधिकरणं न भवतीति सामान्यव्याष्या रूप्यमिथ्यालसव्यसिद्धिसंभवात्र् ! उक्तनियमे 
च ॒पर््परबिरदात्मकलरूपविरोधसैतर. विवक्षणा वन्ष्याुतीयमिथ्याभूतस्यामंल्विरुदधमौरत्मे व्यभिचारः । यदि 
तू्तनियमस्यापि ख्रिकगजविरुदधख्प्रिकगजाभावे व्यभिचार . इति. संभाव्यते, तदापि धम्य॑सच्तवप्रधुक्तसत्वाभावरूपो- 
पाभिमरसतत्वेनोक्ाजुबरानमश्रयोजकमितति न रूप्यमिष्याचमिध्याल्रिद्धिः. !: वरस्तुतंस्तु--ख्िकगजतदभावयोर्भयोरपि 

मिध्यालाभवेन  -नोकतन्यमित्कद्, दपि वमः । , कितु भिथ्यालोपेतथमिकत्वेनः -मिभ्यालसाधनेऽयोजकरङ्धाकटभित- 



विडलेशोपाभ्याय्युपड्हितंगोडब्रह्मानन्दीयुता । २१ 
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त्वेनाप्युक्ताुमानमप्रयोजकम् , प्रातिभासिकसंबर्धमान्रेण पातिभासिकते ब्रह्मसंबन्धमात्रेण अप्चसदयत्वस्य, भतिभा- 

सिकरजतसंबन्धमात्रेण शछक्तिभातिभासिकलस्य, रूप्यप्रपञचादिगतसद्वैरक्षण्यस्थासदैलक्षण्यख च॒ सदसत्संबन्धेन सदसद्रूष- 
रस चापत्तिः ! मिथ्यात्वमिथ्यावे आन्तिवाधन्यवस्थाया अप्यसिच्यापत्तिः । किंच मिथ्यात्वोपेतधर्मिकलादिति दैतोमि- 
ध्यालरूपसाध्याभाववति षटरूपादौ मिध्याभूतमिथ्यालोपेतधर्मिकलरूपहेतोः सत्त्वेन व्यभिचारात्त्र सद्यमूतेति बिरोषणे 
दत्ते विरोधादिकमपि स्याद्ि्युक्तनियमसख कुत्राप्यव्यभिचारात् जगत्सदयं मिथ्याभूतमिध्याल्कल्लादिखयनुमानं निरपवादमे- 
व सिद्यतीति प्रप्रमिष्यात्ववादो न संभवदुक्तिकः । न द्विप्तीयः$ अद्रैतदानेः । ब्रह्ममाघ्ररूपत्वेन तु न तत्परिदारः; 
सोपाधिकष्य गिथ्यालस निरुपाधिकथ्रमकारनिशिताधिष्टनव्रह्ममाच्रत्वासंभवात् , दवितीयाभवाधिकरणतयाऽवियाधिष्ठान- 
तया तत्साक्चित्या च भासमानवचिद्ग्योपलक्ष्यस्यामावेन द्वितीयाभावस्योपलक्षणत्वासंभवेन तदहुपलक्षितन्रह्मरूपत्वस्याप्य- 

संभवात्--इति वणैयन्ति ॥ 

८० (० 

(२) सिद्धिकारास्तु- 

मिथ्यात्वस्य मिश्यात्वमेवेति प्रथमपश्चमेवाद्वियन्ते--तथाहि--मिप्यात्वमिथ्यात्वपक्षे न दोषः । मिथ्या- 
त्वमिध्यात्रस् भवद्धिरङ्गीकारेऽसन्मतमवेरापत्तेः, मिथ्यात्वमिध्यात्वेऽपि श्रुतेरत्वावेदकत्वामावस्य पूर्वमेवोपपादि- 
तत्वात् जगत्सलयत्वस्याप्यसंभवात् 1 न दहि परस्परविरुदधयोरेकच्च अरसक्तयोधर्मेयोरेकमिथ्यात्वेऽपरसलयलमिति नियम 
संभवदुक्तिकः; एके गजे प्रसक्तयोरगोत्वाश्चत्वयोरेकमिथ्यात्वेऽपरसलत्वाभावेन व्यभिचारात् । पतेन--जगत्सलं मिध्या- 
भूतमिथ्यात्वकत्वादियवुमानमप्यभरयोजकमिति-सखूष्चितम् ; सामान्यन्याप्तौ व्यभिचारख वणितत्वात् । विरेषन्याप्तावप्या- 
त्मत्वसयोपाधित्वात् । यथाच मिध्याभूतमिथ्यात्वकत्वेऽपि सद्यखन्याघातस्तथाऽन्यत्र विस्तर इति न युष्मदीयानुमानेऽप्र- 
योजकशङ्कानिरासः, अस्मन्मते ठु श्रुतिसंकोचाभावरूपलाधवतर्वस्य निद्यमानत्वात्सत्प्रतिपस्षोदयः । शछ्॒क्तिरूप्ये न्याव 
दारिकमिथ्यात्वयुक्ते तात्िकसव्यत्वामावेन व्यभिचाराच्च नोक्ताजुमानं भ्रयोजकम् । तखापि पक्षसमत्वेऽपि सन्दिग्धनि- 
कान्तिकताया दुर्वारत्वात् ! एवंच शक्तिरूप्यमिध्यातं मिथ्या मिथ्याभूतथर्मिकत्वात्, इयतुमानमपि साध्वैव । यथाच 
ब्रह्मप्रपश्चयोने ध्मेधमिभावस्तथा जडत्वनिरंक्तिम्रकरणे ब्रह्मानन्दसरखतीभिरुपपादितमिति न ब्रह्मधर्भिकत्वेन अपश्वसतय- 
त्वापत्तिः; नवा सद्वैलक्षण्यादिना सद्रूपतापत्तिः; सद्वैखक्षण्यस्य सद्र्मिकत्वाभावात् । पतेनासदैलक्षण्यसासद्रूपत्वमपि 
परास्तम् ; धरादीनामिव रूपादीनामपि मिथ्यातवान्न मिध्याभूतमिध्यात्वोपेतधर्िकेषु तेषु व्यभिचार इति कस्यापि 

दोषस्याप्रसङ्ग इति स्थितेऽपि एकनिषेधेनापरसत्वनियमपरिष्कारोऽपि तैरादतः स च तन्नैव प्रसञ्यति, यत्र निषेध्यता- 
वच्छेदकमुभयकत्ति न भवेत् यथा परस्परविरदरूपयो रजतत्वतदभावयोः; यथा परस्परविरहव्यापकयो रजतभिनत्वरज- 
तत्वयोः, तत्र निषेष्यतावच्छेदकमेदनियमात् । प्रकृते तु निरेध्यतावच्छेदकमेकमेव दक्यत्वादीति नात्र तादशनियमभ्रसरः ॥ 
यथा गोत्वाशवत्वयोरेकसिन्गजे निषेधे गजालन्तामावन्याप्यत्वस्य तत्त्वे । यथाच सदयत्वमिध्यात्वयोन॑परस्परबिरहरूप- 
त्वम् , नवा परस्परविरहन्यापकत्वम्, तथोपपादितमधस्तात् । परस्परविरदरूपत्वेऽपि भिन्नसत्ताकयोरविरोधात्, व्याव- 
दारिकमिभ्यात्वेन व्यावहारिकसलयत्वापहारेऽपि काल्पनिकसद्यत्वानपदारात् । वस्तुतस्तु मिथ्यात्वसलत्वयोरेकबाधकनाध्य- 
त्वात् समसत्ताकत्वेऽपि न दोष इति--ङतमधिकेनेति ॥ 

(३) तदेतत्तरङ्किणीकारा नाचुमन्यन्त- 

तथाहि-परस्परविरहसखभावेष कुत्रापि निषेभ्यतावच्छेदकैक्याददौनेन गोत्वाश्वत्वयोस्तरर्नेऽपि तयोसत्त्वाभावेन 
परस्परविरहखभावयोः सलयत्वमिथ्यात्वयोरपि विषये निषेभ्यतावच्छेदकमेद नियमस्थाश्रयणीयतया भवदीयपरिष्कृतनिय- 
माजुसारेणापि न्यायाश्तीयसिद्धान्त एव पयैवसानम् । यथाच सदयत्वमिथ्यात्वयोः परस्परविरदरूपत्वं तथोपपादितमुप- 
पादयिष्यते च ¦ विषमसत्ताकयोरविरोध इति यदुक्तं तद्विवेचनीयं--किं शक्तिरूप्यगते सद्यत्वभिथ्यात्वेऽधिक्येदमुक्तम् , 
उत जगद्रते ते इति । तत्र नाद्यः तस्ातात्विकत्वस भवतैवोपपादितत्वेन व्यावहारिकत्वे बाध्यत्वापत्त्या सद्यत्वे तात्ति- 
कल्वापत्या च तयोरविषमसत्ताकतवात् । नान्त्यः; तयोर्विषमसत्ताकयो्मैवतानङ्गीकारात्, अत्रैव सद्यत्वमिथ्याते अपन्ब- 
समसत्ताके इत्युक्तलात्, सद्यत्वमिभ्यात्वयोः समु्रयपक्षस्त्वलयन्तायुक्तः; सत्तवासतत्वयोरपि तथा समुश्वयापत्त्या सदसद्रै 
रक्ष्यासिद्धिमसङ्गात् । मिध्यात्सलयत्वयोः परस्परविरहखमावयोरेकबाधकबाध्यत्वाभावेन, बाधकथाया एवोच्छेदभ्रसङ्गेन 
समसत्ताकत्वासिद्धिश्च- इति स्वैमनवयमिति ॥ 



२३२ अद्वैतसिद्धिः सव्याख्या । [ परिच्छेदः १९ | 
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(४) ठघुचन्द्रिकाकारास्त् 

सलं परस्परविरदखभावेख निषेध्यतावच्छेदकैक्यादर्शानं, तथापि तुच्छे अयेकमसत्तवेन मिथ्यातल्वसलत्वयोन परस्पर- 

विररूपत्वमिति न पूर्वोक्तदोषः । ज्ञापितश्वायमर्थः प्रथममिथ्यात्वे । द्वितीयमिथ्यात्वावसाने' मिभ्यात्वाभावः सघ्यत्वमि- 

तुपपादनं तु तन्मात्निषयकमिति न दोषः । किच परस्परविरहामावस्थरे निषेष्यतावच्छेदकैक्याददौनमात्रेण श्ुतिषिद्धो- 
भयनिषेधोऽपि कर्थं बाधमर्हति । नहि लोकटष्टसामान्यं सर्वथा सर्वत्र विवक्षितुं शक्यत इति परस्पर विरदखरूपत्वा- 
ह्खीकारेऽ्पि न कोऽपि दोषः वस्तुतस्तु-मिथ्यात्वतदभावयोः विषमसत्ताकल्यैवात्राभिमतत्वात न कथमपि 
विरोध इति नोक्तनियमे अमाणमपि । शक्तौ रजततदभावयोरपि विरोधाभावेन कुत्रापि साहचयाददोनात् बाध्यत्वावाध्य- 
त्वयोरेव मिथ्यात्वसद्यत्वयोः भ्रयोजकत्वे नेहेति श्रुतिबाधितत्वस्य मिथ्यत्वे इव प्रपञ्चेऽपि विद्यमानत्वान्न श्रपश्चसलयत्वाव- 
खशः 1 यत्तूक्तं भवन्मते विषमसत्ताकयोखयोः शक्तिरूपे मपवे वा संभवोऽनङ्गीकारो वेति । तन्न सङ्गतम्; व्याव- 
हारिकमिभ्यालवस्य कस्पनिकसव्यत्वसख च शुक्तिरूप्यप्रपश्चयोरप्यङ्गीकारात् , ब्रह्मपरमातिरिक्तमिथ्यात्वप्माबाधितस्य सत्यत्व 
प्रातिभासिकलस्यैव युक्तत्वात् । यच्चु प्रकृतप्रकरणे एव तथोः समसत्ताकत्वादिति, तत्सयत्वस्यापि ब्रह्मश्रमाबाध्यत्वेन 

व्यावद्धारिकत्वमेवेति पक्षामिभ्रायेणेति न निरोधः । “सद्यं चा्तं च सल्मभव "दिति श्रुतेरुभयन्राप्युपपत्तेः । एवं 
मिथ्यात्वसलयत्वससचयपशोऽपि युक्त एवेति सूवितम् । नचैवं सत्त्वासत्त्वयोरपि ससुचयापत्तिरिति-- शङ्कनीयम् ; 
मिथ्यात्वसलयत्वयोरिव सामानाधिकरण्ये अमाणाभावेन तादश्यापत्तेरसंभवात् । सत्त्वबोधकानां खधिवाक्यानां वियमानत्वेऽप्य- 
सत्त्वबोधक्माणानामभावात्। एतेनेकबाधकवाध्यत्वमपि सिद्धमरायमेवेति सूचितमिति विस्तरभयद्विरम्यते-इ ति शिवम् ॥ 

इति सामान्यतो मिशभ्यात्वविभागः ॥ 



विटृटेशोपाभ्यास्युपडहितगोडन्रहणनन्दीयुता । २६६ 

श्रीगुरुभ्यो नमः। 

अथ रदयत्वहेतुपपत्तिः । 
नयु-मिभ्यात्वे साध्ये हेतुकृतं यद्श्यत्वं तदप्युपपादनीयम् । तथादि- किमिदं खदयत्वं ? चत्तिव्या- 
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सिदिव्याख्या । 

अथ ट र्यस्वनिरुक्तिः । 

हेती दूपणानि परिदरठ पूर्वपश्चयखेनोद्धारयितुं च पातनिकामास्वयति-- नन्विति । उपपादनीय- 
मिति । उपपादनं च कौम्चक्यम्-, अतो न तेन मिथ्यात्वसिद्धिरियर्थः । कुतोऽश्चक्यत्वमिलयाशाङ्खय 

तत्र संभावितप्रकारन्दूपयितुं प्रच्छति-- किमिति । वृत्तीति । इन्दरियार्थसन्निक्षत्--बयन्द्रियद्रारा 

गोडव्रहमानन्दी ( कधघुचन्द्रिका ) । 

अथ टदयत्वनिरुक्तिः। 

चृत्तिव्याप्यत्वं दृत्तेराकारा्यं विषयत्वम् । वृत्तित्वं त॒ द्वीधीर्मीःरिदयादिश्चया अनद्यमानो धीखरूपो जाति- 

विदोषः ! न्--तस्य अमरूपाचिचयादृन्तिनिष्टस्वमस्ति न वा, आये उक्तश्चत “एतस्य मन एव"दलस्यासङ्गतिः 
सविधा्त्तेः मनःपरिणामस्वाभावेन मनस्तादारम्याभावात्, अन्त्ये छक्तिरूप्यादौ साधनवैकल्यम्; सुखादौ व्रत्य- 
स्वीकारेण तश्रािद्धिश्वेति-- वाच्यम्; पक्षद्वयेऽप्यदोषान्, उक्तश्ुती मनःपरिणामरूपाया एव धियो निर्ैेन 
तस्या एव मनस्पदाखयोक्तेः सम्भवान् । उक्तश्चतो धीमात्रस्य निर्देशोऽपि विरोष्यतिदोषरणाकारद्तिद्रयावच्छिन्न- 

खघुचद्द्रिकाया बिदटरुङेरोपाभ्यायी । 

अथ टृरयत्वनिरुक्तिः । 

एतावता मिथ्यात्वानुमने मिध्यात्वरूपं साध्यं पञ्चधा निरुकम् । ततस्तत्र देकं निवैक्तं हेतोः दुर्वचत्वसुद्धावयति-- 
नर्विति । हेतृङृतं हापक््येनोपन्यस्तम् । तदप्युपपाद्नीयमिति । सेमवयथाशचतार्थेषु दुषणसत्त्वात् निष्कर्षणीय- 
मिदर । के ते अथाः कानि च तदूषणानि १ इत्यत आद--तथादीति । इत्तिन्याप्यलमित्र व्याप्यघ्वं नाग्य- 
भिचरितत्वादिक्रम् ; असंभवात् , अतो म्याच्े--चरत्तिव्याप्यत्वमिति । आकाराख्यः खरूपसंबन्धविशेषः। परोक्षो अन्तः- 
करणयहि्मिसमनाभायेन विपयासंबन्धात् तप्समानाकारान्तःकरणपरिणामासंभवावच, अयक्षस्थले इन्दरियद्राय वहिरनिर्मतान्तः- 

करणस्य घटादिविपयाकारतुल्याकारः परिणामो घटादिविप्रयसंबन्धो जायते, घटादौ अन्तरवहिर्विटिप्यमानसुधादिवदिति तत्र 
खाक्रारसदशाकारत्वं तयोः संबन्धो भवति; तथपि कूपरसादियुणक्रियादीनां निराकारत्वात् खरूपसंबन्धकूप इत्युक्तम् । 
दृत्तिपदानन्तरस्यापि गयाप्यपदस्य व्याख्यानं, शृत्तिपदव्याख्यानादल्पत्वात्. सून्वीकटाहन्यायेन अधमं कतम् ! ननु-- 
शगृत्तयः पश्चतय्यः--प्रमाणविप्थयविकल्पनिद्रास्मृतयः" इति पातजलसृद्रोक्पश्चग्रत्तिसाधारणकूपेण टत्तिपदार्थनिवेशे बुच्छे 
व्यभिचार "त्यत आद--चृत्तित्व तु इति । ही घीरिलयादीति । “कामः संकरत्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽभद्धा धतिरश्ति- 
हर्ीर्ीरिखेतस्सर्वं मन॒ एवे"ठिश्युतीयर्थः । अनू द्यमान इति 1 विधेयमनखादाघ्मयोदैदयतावच्छेदकतयेति देषः । 
श्वीत्वरूपः भनुगतः भरदयक्षघिद्धो विकल्पादिव्याषरत्तो जातिविरेष हदय्थः । यद्यपि धीपदार्थकृतौ उक्तशरुा विधीयमानं 
मनस्तादातम्थं मनःपरिणामं विनाऽयुपपन्नं सत् मनःपरिणामत्वं कल्पयतीद्यविद्यापरिणामरूपश्नमात्मकटृत्तौ धीत्वासंभवः, 

उक्शुदिविरोधात्; तथापि इक्किरजतादौ साधनवैकल्यपरिहाराय अचर्यवक्तब्थे अविद्याकृत्तौ धीस्रखीकारे उकश्चुतिविरोधं 
परिह्वु शक्षते- न्वेति ! तस्य हेुधटकतान्च्छेदकीभूतख धीत्वस्य । पतत्सर्व कामादि । अलेकं स कामाः, 
स्वां धिय इति यावत् 1 अविच्या्र्तेः सर्वेधीपदाथं न्तगीतायाः ¦ मनःपरिणामत्वाभावेनेति । मनःपरिणामलरख 
मनस््रादात्म्बम्यापकत्वादिति भावः ¦ पक्षद्वयेऽपि दोषमाद-द्ुखाद्ाबिति । विषयकलं सप्तम्यौ दत्त्यन्वयी 1 तत्र 
सलादौ । भये उक्तं दोषं परिदरति--उच्छश्चकाविति 1 मनःपरिणामरूपाया पतेति । एतत्सर्वेमियस्य कामादि- 
परितददयावमवेनमिकनीपदा मनत्तादादम्यजोधान्गीकारेष्वा धात्र. इति अः. । धीमात्रस्येवि.। 

सदै. सि, ३० 



२३४. , ;  अद्ैतसिद्धिः सव्याख्या । [ परिच्छेदः १ ] 

प्यत्वं वा ९ फटव्याष्यत्वं वा २ साधारणं वा ३ कदाचित् कथविच्िद्धिषयत्वं वा ७ खभ्यवदारेः खातिरिक्त- 
<~ 8 01 

सिद्धिव्याख्या । 

निःस्तान्तःकरणपरिणामो वृत्तिः, तव्याप्यत्वं तया व्याप्यत्वं तया सह संबन्धविरोषः । फ़ङेति । उक्त- 
रूपायां वृत्तौ प्रतिविभ्बितचेतन्यं ष्ठं, तेन संबन्धस्तव्याप्यत्मियर्थः । साधास्णमिति । वृ्तिव्याप्यत्व- 

फृरव्याप्यत्वानुगतमियर्थः । तच्च व्यवहारप्रयोजकविषयत्वं, तदपि वृत्तिव्याप्यत्वफरव्याप्यलास्यतरव- 

नवमिति द्रव्यम् ! कदाचिदिति । ख्स्यावियमानताद्ञायां चिदविषयव्वेऽपि विद्यमानतादश्चायां चिद्धि- 
षयं कदाचिचिद्धिषयत्वं, ध्म न जानामीदयज्ञानोपरागेण चा '्वटं जानामीति" ज्ञानोपरागेण वा कर्थ 
चिचिद्धिषयत्वमिलर्थः ¦ खन्यवहार इति । ुखमञुभवामीति चेतन्यन्यवहारेऽपि स्वातिरिक्तसंबिदपेश्चाऽ- 

गौडब्रह्मानन्दी ( रघुचन्द्रिका ) । 

चिल्यपि धीव्यवहारत्, तस्याश्च धिरोष्याकारमनोवरत्तिधरितत्वेन मन पएवेति नि्देशसंभवात् । अतएव संस्यरूप- 

विचिकिस्साया अष्युक्तशेतौ मनस्तादास्म्योक्तेर्तरीतया निर्वाहः; एककोटिकश्यापातक्तानसयेव वि चिकिव्सापदेन 
निर्दैशात्, द्विकोरिकस्यापि निर्देशे एकधर्मिणि कोटिद्वय्कारशरत्तिद्वयावच्छिक्चित एव विविकिस्सास्वेन तस्या 
एककोव्याकारमनोच्त्तिघटरितत्वेन मनस्तादार्म्यसंभवात् । धीव्वस्याविदयच्रत्तावसखीकारेऽपि न दोषः, छ॒क्तिरूप्या- 
दिकं मिध्येयाकारकमनो दृत्निबिषयत्वमादाय शुक्तिरूप्यसुखादौ साधनसत्वात् । फटग्याप्यत्वं स्रफरदत्ति 

टश्ुचन्द्रिकाया बिटङेशोपाध्यायी । 

सर्वमिखस्य ्रयेकमन्वयेनेति भावः । युक्ते चेतत्--अन्यथा अमाहितख कामख मनःपरिणामत्वं, भरमाहितख ठु 
अविद्यापरिणमल्वं स्यादिति । तस्याश्चेति । धीमाच्रान्तगेताया इयर्थः । ननु--एवं मनोत्तिषरिते मनस्तादाद्म्यन्य- 
वहारखीकारे गोणतापत्ति; इत्याद्ाङ्कय अगला तस्या आवदयकत्वमाह--अतपवेति । उक्तरीद्यां उक्तमकारदयेन । तत्र 
अथमं प्रकारमाद--पककोटिकस्येति । अबाधितैककोरिकख । आपातज्ञानस्य अभ्रामाण्यचङ्कास्कन्दितस श्रमाणजन्ध- 
वरत्तिरूपज्ञान्य । दितीयं प्रकारमाद--द्धिकोरिकस्यापीति । "विचिकित्सा तु संदायः' इलमरः । तत्र ज्ञान्रामाण्यसंशय 
दइ्यर्थे प्रथमः, विषयसख संरये इदयर्थे द्वितीयः प्रकारो बोध्यः । तस्थाः विचि कित्सारूपोक्तचितः। एककोरीति । अबा- 
धितैककोरीटर्थः । नञु--धीलस्याषियानिषटत्खीकारे उक्तप्रकारढयेनोक्तशचुरिविरोधपरिदारख शक्तिरूप्ये साधनवैकस्य- 
परिहारस्य च संभवेऽपि पातज्ञरे दृत्तिविभाजकसूत्रे प्रमाणपदार्थप्रमाणजन्यमनोकततः प्रथक् विपर्ययपदार्थ्रमरूपावियादृत््यु- 
पादानविरोधो दुर्वार इयत आद--धीरस्यावि घाचृन्वावस्वीकारेऽपीति ! न दोषः छक्तिरूप्ये सखे च साधन- 
वैकल्यरूपः । शुक्तिरुप्यादिक छक्तिरूप्यलादिकम् । मिथ्येद्याकारकेति । इदं रजतमितिः इदमाकारैन्दरियिकरत्ति- 
कालीना रजताकारा वृत्तिरेवाबिद्यापरिणामरूपा । एवं सुखादेः खकार भानं खाकारदृत्ति विनैवान्तःकरणोपलक्षितचैतन्य- 
-रूपसाक्षिणा । पुरोवर्तिनि भातरजतादिकं मिथ्येदयाकारकन्चानं तु शब्दानुमानादिध्रमाणजन्यमनोढत्तिरूपम् । एवं “सुखं 
 मिथ्याः इति ज्ञानमपि तथां । एवं छखमहमखाप्सं* इति स्तिडत्तिरपि मनोटृत्तिरेवेति भावः । फटनिष्पत्ताविति 
`धातोः रोचनसुङ्करे किमपि प्रतिफकति यन्मनोवर्तीयादौ घरतिनिम्बे प्रयोगदरनात् , प्रतेर्योतकसमभिग्याहाराभावेऽपि शर 
 दिद्यादौ स्रीत्वस्य प्रययाव् , उद्धवतीलत्रैव यागः खगो भवतीव्यादौ उत्त इव्यायथादिति दीक्षितोक्ते्, फलति अर्थात्. 
छृत्ती भरतिबिम्बते इति व्युखतत्या फलशब्दो एत्तिबिम्बितचैतन्यपरः । तादात्म्येन तव्यक्तौ तच्क्तेव्याप्यत्वसय तादात्म्यसंव- 
न्धरूपल्वात्., व्युपखष्टस च संबन्धसामान्यार्थकसयष्टुषातोः ( अलयन्तमेदसदिष्णुल्पान्तयन्तरावच्छिन्न )मेदसहिष्णतादा- 
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९ अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्यस्य वाऽविद्याप्रतिबिम्बस्य वा जीवत्वमिति मतयो प्रमन्नन्यसैव जगदुपादानतयेन सर्वद्र्यता- 
दात्मयस्य प्रमात्यैभावेन घटमहं साक्षात्करोमीत्यादिव्यवहारोपपत्त्ययै प्रतिविवाभ्रयग्रमावच्छेदकत्वरूपस्य प्रतिनिम्बाश्रयावच्छेद- 

` कत्वरूपस्य प्रतिनिम्नवच्वरूपस्यः वा संबन्ध प्रमातृविषययोरमभ्युपगमनीयतया धटायाकारत्तौ इृत्तिकारावच्छैदेन घटादौ वा 
-जीवप्रतिबिम्बसंभवात्तत्तादात्म्यरूपं फकव्याप्यत्वं सर्वेगतमेवेति पूर्वपक्षिणोऽभिमानः 1 जीवब्रह्मणोस्तु जीवानुपादानत्वपक्षेऽप्यभिन्नतया 

न जीवप्रतिबिम्बपेकषेति .` ब्रह्माक्षारवृत्तिप्रतिफषटितजीवचैतन्याभिन्नत्वरूपस्यः पफरुन्याप्यत्वस्य न ब्रह्मणि व्यभिचारः । पक्षदधयेऽपि 
:जह्षकारवृत्तेरावरणभङ्गाधैतस्याभिपरेततवात्् । स्पष्टं नेत्यायरलावल्यामिति ततएव दर्व्यम् ॥ 



बिट्ङेशोपाभ्याय्युयलंहितगौडन्रद्यानन्दीयुता । २३५् 

संविदन्तरापेक्षानियतिवौ ५ अखप्रकारात्वं वा ६। नाद्यः; आत्मनो वेदान्तजन्यव्रत्तिव्याप्यत्वेन तत्र 
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सिद्धिव्याख्या । 

^~ 

स्ीयनव्यभिचाराय--मियतिरिति । खातिरिक्तसंबिदपेक्षाव्याप्यखवग्यवहार्कत्वं तदर्थः । चैतन्ये तु 
खातिरिक्तसंबिदन्तराभावेऽपि युपुप्रो नियसिद्धस्फ़रणरूपञ्यवहारददौनान्न तनियम इयर्थः । अखप्रका- 
शत्वं वेति । परप्रकादयत्वाभाव इयर्थः । आत्मन इति । वेदान्तजन्येनोक्तरूपमनःपरिणामेन बृत््याऽऽ- 

गोडब्रह्मानन्दी. ( छघुचन्दरिका ) । 

रतिभिम्बितचितो भभ्रावरणकचितो वा तादास्म्यम् । साधारणं वरृत्तिव्याप्यष्वफरब्यप्यत्वयोरन्यतरवत्वम् । 
अन्यतरत्वं च तहुभयमाच्रमुख्य विदोष्यक् यत्. ज्ञानं तन्मयुख्यविशोष्यत्वम् । तच्यक्तिस्वेन ज्लानख निवेशाः, तेन वत्ति ' 

व्याप्यत्वखैव हेतुत्वं भवेनान्यवैयभ्यैमियपासलम् । कदाचित् कर्थचित् चिद्धिषयत्वं किंचिष्काटावच्छिन्नमा- 
बृतानाबरृतसाधारणं चिद्धिषयत्वं वित्तादप्म्यमाच्र हेतः । दैरिकसंबन्धेन हेतुताराभायावच्छिश्षान्तम्, कािकसंब- 

खश्ुचन्दरिकाया विद्ङेरेपाध्यायी । 

सम्यरूपसंयन्धविकेषार्धकत्वात् , तदुत्तरकमार्थककृत्प्रयययस्य चैनेण ग्रामः प्राप्तः इत्यादाविवाहुयोगित्वार्थकत्वात् , प्रकृते 
व्याप्यत्रपदं तादात्म्यरूपतद्धिषयतापरमिव्यारायेन व्याच- फरव्याप्यत्विति ! सूपवान् घर इति चाध्चुषनिषय- 

त्वस्य परिणामानङ्गीकारादाह--खाकारकेति । प्रतिबिस्बितचित इति । नु--उत्तिविषयत्वस्यैव द्द्यत्वपदार्थत्व- 
सभवे शरततिविषयत्वनियतस ृत्तिप्रतियिम्बितचैतन्यविषयत्वस्य किमिति दर्यत्वपदार्थत्वखीकार--इति चेत्, श्छणु; सवत्र 
दद्येषु प्रमाण्रच्या खवरिषयगताज्ञानावारणस्य नामात्र जन्यते, विषयम्रकाशस्तु ए्तिप्रतिबिम्बितचैतन्थसंबन्येनेवेति बत्ति- 

विम्बितचेतन्यस्य टशधाुयुयार्थत्वाविरोधात् तादातम्यरूपतद्विषयत्वस्य ददयत्वपदा्थत्वमिति। तदुक्तं परिभाषायाम्- 
अलक्षप्रमाकरणं अयक्ष, प्र्क्षप्मा चाच चैतन्यमेवेति । ज्ञानावच्छेदकत्वाच्च ¶त्तौ ज्ञानत्वोपचारः } तदुक्तं विवरणा- 

शवा्यैः--“अन्तःकरणचरतौ ज्ञानत्वोपचारात्' इति । परंत॒ तत्तवमसीद्यादिमदावाक्यजन्यदृ्या शद्धबह्मखरूपाज्ञानावरणनिव्र्तौ 
खप्रकाशश्रैतन्यरूपं ब्रह्म खत एव प्रकाडते, मेघायावरणनिचृत्तौ सूय इवं । न त्ववजेनीयेनापि पृत्तिप्रतिविग्वितचैतन्येन 
जलादिप्रतिबिम्बितसू्थेणेव विम्बभूतस्य, ग्रकाश्चस् इतरपरकाश्चानपेश्त्वात् \ म्रतिनिम्बभूतस्य बिम्बप्रकादयाभिभूतत्वात्. ! 
तदुक्तम्--्रह्म्यज्ञाननाशाय दृत्तिभ्याप्िरिदैष्यते । खयं ग्रकादामानत्वात्. नाभास उपयुज्यते” इति । अतः सदे 
ब्रह्मणि निर्क्द्द्यत्वरूपहेतोरभावान्न व्यभिचार इति ध्येयम् ॥ इदं तु बोध्यम्--प्रयक्षे प्रतिकत्ति बदिर्निमतान्तःकरण- 
विभ्बितविषयधेतन्याभिन्नयमातरचैतन्यविषयत्वं, परोक्षे तु शखस्थानमात्रस्थितान्तःकरणडृत्तिबिभ्ितप्रमातृचेतन्यविषयत्वं, 
छ्चुकिरजतखाप्रगजादिप्रातिमासिकेषु खाकारावियाढ़त्तिरतिबिग्नितसाक्िचैतन्यरूपश्रमातृविषयत्वं, वहिर्विष्रयगताविया- 

वृत्तौ अन्तःकरणोपरितयैतन्यस्य प्रतिनिम्बश्च खतादात्म्यापनैदमाकारबहिर्निःखतान्तःकरणव्रत्तिप्रतिबिम्वितेदमवच्छिन्- 
चैतन्याभिन्नःवेन । नयैव--अमाणवृत््यपेक्षायां साक्षिवेयतवं कथमिति--शङ्नीयम् ; इदमाकाराया शरततेरपेक्षणेऽपि रजता- 
काराया अनयेक्षण।त् । अतएव एकबिशिष्ट्ञानत्वं भ्रमस्य ! यदि तु ग्रमाच्रध्रितावियाक्त्तौ प्रमातुः प्रतिबिम्ब इत्युच्यते, 
तदा विश्रङ्कलन्ञानद्वयत्वं स्यादिति बोध्यम् ! साक्षादेव परमातृविषयत्वमिति न॒ क्रापि भागासिद्धिरिदखभिमानः । 
जिफका विदारणे इद्युरासनात् फठधातोनौगार्थकलात् , अधिकरणे धनूसमानाथककरप्रययान्तस्य अज्ञानावरणनाशविरि- 
षटचैतन्यार्थकलत्वात्, व्याप्यत्वपदस्योक्तार्थकत्वाच!ह--भय्यावरणकचितो वेति । प्रयक्षस्थटे विषयाकारबहिनिःखता- 
न्तःकरणवृच्त्या ब्रत्यनच्छिलचैतन्यद्वारा प्रमातृचैतन्याभिने विषथचैतन्यावरकश्य "घटो नासि" “न भाति" इति व्यवदारभयो- 
जकस्य अज्ञानावरणसख नादः, परोक्षस्थरे तु विषयाकारान्तःस्थितान्तःकरणद्च्या निषयचेतन्ये श्रमातृपमाणचेतन्यभिभे 
^नासिः इति व्यवदारप्रयोजकाज्ञानावरणमाचसय नाशः; “न भातीति व्यवहारपयोजकं ठं अस्तेव ! साधारणपदस् म्रकृतो- 
भयसाधारणरूपाचच्छि्िपरत्वमाह-साधारणमिति । इत्तिग्याप्यत्वफलन्याप्यत्वान्यान्यत्वरूपान्यतरःवावच्छिन्नपरत्ये 
सखधरककृत्तिव्याप्यत्वातिरिक्तवैयथ्यैम् , मतआदह--अभ्य तरत्वं चेति । तदुभयविशेष्यकत्वेन ज्ञाननिवेरोऽप्येतदोषतादव- 
स्थ्यमत आद--तद्भ्यक्तित्वेनेति । उक्तन्याह्यनीजं प्रकाशयति--तेनेति 1 अन्येति 1 तदतिरिकतेदर्थः । भसावर- 
णविद्धिष्यत्वैव तु न दिवुत्वसंभवःऽनिव्यातीन्द्ियादौ भागिद्धः । कदाचिदिखस्यार्थमाह--क्रं चित्काखावच्छिन्नति । 
कथंचिदियसयाद--आल्रतानाघ्रूतसाधारणेति । हेदतागच्छेदकमाद-चित्तादातम्यमाजमिति । मात्रत 



२३६ अदैतसिद्धिः सभ्याख्यां । [ परिच्छेद; १ ] 

व्यमिचारात्। अतपव न ठ॒तीयोऽपि । नापि दवितीयः, निव्यातीन्दिये शक्तिरूप्यादौ च तदभावेन भागा- 
५५, ५८८५.५५-५५८ 

सिद्धिब्यास्या । 

९५.०० 

त्मनोऽपि व्या्यमानत्वात् तत्र व्यभिचारादिलरथः । अतणएतरेति । तरहमणि दृततिवयाप्यत्वरूपविरोषय 
सक्तेन सामान्यस्यापि सत््वाब्यमिचारादेव न दतीय इयर्थः । नित्यातीन्दरियेति । एतेनापरोश्ैकर- 
सचैतन्यहपफलव्याप्यत्वे नि्यातीन्द्रियत्वस्येव हेतृक्र्तञ्यतयाऽसति विरोधतादवस्थ्यमिति निरस्तम् $ 
असन्ुच्छादिपद्जन्यप्रतीतिविरोषहेतवन्तरोपब्धेश्च । नच--तस्य प्रपञ्चेऽपि सत्त्वेन व्यभिचारः? नह्य- 
सत्पदादिना प्रपञ्चो रक्षणयाऽपि न प्रतिपादयत इयसतीति--वाच्यम् ; शक्त्या तुच्छादिपदजन्यप्रतीति- 
बिरोष्यतवेन हेतुत व्यभिचाराभावात् । नच-येनापराधेनासति प्रतियोगित्वं नेयभ्युपगम्यते, तेनेवापराधे- 
नासतस्तुच्छादिपदाश्चक्यत्वमम्युपगम्यतामिति-बाच्यम्; तुच्छादिपदानामसति शक्तिमादककोशादि- 
विरोधप्रसङ्गन तदश्चक्यखस्याभ्युपगन्तुमश्षक्यत्वात् । नच-संज्ञारूपेण तुच्छादिपद्स्य शक्तया देबदत्ता- 
दिभरतिपादकत्वसंभवेन तत्पद्जन्यम्रतीतिविरोष्यत्वस्य तत्र व्यभिचार इति-वाच्यम् ; संज्ञारूपेण तुच्छा- 
दिपद्जन्यप्रतीतिविरेष्यमिन्नत्वस्यापि विरोषणेन तत्नाव्यमिचारात्) तस्मादसन्त्वस्य सद्निवोच्यमिन्नत्ना- 
दिरूपत्वेन विरोध इति तत्त्वम् । यदप्यसयसत्तवसदेरक्षण्यनिरुच्यमानमरतियोगित्वाभावपरोक्षज्ञानव्यव- 
हारादिवत् ग्रतीयविषयत्वसदेरक्षण्यनिषेधप्रतियोगित्वमप्युपप्यत इति, तन्न; धर्मिसत्तानपेश्चाणां धमाणां 
धर्मिणं विनाप्यवस्थानसंभवेऽप्ययन्ताभावप्रतियोगित्वं न तथा तिष्ठतीति वाच्यम् ; अन्यथा प्रागभावा- 

गौडन्रह्मानन्दी ( कधुचन्दिका ) । 

न्धेन हेतुत्वे हि अविध्याचनादिषु भागासिद्धिः । खव्यवहारेल्यादिपक्षद्वयं तु मूखे प्रकदीभविष्यति । नित्यातीन्धिये 
कदाचिदिन्दरियमतिक्ान्तं घटादिकम्, निलयं तदतिक्रान्तं तु गुरस्वादिकम्; तत्रोक्तयोः फरव्याप्यत्वयोरभवेन भागा- 
विद्धिः । इृत्तेरावरणभङ्गाधेस्वपक्षे भभ्भावरणेलयाचेव फरब्याप्यत्वं वाच्यम् ; वृष्यादौ विसखतिनिभ्बे मानाभावात्, तथा 

रघुचन्द्रिकाया विडुलेशोपाध्यायी । 

आढ़तानाद्ृतसाधारणत्वव्यवच्छेदः । अवच्छिन्नान्तफल्माह--दै शिकेति । अविद्या जीव श इत्यादिषडेवे्थः । नित्या- 
तीन्ियपदे न कमैधारयाश्रयणम्; जन्यासंग्रहेण न्यूनतापत्तेः, किंतु अतीन्द्रियपदघटकातिपदेनातिक्रमकियान्वया्थकेन 
निद्यपदख “छपूरषा" इति समासमभिप्रेय प्रयोजनमाह--कदाचिदिति । एवंच कदाचिदिन्दियगोचरे धटदौ उक्त- 
फरम्याप्यत्वसत्वाज्ञासिद्धिरिति भावः । तन्न गुरुत्वादौ । उक्तयोः इत्तिप्रतिनिभ्बितचित्तादात्म्यभभरावरणकचित्तादासम्य- 
रूपयोः 1 अभाव्रेनैति । गुरुतवायाकाराज्मानिकादिषत्तेः बहिर्मिरीमनाभावेन गरुखख तद्टृत्येकदेशस्थत्ाभावेन वृच्यव- 
च्छिन्चैतन्ये गुरुत्वावच्छि्नचैतन्यामेदाभावेन गुरुत्वे तत्तादात्म्यरूपनिषयत्वासंभवात् समानदेशकारीनयो्ि्रूपावच्छि- 
ज्योरवस्त॒तोऽभिन्नयोरेव तादात्म्यरूपसंबन्धोपगमात्, वृत्तराकाराख्यविषयत्वोपगमेऽपि तदवच्छिन्नचैतन्यरूपज्ञान श हृस- 
तादात्म्यान्यविषयत्वानुपगमात् ! एवं गुरत्वायाकारपरोक्षषत््यान्तःकरणस्थितया परोक्षे गुरुतादौ नाज्ञानावरणश्चत्ति- 
सामान्यमङ्गः । द्वे हि अज्ञानखावरणदा्ती 1 एका "नास्तीति" व्यवहारप्रयोजिका असनतत्वापादिके्ुच्यते, अपरा “न भातीग्ति 
व्यवहारपरयोजिकृा अश्ानापादिकेत्ुच्यते । तत्न अलक्षढत्या प्रयक्षे विषये उक्तशक्तिद्वयस्थापि नाशः । परोक्षया परोक्ष- 
विषये. तु.-असितत्वापादकावरणशक्तेरेव नाशः । अभानापादिकावरणद्क्तिस्ु अश्येव । अकृते च भञ्मावरणकेखनेन 
-उलरमकक्तिसामान्यभङ्गविवक्षायां परोक्षे गुरुलादौ असिद्धिरिति भावः । यदि यत्किचिदावरणकषक्तिभङ्गमाघ् विवदयते, 
तदा छकतिरप्यादौ साधनवैकल्यरूपं दोषान्तरयुक्तम्, तत्सन्गमयति--त्तेरावरणभङ्गारथत्वपश्च इति. । सिद्धान्त- (~~~ 

९. जभिवागच्छकनचैतन्यमेन जीन, अशानाभयत्वसखय तद्विषयत्वस्य चैकवायोगेनाहमङ् श्त्यादिभती नुसारेण च जीवलैवा- शानाभयत्वस्याकदयकत्वात्, अन्तःकरणङञानयोः सामानाभिकरण्याभिप्रथेणोक्तपरवीत्युपपादनेऽं मद्ष्य इत्यादीनामपि तथापत्या- वासवि रीराध्याससिदधान्तभङ्गापततिरित्मादिविवरणे  खष्टम्॥ पथंचाविदयाभ्यस्य जीवसैव जगदुपादानत्वात् तदुपरागख 
इ्द्यसिद्धत्वाघ् भेच शृत्तयक्तमिति कचस्पतिमत-श्यर्थः !` - 



विद्ृलेशोपाध्याय्युशंहितगोडत्रह्मानन्दीयुता । २३७ 

सिद्धिसाधनवैकस्ययोः प्रसङ्गात् । नापि चतुः; जह्य पूर्वं न ज्ञातमिदानीं वेदान्तेन क्षातमित्यञुभवेन 
आत्मनि व्यभिचारात् । नापि पचमः; जह्यण्यप्यद्धितीयत्वादि बिशि्टव्यवहारे संबिदन्तरापेश्चानियति. 
न न ~~~ ^^ ५ ~ "^~. ^~ ~ 

सिद्धिन्याख्था । 

दिदश्चायामसत एव घटस्याप्यपरोक्षत्वं स्यादियतो न तत्र हेतुरस्तीति भावः । श्ुक्तिरूप्यादाविति । 
पक्षिकदेशषसाक्षिमात्रवेद्यंविद्याम्तःकरणतद्धर्मसुलादिरादिनव्दार्थः ॥ तेषां साक्षिमात्रवेयतया तघ्रान्तः- 
करणदृत्तरभावेन तत्प्रतिफषितचैतन्यरूपफरव्याप्यत्वस्य सुतरामभावदिवमादिषु साधनयैकस्यपरसेङ्ग- 
दियर्थः । ब्रह्म पूर्वमिति । निल्यातीन्द्रियवद्भद्यणोऽपि ज्ञातस्वेन वाऽज्ञातत्वेन वा साक्षिविषयत्यस्य 
त्वयाऽप्यज्गीकायेत्वात्तत्राऽऽत्मनि व्यभिचार इटर्थः । अद्वितीयस्वादीति । खपरकाशषत्वादिविशिष्टत्- 
सादिशब्दार्थः । यस्मिन् कसिश्चित् आत्मगोचरव्यवहारे खप्रकाशचत्वाद्ितीयत्वादिविदिष्टविषयके 

गोडब्रह्मनन्दी ( लघुचन्दरिका ) । 
५ (4 ५ [9७ 

शुक्तिरूप्यादौ सधनवैकर्यम् । नच--घर्मिक्ञानेन भश्रावरणकस्य वत्या वच्छिक्नैतन्यस शछक्तिरूप्यादिकमपि 
षिषय दति-- वाच्यम्; स्वावच्छिन्नस्यात्ताननिषयत्वसय भङ्गविशिष्टचिद्विषयस्वमेव हि फरव्याप्यस्वशाब्दाथैः; अन्यथा 

(4 1 १ 4 # गुरस्वपदावपि तद्ापत्तेः, चिद्धिषयत्वस्येय फरु्याप्यतारूपतापत्येततरभागवेयभ्यीपत्तेश्च । यत्न विषयत्वं स्थाप्यं तदेव 

रघुचन्द्रिकाया बिद्ङेशोपाध्यायी । 

केद्संग्रदायुसारिणस्तु-दिविधमज्ञानं; पुरुषाधितं विषयविषयकं च 1 एकमेव वाज्ञानं; तस्याश्रयतासंबन्धः पुरुषे, 
विप्रयता तु विपये; तनत्रापरोक्षग्रच्याऽज्ञानद्वयस्यापि एष्ाज्ञानीयोक्तद्धिविधसंबन्धयस्यापि वा निषत्तिः, परोक्षष्च्या तु विषयग~ 
तद्वाज्ञानख तत्संबन्धस वा निचरत्तिः; तन्रावरणभ्गरथत्वपक्षे निदातीग्धिये भागासिद्धिः ॥ तत्र खाकार्रतिनिवद्याज्ञान- 
पिप्रयताकलसय फलव्याप्यत्वरूयत्वान् , खाकारप्त्तिनिव्यीज्ञानाश्रयताकत्वस फरुग्याप्यत्वरूपत्वे ्॒क्तिरजतादौ साधन- 

वैकल्यम्, अपरोक्ष्रच्यैवान्ञानस्य निषत्तिः, परोक्षदरस्या नाज्ञानख निन्रत्तिः, कितु अज्ञानानुभवप्रतिवन्धेनाज्ञाननिशृत्तिश्रम- 
माश्रमिति पक्षे तु खाकारटत्तिप्रयोज्यो योऽज्ञानाननुभवोऽङ्ञाननिषृत्तिभ्रमो वा तत्कत्वं फरन्याप्यत्वं चेत्, उक्तभागाविद्धिः; 
खाकारण्रन्तिनिवलय्ञानकत्वं फरन्याम्यत्वं चत् , उक्तं साघन्वैकल्यम्-दइत्याहुः । मानाभावादिति । रूपवत एव दव्यश्य 
गरतिनिम्य इवि नियमान्, वितश्च नीरूपदरव्यत्वात्, अर्थस्पुरणस्यावरणभङ्गनैवोपपतेश्वेति भावः । साधनवैकस्ययिति । 
प्रादिभासिकस ्रतिभासकाल एत्र सत्त्वेनाज्ञानविषयत्वालुपगमादिति भावः! धर्मक्ञानेनेति । द्दंसभ्रकारकेणति रोषः । 
शसिरूप्यादिकमपीद्यपिना इदंलविशिष्टा क्तिः । तत्तादात्म्यापन्नत्वात्त्रप्यस्येति भावः । खावच्िछिन्नस्येति । खं 
यश्च फलभ्याप्यत्वभुपपादनीयम् तत्. घटादि, इदंत्वविशिषटश््तयादि चेति वक्ष्यते । घटादौ पक्षे फरव्याप्यत्वरूपहेतु- 
षिदिः । घटादिकं हि खतादातम्यापन्नखाधिष्टानचेतन्यनिष्ठज्ञानविषयतायामवच्छेदकमेव, नत्वज्ञानविषयः, जडत्वात् 
जडे च यैतन्यकाशम्रतिबन्धरूपस्याज्ञानकायसयाभावात्, जडस्यान्ञानविषयतावच्छेदकतवं सवावरयकं, तत्तज्नडावच्छि- 

जन्ञानविषयत्वभङ्गं प्रति तत्तदाकारत्तः कारणत्वात्; अन्यथा घटादाकारछ़त्या श्द्धचेतन्यविषयकाङ्ञानभङ्गापत्तेः । 

छदवैतन्यनिषयकाङ्ञानभङ्गे जु शद्धयैतन्याकारफत्तेरेव कारणत्वं बोध्यम् \ छुकतिरूप्यादिकं च न खं; तस्याज्ञानजम्यत्वेना- 
क्ञानविषयंतानवनच्छेदकत्वात् ! धटल्चानजन्यघटेच्छया घटज्ञान विषयतानवचच्छेद कत्ववत्, इवि साधनवेकल्यसङ्गतिः । 

अक्षानविषयत्वस्ये ति । भङ्गेति ! स॒ चाधिकरणरूपालन्ताभावोऽपि तादृशाज्ञानविषयत्वाभावो न साकारढृत्ति- 
जन्यः ¦ अन्यथा खावच्छिनत्वसख।निवेश्े विषयान्तरावच्छिन्नाज्ञानविषयत्वभङ्गनि दिष्टचिद्धिषयतवस्य खनिष्टय सखनिष्ठ* 

फलन्माप्यत्वशब्दार्थत्वे । गुसत्वादाधिति । आदिना प्रयक्शपर्वेतादिनिष्ठानुमेयवदयादिः 1 घटाद्याकारङत्तिजन्याज्ञान- 
विषयत्वमङ्गविपिष्टषराद्यवच्छिन्नचिद्विषयतवादिति भावः) तदापत्तेः फरुव्याप्यत्वापत्तेः । तथाच निदातीन्दियेति मूल- 
विरोधो गुरत्वदिः ्रयक्षविषयत्वन्यवहारापत्तिेति भावः । नञु--योग्यत्वादिविशेषणस्योक्तफरु्याप्यत्वे निवेात् 

केवमापत्तिः, अत्त भद--विद्धिषयत्वस्येवेति । योग्यत्वादिविषिषटयेत्यादिः । इपत्तिरङ्कया वैतदवतारयति-- 
इतरभागेसि ! भभावरणकेति + भगेखर्थः । बेयभ्वीषश्तेरिति । युरुत्वादिवारणस्ैव तत्फलप्वात् तख चासंभवाद्विति 



२३८ अद्वैतसिद्धिः सर्व्याख्या । [ परिच्छेदः १] 

०. 

द्रीनेन व्यभिचारात् । नापि षष्ठः; स हि अवेयते सत्यपरोश्चव्यवहारयोग्यत्वाभावरूपः। तथाच शुक्ति- 

विद्धिव्याख्या 

स्वातिरिक्तसंविदो विदेषणविषयतया नियमेनापेक्षणादिति भावः! स हीति । अवेयत्वे सलयपरोक्षव्यव- 

हारयोग्यत्वं खभ्रकाशत्वं; तत्रचातीन्द्रियेष्वतिव्याच्चिवारणाय अपरोक्षे्यादिविरेष्यम् । घटादावति- 
व्याप्निवारणाय सलयन्तं विशोषणम् । ह्यणोऽपि बृत्तिचेद्यतयाऽञ्याप्रिमौ भूदिति फर्व्याप्यत्वामावो वेयत्वं 
विवक्षितम् । सुश्चिप्रख्यादावपरोक्षव्यवहारर दिते आत्मन्यव्यापिवारणाय योभ्यत्वं बिरेषणम् । एवंरूप- 
खग्रकाशत्वाभावोऽखप्रकाश्चत्वमियर्थः । दूषयति---तथाचेति | अवियादिरादिशाब्दार्थः । ततश्चो्ताख- 

गोडन्रह्यानन्दी ( कघुचन्द्रिका ) 1 

सखम् । नयु--ईश्वरीयायां मायापरिणामरूपायां विद्यमानसर्वविषयिक्ायां त्तौ प्रतिनिम्बितस्य चैतन्यख गुर्वादि सर्य 
द्यं विषयः, उक्ते हि विवरणे--ईेशख सर्वकतरस्वादेव विद्यमानसर्वैविषयज्ञते'ति । उक्तच तत्र तचवदीपने-- 
“दैश्वरोपाधिः सप्वभ्रधानमाया विद्यमानसर्वैविषयाकप्रेण परिणमते तसिश्च परिणामे प्रतिविम्बितं चैतन्यं सर्व॑ पदय- 
स्याध्यासिकसंबन्धा"दिति । अतः कथं भागासिच्यादिकम्, नच--तदापातत एव पू्वेपक्चिणोक्तमिति-वाच्यम्; 
सिद्धान्ते फरुभ्याप्यत्वव्यतिरिक्तयवयादिथन्थासङ्ञतेः--इति चेन्न; फरपदसख प्रमाफङाथेकत्वात् इेश्वरीयमायाचत्तेश्च 
श्रमास्वाभावेन तस्प्रतिबिर्वितवितः फरुपद्ाथत्वाभावात् । येन हि पुरुषेण यदक्तातं तद्िषयकन्त्तिः त्पुरुषीयश्रमा, 
नचेश्वरेण किं चिदक्ञात्तमस्ति; येन तदीया मायावृच्तिः भ्रमा स्यात् । यदि च फरदाल्दार्थमपहमाय इईधरीयब्ुत्तिसाधारण 
पव हेतुरूच्यते, तदा नासिन्धया दिदोषः । ज्ञातं ब्ृच्युपहितचिदिषयः । अवेद्यत्वे सतीत्यादि । फङाव्याप्यत्वसमा- 

छश्ुचन्द्रिकाया विदटलेशयोपाध्यायी । 

भावः । भागासिष्यादिदोषासंभवमाराङ्ते- नन्विति । विद्यमानेति । अतीतानां तु ईश्वरस्य सरणम् , अनागतस्टरीक्ष- 
णरूपरमायादरच्युपाधिकेशवरसाक्षिरूपं विज्ञानमिति स्वज्ञत्वसिद्धिरीश्वस्यति भावः । कैचिन्तु--ईश्वरस्योपाधिभूतमाया- 
परिणामैः वचित्प्रतििम्बग्राहिभिः काल्त्रयवर्तिनोपि प्रप्चस्यापरोक्षयेणाकलनात्सर्व्ञत्वमिति--वदन्ति- प्रतिबिम्बितं 
चैतन्यमिति 1 मभ्नावरणकविद्धिषयप्वं फलग्याप्यत्वमितिपक्षे नेयं र्का, इश्वरचैतन्यस्य खतः सर्वदानादृतत्वेन वृत्ति 
्रयोज्यावरणभङ्गविरिष्टत्वाभावात् । स्वैमिति । वियमानमिति रोषः! कथं भागासिद्धयादिकमिति 1 नच- 
अभ्रान्तेश्वरस् शक्तिरजतविषयकमायावृत्तरभावात् साधनवेकल्ये जागरूके कथंताया अभावात्. कथमादिपदोपादानस् ? 
हश्वरस्य रजततादात्म्यावगाहितवेन रजताकाराविदादृत्तितादात्म्यापननेदं दृत्तिप्रतिनिम्बितयेतन्यरूपजीवभ्रमाकारृत्तेः श्तौ 
जीवदषटं रजत॑ मिथ्येद्यादिक्तेश्च बाधितविषयिण्याः खीकारे भान्तत्वापत्तबरत्वादिति-- वाच्यम्; यतः बाधितस्याबा- 
वितत्वावगाहि बाधितत्वानवगाहि वा ज्ञानं श्रमः, अन्यथा नेदं रजतमिति बाधस्यापि भरमघ्वापत्तेः, सिद्धान्ते घट 

देरपि बाधितत्वेन तद्विषयकेश्वरीयमायाब्रत्तरपि अ्रमत्वापित्तेश्च । एवंच बाधितत्वेन प्रातिभाकषिकविषयकेश्वरीथमाया्ततः 
न॒ भमत्वमिति तत्पतिबिम्बितयेतन्य विषयत्वेन शुक्तिरूप्यादो साधनवैकल्यवैकल्येनादिपदसङ्गतिः । बाधावगा्याहार्थ- 
भ्रमसंशययोः प्रथक् भ्रमत्वं निरुच्य तस्य॒ उक्तम्रमस्य चान्यतरत्वेनानुगमसंभवान् । तत्--उक्तभागासिच्यादिकम् । 

आपाततः । ईश्वरीयज्ञानमननुसन्धाय । इत्यादीति । सर्वस पक्षस कषोदक्षमत्वादितीयर्थः । भ्न्थासङ्गतेरिति । 
दश्वरीयज्ञानमादाय फरन्याप्यत्वपक्षसख क्षोदक्षमत्वे तब्यतिरिक्ततवविशेषणासंभवेन सर्वेषां पक्षाणां कोदक्षमत्वात् , 
इत्यस्यैव वक्तु युक्तत्वात्. इति भावः । प्रमाफरेति ! अज्ञानविषयकढ़त्तिप्रतिबिभ्बितचैतन्येयर्थः । प्रमात्वाभावेन 
अज्ञातविषयकत्वाभावेन । नयु घट गुरुत्वादिकं जीवस्य कदाचिदज्ञातमेव इत्यत आदह-येन हीति 1 तत्पुरुषस्य 
घटादिज्ञानोत्तरजातस्य पुरषान्तराज्ञातधटादिज्ञानसय तपुरुषीयम्रमात्ववारणाय पुरुषैक्यनिवेः ! नच--कालान्तरे 
धटदेः तत्पुरषाज्ञातत्वात् उक्तदोषतादवस्थ्यमिति-- वाच्यम्; कलैकयस्य निवेशनीयत्वात्. । अबाधिततिषयकलं तु न 
हेतु घटकममात्वे निवेशनीयम् ; सर्वदरयानां सिद्धान्ते बाधितत्वेन हेत्वसिद्धिषसङ्गात् । नयु खखादौ इत्तिखीकारेऽपि 
अज्ञातत्वामवेन, भागासिद्धिः इत्यत आद-यदि चेति । फठशाब्दार्थम् अज्ञातविषयकतघटितम् । ईश्वरीय- 
चृत्तिसाधारणः खाकारत्ति्वेनेश्वरीयवृत्तिघटितः खाकारछक्तिप्रतिविम्बितयैतन्यविषरयत्वरूपः । तदा नासिद्धयादि- 
दोष दति । गिरुकतभभ्रावरणकचेतन्यविषयत्वरूपो देतुयेदयुच्यते, तदालंस्येव भागापिध्यादिदोष इति फरुव्याप्य- 



विड्टेशोपाध्याय्युपव्हितगोडत्रह्मानन्दीयुता । २३९ 

रूप्यादेरपि अपसोश्चन्यवदार्योम्यत्वेन साधन्वैकस्थात्--इति चेन्मैवम्; फव्याप्यत्वव्य तिरिक्तस्य 
सर्वस्यापि पक्षस्य क्षादक्षमत्वात् । नच-घृत्तिव्याप्यत्वपक्षे बरह्मणि व्यभिचारः, अन्यथा बह्मपराणां 
वेदान्तानां वेयथ्यप्रसङ्गादिति-- वाच्यम्; शुद्धं हि बह्म न दयम्; 'यत्तदद्वेदय"मिति श्तेः कितूप- 
न ^ ~^ ~ 

सिद्धिव्याख्या । 

प्रकाञ्चत्वविशेष्यवति घटादौ बिशेषणाभावात् विशेषणवति निलयातीन्द्रिये विरेष्याभावाद्भवतां 
मतम् । ततश्चावियान्तःकरणश्क्तिरूप्यादौ फलान्याप्यत्वरूपविरोषणवदपरोक्षे उ्यवदारयोभ्यस्वरूप- 

वरिष्यस्यापि सच्वाद्धिरिष्टव्यतिरेकरूपो हेतुस्तत्र नासीति साधनविकटठो दृष्टान्त इयर्थः । इदमुप 

लक्षणम् घटादौ चैतन्यरूपज्ञानविषयत्वस्याप्रामाणिकत्वेनापरोक्षब्यवदारयोग्यत्वरूपबिरशेष्यवत्फला- 
ठ्याप्यत्वरूपविरोषणमपि तत्र वर्वत एवेति पिरोषणविरेष्ययो्धेटादौ सत्त्वाद्िरिष्टाभावसत्र नासली- 
लसिद्धेशधेयपि द्रष्टव्यम् । दृषणोद्धाराय खाभिमतपश्षान्दशैयति--षछन्याप्यत्वेति । वृत्तिन्याप्यत्वपक्षै 

ब्रहमण्युक्तन्यभिचारमलवदति--नच वृत्तीति । अन्यथेति । आत्मनो वृत्तिव्याप्यत्वानङ्गीकार 

इयर्थः । ननु न वेदान्तवेयर्यं; जपायर्थवत्त्वेनोपपत्तरियत आद--बह्मपराणामिति । उऽप- 
क्मादिषिङ्गेनैहम्रतीतीच्छया पूर्वपूर्वकाध्यापकोच्वारितानामियर्थः । वैयथ्य॑प्रसङ्गादिति । फलाभावा- 
दिति भावः । इति नच वाच्यमियन्वयः । किं वृत्तिन्याप्यत्वं दश्यत्वमिल्युक्ते ब्रमण व्यभिचार 
इत्युच्यते, उत ॒ब्रह्यपराणां वेदान्तानां वैयभ्य वा; आयेऽपि किं ञद्धे बरह्मणि व्यभिचारः 
उतोपदहिते इति विकल्पं मनसि निधाय शुद्धे बरह्मणि व्यभिचार इति पक्षं दूपयति--श्ुदधं हीति । 
यच्छुद्धं तद्हद्यमिति श्या दर्यत्वस्य निषिद्ध्वाच्छरुद्धं न द स्यमियर्थः । तथाचात्र हेतोरभावान्न 
व्यभिचार इति भावः । द्वितीयपक्षमधोङ्गीकारेण परिदरति--किंतूपदहितमिति । तत्र देदुवत्साध्य~ 

गोडन्रह्यानन्दी ( रघुचन्दिका ) 
नाधिकरणं यद्परोक्षव्यवहयरयोग्यत्वं तदभाव इयथः । क्षोदक्षमत्वात् विचारसहश्वात् । अद्धेद््य अदर्यम् । 

रघुचन्दिकाया विद्रुलेरोपाध्यायी । 

स्वन्यतिरिक्तसेदयादिप्रन्थगङ्घतिरिति भावः । यथाश्रुत कदाचित्पदार्थर्किचित्काखावच्छिलसस हेतौ संभवाय पूर्वं न ज्ञात- 

मिदानीं ज्ञातमिति मूले उक्तम् । नु-शद्व्रह्मणो वेदार्तजन्यदृत्तिविषयत्वेऽपि तत्प्रहितिम्बितयेतन्यविषयत्वाभावात् 
तद्भरितदेतुप्वाभावेन कथं व्यभिचार इत्यतो भ्याचर--ज्ञातं चरत्युपहितचिद्धिषय इति । शद्धबिद्रये खप्रकाशेऽपि 
ब्रह्मणि वृ््युपहितचितस्तादात्म्येनाभ्यस्ततया चित्तादासम्यरूयनिष्कृष्टहेतौ व्यभिचार इति भावः। “अदं ब्रह्मासि”, “"तत्त््- 
मसि, “सलं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इलयादिपु डद्धविषयकन्यवदारेषु खाकारदरत्तिखरूपचेतन्ययोरपेक्षायामपि खान्य 
चिद्रूपसंविदपेक्षाविरद्यत् मूडे अद्वितीयत्वादिबिशिष्टग्यवहारे इत्युक्तम् ! संविदन्तरेति । द्वितीयाभावविगिष्टकारद्तति- 
.प्रतिनिम्बितोक्तविरिशन्यचिदिदय्थः । यद्यपि अखप्रका्चत्वं खप्रकार्ेतन्यान्यत्वं छक्तिप्येऽपीति साधनवेकत्यख 

. वक्ष्यमाणस्य न श्रसक्तिः; तथापि खप्रकाशत्वं खरूपय्रकाला यत्वं, खरूपप्रकाराविषयतवं वा, खमेदनियतं ब्रह्मण्यप्रसिद्ध- 
मतो व्याच मूरे--सहीति ! तथाचेति ।. उक्तार्थे चेय्थः । अवेदयत्वेद्यस्य वृतत्यविषयघलार्थकत्वेऽनिघ्याद्रत्तिविषये 
छकतिरूप्ये विशेषणाभावेन देठुसत्त्वात् तथाचेदयादिसाधनवैकल्योक्तेरसक्गतिः, डद्ग्रह्मणो दृत्तिविषयत्वपक्षे अवेयत्व्- 
स्थाश्रसिच्या साधनापरसिद्धिश्च, तत्त्यागे तु घटादौ भ्रयक्षे हेत्वसिद्धिरियतो वेधत्वं व्याच्--टीकायां, फटाव्याप्य- 
त्वेति । सखवाकारदृत्तिप्रतिनिम्नितचितो भभ्नावरणकचितो वा तादात्म्यकूपविषयत्वाभावेयर्थः । सतीयेतदर्थतत्सामानाधि- 
करण्यस्याभावविशेषणत्वे घटादौ अयक्ष साघनसत््वानुपपत्तिः, अतो योग्यत्वरूपप्रतियोगिविरेषणतामाद--सखम्रानाधि- 
करणमिति 1 तथाच घटादौ विशेषणाभावेन विविष्टभावरूपदेमत्त्वोपपत्तिरित्रि भावः । क्षोदः श्वदिर् संपेषणे 
इयदशासनात् संपेषणम् । स च सूक्षमा्थप्रतिपादको व्यापार इति भ्रकृेते विचारो ग्राह्य इद्यभितरेय व्याचे--विचार- 
. सदत्वादिति । अदरेदयमियत्र देः कर्मणि “दुपधाश्रह्पिचृतेरितिः क्यपि छान्दसते एमागमे सिद्धेन द्रेदयपदेन नसू- 
समास इदाहद-अहदयमिति । मू ङे--कितूपदितमेवेति ! द्द्यपिसदुषज्यते, उप्तिविषय इलर्थः । नञु--तच्व- 
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हितमेव, तच्च मिथ्यैव; नदि चृत्तिदशायां आदपदितं वद्धवति । नच--“सर्वभत्ययवेयेऽसिन् ब्रह्मरूपे 

व्यवस्थितेः इति खचचनविरोध इति--वाच्यम्; तस्याप्युपदितपरत्वात् । नच--एवं सति शद्ध 
1 
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[0 
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स्यापि सचत्वान्न व्यभिचार इत्याह--तच्वेति । नु वेदान्तजन्यडत्तिदञ्चायायुपाधेरभावादुपहितत्वं 

न संभवतीदयारङ्खयोपाध्यन्तराभावेऽपि वृत्तेरुपाधिस्वमस्तीति व्यतिरेकमुखेन दशैयति-- नहीति । नच 

सर्वप्रत्ययवे्े इति । घटादिसर्व्॑रययनिषयो ब्रश्चयङ्गीक्वतां स्वाचायोणां वचनस्यापि सखव चनत्वात्त- 

द्वियेधः स्मादिति नच वाच्यमियर्थः। तत्र हेतुमाह-तस्यापीति । नच~-““प्रपञ्चस्य प्रवियः शब्देन 

भरतिपायतः इदयुत्तरार्थे जगद्विख्याधिष्ठानत्वोक्त्या सर्वभ्रययवेद्यस्य शुद्धत्वमिति--शड्यम् ; उपदिते 

ब्रह्मणि सर्वग्रययवे्यत्वे सिते नेव्युक्त्या शद्धे बह्यणि प्रपच्छस्य प्रविख्यो नेतिश्ब्देन प्रतिपाद्यत इ्युत्तरा- 
्ैस्याविरोधोपपत्तशच, अन्यथा सर्वप्रययवेयये च शुद्धरूपे इति वचनव्यक्त्यापत्तेः । अतएव--पवौर्धेऽपि 
“न्यवखित' इलनेनालुगतत्वोक्टा शृद्धस्मैव प्रतीतिरिति --निरस्तम् ; उच्तराधोजुसारेण सर्वभययवेये 
उपहिवन्रह्मरूपे शद्धे व्यवसिते सतीयर्थकथनेऽप्यवुगतत्वोक्या शुद्धपरतीतिसंभवादिति ध्येयम् । 
यत्त्वाद्यद्धितीययोः फटाभावाद्भद्यपराणां वेदान्तानां वैयथ्यैमिव्युक्तं, यदपि चान्यच्छरवणादिविधेः 

फटाभावा्रैयर््य; बरह्म विचारयितुमुपक्रन्तयोयरुशिष्ययोर्मध्ये गुरोमौँनं शिष्यस्य मौल्यं च स्यात् 
(्रह्मजिज्ञासा' ्रयज्ञानमियन्र कर्मणि षष्ठीच न स्यात्, कदन्तजिज्ञासाङब्दयोगे जिज्ञासाकर्मभूत- 
ब्रह्मगतकर्मत्वममिदधानाद्भद्श्चब्दाखठी -कदकममोः कृतीति सूत्रात्, तस्याश्च श्रतिपदविधाना ष्ठी 

गोडत्रह्यानन्दी ( कधुचन्द्रिका ) 1 

उपहितं इृत्तिविषयस्वोपहितम् । नु-उत्तिदशायायुपहितमेवासि; तख मिथ्यत्वे सल्यरूपाधिष्टानश्ून्यतापत्तिः 
तत्राह-नदीत्यादि । बृ्तिदशायामचुपहितं छदं यदबिष्ठानमरूपमस्ि, तन्नहि तदुपहित भवतील्थैः । तथाचा- 

नुपहितरूपखोपहितदशयामपि स्वाश्नोपहितस्योक्तश्ून्यतेति मावः । उपहितपरत्वादिति । घदाचाकारदृस्या 

ठध्युचन्द्रिकाया विद्ुङेरोपाध्यायी । 

मसीतिः महावाक्यजन्यदरत्तेः कथमुपहितं विषयः १ तदा हि अज्ञानख नाशेनोपाधित्वासंभवात् , अन्तःक्ररणदेः सत्त्वेऽपि 
तदुपदितविषयकल्वं न. तच्ज्ञानख; खातिरिक्तोपाध्यनुपटितन्रहमाज्ञानानिवर्तकत्वप्रसङ्गात् इत्यतो व्याचे-उपदहितं 
चत्तिविषयत्वोपदहितमिति । तथाच तत्त्वज्ञानस्यापि खातिरिकोपाध्यनुपहितव्रह्मविषयत्वेन मूलज्ञानसमानविषय- 
कत्वेन तजनिवर्तेकत्वोपपत्तिः । खात्मकोपाधेश्च खविषयत्रमतो ज्ञाना्गयोने भिन्ननिषयकलं न वा आत्माश्रय इति 
भावः । नहील्यादिरफङ्किका न इउ्युपितत्वोपपादनपरा, (त्च मिथ्याः इत्यनेन व्यवधानात्. । अतस्तामव्यवहितोक्तोपहित- 
मिथ्यात्वोपपादनपरतया व्याख्यातुं तदजुपपत्तिशङ्कया अवतारयति- नन्विति । उपहितमेवेति । नत्व्ुपहितं सद~ 
-मिद्थः । तस्य उपरितख । सत्य रूपाधिष्ठाने ति । आवद्यकाध्यस्तत्वनिवाहायपेक्षितेयादिः । यथश्चुतेऽनुपहिताभाव- 
सयैव कमन मिथ्यात्वोपपाद्रनासंभवात् तत्संमवायोपहितमियनुषज्य यत्पदमध्याहय व्याच्टे-डत्तिदद्ायामिति । 
अपिते शुद्धमिति । कृत्यादिरूपोपाधेः परिच्छिनत्वेन सर्वावच्छेदेनोपदितत्वासंभवात् महाभूतयाध्यासाधिष्ठानं 
अवतीवि सावः । मू ठे-नच सर्वभ्रत्ययवेदये इति 1 जीवन्सुक्तपरमिदं वचनं, जीवन्सुक्तो हि व्युत्थानकाडे देदया्रा- 
-निवाहकमावरयकं छोकिकरं वैदिकं च कर्मं मिथ्यत्वेन पर्यन् करोति, समाथिकारे ह्यरूपेऽबाध्येऽवतिष्ठते । अतत्तविदयपि 
चहारूपे एव् व्यवतिष्ठते, सवैस्यापि जीवख सोपाधिकत्रह्मरूपतवादत उक्तम्-स्वैभ्रत्ययवेचे इति । सोपाधिकं तत्तजीव- 
क्प तत्तजीवेनेव वेदयते, तदनुस्यूतं बरह्म तु स्वैणापि वेयम् । यद्धा-अस्ि भाति प्रियं रूपं नाम चेद्यंशपश्चकम् । भयं 
वं हमं जगद्रूपं ततो द्यम् ॥ -इलभियुकतोक्तेः घटादिसकल्जगति तादात्म्येन सचिदानन्दबह्य सर्वेषां सर्वाधिष्ठानतया 
“वरोऽस्ि" भाति" प्रतीयते चेति मासते । तच्च श॒दधमेवेति छदधस वृत्तिविषयताग्रतिपादक्ेतद्वचनविसेधः द्ध 
इत्तिनिषयूतवाुपयमपन्े इति भात्ः4. तस्यापि उत्तवचनखापरि । उधटितपरत्वादिति । उत्युपदितबद्परल्रादि- 
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न समस्ते, इति समासनिषेधेऽपि करयोगलक्षणा षष्ठौ समस्यत इति प्रतिप्रसवात्समासे जाते 
शुपो धातुप्रातिपदिकयोः" इति सूत्रेण षष्ठीरोपे बह्मजिज्ञासेति पदं निष्पयते । एवं बहयज्ञानमिलयपि । 
एवं च न्नद्यजिज्ञासाः श्रहमज्ञानःभियादौ कर्मसवार्थकषष्ठवथौन्तभोवेण वाक्यार्थो न स्यात् । षष्ठयथौ- 
न्तभोवश्च समासक्चक्या वा, पूर्वपद्लक्षणया वा, छुक्षष्ठीस्मृया वा; षष्ठवर्थोपयितावियन्यदेतत्। 
ज्ञानापरपयोयवृ्त्यव्याप्यत्वे ब्रह्मणो ज्ञानक्रिययाऽऽपुमिष्टतमत्वरूपज्ञानकर्मत्वानुपपतत्या षष्ठयरथान्त- 
भौवेन वाक्यार्थो न निष्पयत इति स्पष्टमेवेति । तथा (तमेव धीरो विज्ञाय! इत्यादौ द्वितीया दयते 
त्वग्यया वुद्ा' इ्यादौ तङ् “आत्मावाऽरे द्रष्टव्यः श्रोतन्यः इयादौ तव्यभ्रययश्च न स्यात् । तः- 
मित्र कर्मणि श्टयतेः इलयत्र भावकर्मणोः द्रष्टव्यः इत्र च तयोः ( भावकर्मणोः ) (तयोरेव 
छलयक्तलर्थोः? (पा० सू० ३-४-२०. ) इति पाणिनिमहर्पिणा ककर्मणि द्वितीयाः (पा० सू 
२-२३-२) तङ् तन्यप्रययादीनां स्मरणात् । दशोऽज्ञाने दग्विषयत्वरूपदद्यलज्ञानं च न स्यात्| 
नच--दशोऽज्ञानैऽपि वृत्तिव्याप्यत्वं ग्रकृतदेतुः सुक्ञान एव, नहि रग्विषयत्वरूपटर स्यत्वमच्र हेतुसेना- 
मिभ्रेतं, किंतु दृत्तिव्याप्यत्वरूपमिति--वाच्यम्; तातयानवगमात् । नह्यत्र भरकृतहेतोरक्ञानमापाथते, 
कितु मिथ्यात्वे साध्ये इत्तिव्याप्यत्वरूपं पारिभाषिकं दर्यतं हेतुङर्बतापि प्रकृतिप्रययाऽवगतदग्वि- 
पयत्वरूपद श्यत्वमपि दुरपह्नवम् ; परंतु न तव हेतुतेनाभिप्रेतम् । एवंच देतुतेनानभिमतोऽपि रग्विषय- 

त्वरूप उपाधियैदि दृत्तिव्याप्यस्तदा तदटुपाधिविदे पणीभूतदरोऽपि वृत्तिन्याप्यत्मवजैनीयमेवेति तत्र 
व्यभिचारः । यदि न वृत्तिव्याप्यः, तदा तदुपाघेनं मिभ्यात्रसिद्धिः मागासिद्धिश्च स्यादिति दूषण. 

जातं, तदेतत्सर्वमप्यतएव परास्तम् । उक्तस्य सर्वस्याप्युपहितपरतया सावकाश्चत्वात् । नापि तदुपाधिं 

भरति विरेषणीमूतायां दि व्यमिचारापत्तिः, उपार्धं ग्रति विशेषणतापन्नस्वेन रूपेण तस्या अपि 
मिथ्यात्वेन तत्र साध्यसत्त्वात् । केचित्त॒--श्रवणादिविघेः फएखाभावद्रैयथ्यैमिति यदुक्त, तत्न; श्रवण- 
विधेर्विश्वनिन्यायेनान्ततः खभैफुखवच्त्वस्य संभवात् ! नच--'आत्मा वा भरे द्रष्टन्यः श्रोतन्यः' इत्यत्र 

श्रवणेन भावयेत्त्, किमिति फलाकाङ्कायां वाक्येन वदोनं बिनियुज्यते, नतु व्यवहितं सखगौदि' संबध्यते; 
सन्निहितफराभाव एव व्यवदितस्य कत्पनादतः श्रवणविधित्रह्यज्ञानार्थं एवेति तन्मते तद्वैयथ्य तदवस्थ 
मिति--वाच्यम्; श्रवणविधिनै ज्ञानार्थः, बरह्मणोऽदर्यतया सञ्निहितस्यापि दरौनश्ञब्दस्य तदबोधक- 
स्वात् । अन्यथा “भावयेक्किशमिलयाकाह्ायां समान्पदोपात्तं श्रवणमेव वाक्योपात्तदशेनापेश्चयाऽ- 
तिसभ्निदितं फर्त्वेन संबध्येत । एवच सन्निदितफराखभ भ्यवहितस्यापि माश्चतया स्वगादयर्थ 
एव ॒श्रवेणविधिरतो न व्यर्थम् । यद्पि- ब्रह्य निचारयितुं उपक्रान्तयोरियादि; तत्रापि किमा- 
पामानं मोनं इष्द्वकतृत्वाभावो वा, वेदान्तरूपशब्द्वक्तुतवामावो वा, ब्रहमज्ञानोदेदयकन्र्य- 
वक्तृत्वाभावो वा । नाद्य अङ्ञेयत्वेपि ब्रक्षणस्तद्धिचारे प्रवृत्तयोर्दृहनिवहारिदेवशब्दपभरयोगे विरो- 
धाभावात् । न हितीयः; त्रह्ममोधकस्यापि वेदान्तरूपशब्दस्य स्तुतशषस्छधिकरणन्यायेन बचनस्यो- 
पपत्तेः । त तृतीय; इष्टापत्तेः । ब्रह्मणो ज्ञानाबिषयत्वेन तच्कञानोरेशेन शब्दप्रयोगस्य मयाऽनङ्गी- 
करणात् । नचैवं--द्यदिचारे बेदान्तवाक्यप्रयोगवैयथ्यैमिति-वाच्यम् ; वेदान्तवाक्येरेवं नह्मवि्चा- 
रस्य बिष्िततया तत्परयोगसंभवात्, धेदान्तविक्ञानुनिश्िताथौः इति शरवे । नच--उपक्तमादि- 
जिकञिकसख. „ ानेजपकोरिवत्वरमे्तगडनसविषय्ासन्गारगरपह „बिना, 

मद्वे. सि. ३१ 
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२४२ ; " अद्वैतसिद्धिः संव्याख्या । ` [ परिच्छेद १] 

सिद्धिं स्यादिति- वाच्यम्; खतप्व तस्य पकादात्वेन सिद्धत्वात्। नड--अज्ञाते धर्मिणि कस्यचित् 
धर्मस्य विधातं निषेद्धुं वा अशक्यत्वेन शुद्ध, यत्वं निषेधता शछयुद्धस्य ज्ेयत्वभवदयं खीकरणीयम्, न 
च~ स्वभ्रकादात्वेन खतःसिद्धे शुद्धे श्रुत्या डदयत्वनिषेध इति-वाच्यम्; शुद्धं खभरकारमिति राब्दज- 
न्यविशिटवरत्तौ शद्धाप्रकाशे तस्य खथ्रकारात्वा सिद्धः-इति चेन्न; ठृत्तिकाले वृत्तिरूपेण घममेण शुद्धत्वा- 
संभवात् शुद्धस्य चत्तिविषयत्वं न संभवति, अतः शुद्धं खप्रकाश'मिति वाक्यस्य लक्षणया अच्युद्ध- 

१ 00) ५ 

सिद्धिव्याख्या । 

मौनराब्दार्थसेन विवक्षितत्वादेतादरं मौनं स्यादिति-बाच्यम् ; शुद्धनह्मणोऽज्ञेयत्वेन निरुक्तविचारस्या- 
संभवेऽप्युपहितस्य ब्रह्मणो ज्ञेयत्वे निरक्तविचारस्यापि संभवत्खरूपत्वात् । अतएव ॒मौोल्यव्देन 
ब्रह्मज्ञानाभावाभावोऽभिप्रत इति दिष्यस्य न स्यादियपि निरस्तम् ; निरक्तविचारसंभवे तेन जन्येन ज्ञानेन 
रिष्यस्य ब्रमज्ञानामावस्यैव संभवादिति न कथ्िदोष इति-वद्न्ति । परमार्थतस्तु--शब्दाजन्यन््ति- 
विषयत्वमेव दृर्यत्वमिति वक्ष्यमाणपक्षे शुद्धस्य वेदान्तजन्यदृत्तिविषयत्वेऽपि न वेदान्तानां वैयथ्य, 
नवात्मनि व्यभिचार इति द्रष्टव्यम् । नचैवं सतीति । दधे इ्तिव्याप्यत्वरूपहेत्वभावे सति शुदधसि दिनं 
स्यादिदयर्थः । तथाच शुद्धसिद्धिमिच्छता तस्य चृत्तिव्याप्यत्वं वक्तव्यमिति तत्र व्यभिचार एवेति 

भावः ! खत एवेति । नतु बृत्तिन्याप्यतयेलयर्थः । खत एब सिद्ध, नठु इत्तिव्याप्यतयेयत्र देवुः-- 

खप्रफा्त्वेनेति । तज्चामे निरूपयिष्यते । ततश्च सिद्धिमन्यत एवेच्छता मया तस्य ॒वृत्तिव्याप्यत्वं न 

वक्तभ्यमिति न तत्र व्यभिचार इति भावः । पुनव्येभिचारं श्ङ्ते-नन्ज्ञातेति। दृश्यत्वं निषेदु- 
मिति । ्तिव्याप्यश्वं निषेदधुमियर्थः । खीकरणीयमिति । सखीकारे च शद्धे व्यभिचारस्तदवस्थ इति 
भावः । नन्वभावबुद्धाबधिकरणोपसितिरपेक्षिता; नत्वभावम्राहकप्रमाप्रमाणजन्याधिकरणोपस्थितिः 
प्रमाणजन्या तदुपयिितिवों । अभावप्राहकममाणजन्योपसिलयपेक्षायां वायौ शूपाभावस्याचा्चुषत्वापन्त्या 

भमाणजन्योपसिलयपेक्षायां मौरवेण चाधिकरणोपसितिमात्रस् तन्रत्वे, तस्या तत्स्फुरणरूपायाः 

श्रकृतेऽपि सच्ेन तत एव शुद्धे ददयत्वनिषेधबोधस्य सुकरत्वेन तदर्थ धर्मिंगोचरवृत्तेरनपेक्षणेन डदध 
व्यभिचाराप्रसक्तेः । अतणएव---शयुद्धं न दद्यःमिति श्ब्दजन्यविरिष्टवृत्त्यनभ्युपगमे तस्यां शुदधाप्रकारो 
च तत्र दश्यसवनिषेधासिद्धिः, विधिनिषेधयोरविषयस्य विधिनिषेधाभजनत्वात्, अन्यथाऽतिप्रसङ्गादिति- 

निरस्तम् , द्धं न दर्यःमिदादि शब्दजन्यविषिष्ठद्त्तिकाठे ब्रह्मणो इत्तिरूपेण धर्मोणोपरक्ततया द्ध- 
स्वासंभवेन वृत्तो शुद्धाभकाश्चस्येषटत्वात् । नच-- एवंसति अनेन वाक्येन त्र ददयत्वनिषेधासिद्धया तस्य 

वाक्यस्य वैँयथ्यं खादिति-वाच्यम् ; उक्तरीत्या सुख्याथसंभवे सति शुद्धं न दर्यं नन मेध्ये'लस्यापि 

| 7 गोडब्रह्मानन्दी ( लघ्ुचन्द्रिका ) । 

अराधुपहितसयैव सदपय अहणमिति भावः । सिद्धिः संशयाचगोचरत्वम् । स्प्रकाद्चस्वासिद्धरिति । नच-इद्- 

। टश्ुचन्द्रिकाया विट्लेशोपाध्यायी । 

-ख्थंः 1 समाधिकरेऽपि जीवन्भु्तसय त्तिरस्येव, निर्विकल्पकसमाधौ अपि ज्ञनक्ञेयज्ञरूपत्रियुटीमेदस्पर्तिः परं नास्ति; 
तस्मात् तादात्म्य्युपहितब्रह्मरूपे एव व्यवस्थित इ्युक्तवचनार्थ इति न तद्विरोधः । शद्धस्य उत्तिविषयत्वालुपगमपश्चेऽपि 
-यद्ह्ममावस्तु विदेदकैवल्यदशायामेवेति, भावः । नयु घटः सन् इत्यादिभव्यये घटाधिष्ठानभूतं छद्धमेव सत् नह्य 
भासते, न वृत्युपदितमिति कथसुपहितपरत्वम् १ अतः-- तस्येति । द्सिद्धिः" इत्यत्र सिद्धिपदू' न -निश्वयरूपटृत्तियर, 
तदलुपगमेन तर्दभावापादने इपत्तिप्रसङ्गात+ अतो व्याच्--सिद्धिः संदप्या्यगोचरत्वमिति । दसय निश्चय 

सपदत्यपगमे जहा - छः र. वा, ह्म न दवमित. संरयुनिपययगो्रतापत्ियिर्थः । मूरे-खत पतेति । इर्त 
£~ 



विडलेश्षोपाध्याय्युपटृहितगोडनब्रह्मानन्दीयुता । २४ 

स्वमखभ्रकारत्वव्यापकमिव्य्थः । तथा च अद्युदत्वव्यावृत्या शद्धे खग्रकादयता पथैवस्यति, यथा 

गोडन्रह्यानन्दी ( लघुचन्द्रिका ) 1 

माकारमनोदृत्तिरजताकाराचिद्याधृत्तिभ्यामवच्छिन्नख साक्षिण इदं रजतं न चेति संश्यादिविरोधित्ववत् शुद्धाविष्रय- 

कस्वपरकाशत्वाकारव्रस्यवच्छिननसाक्षिण एव छुदधे खप्रकाश्चस्वसंरायादिविरोधित्वमितति- वाच्यम् $ रजतादितादास्म्यो- 
पहितेदंविषयकदृक्तेरेवाविद्यापरिणामभ्रमलवेन रष्टान्तस्यासिद्धत्वाव्, सिद्धस्वेऽपि वा नीरु दयादिक्ञानस्यापि छदं 
नीरे न वेस्यादिघीविरोधिष्वापत्तर्तसाक्षिण उक्तसंशयाचव्रिरोधिष्वात् । चत्तिकाख इति । शुद्धस्य वृ्तिनिषयव्व- 
स्वीकार इत्यादिः । अत इति । द्धस्य वृत्तिविषयस्वे खभ्रकाशस्वविरोधाच्चेति दोषः । अशुद्धत्वम् उपहितस्वम् , नतु 
छद्भिन्नस्वम् ; ञद्धस्य वरत्तिविषयत्वापत्तः । तथाच उक्तन्यापकताधीसच्वे च अश्युद्धत्वव्याचस्या शुद्धे खभ्रकाशता 

खघुचन्द्रिकाया विटुङेखोपाध्यायी । 

विनैव खग्रकाशनिश्वयकूमलादियर्थः । अज्ञाते धर्मिणि इति । तद्धर्भिकमावभावान्यतरलान्दबोधे तदधर्मिज्ञानस्य 
कारणल्ात् तन्न तद्धानखावद्यकलाच्वेति मावः ! दद्यलसख निषेधोऽभावबोधो यत्र तखेव ददयलाभावबोधे धर्मिविधया 
भानायेलयर्थः । ज्ञेयत्वं ददरयलनिषेधकारणीभूतायां फटीभूतायां च वृत्तौ विषयलम् ¦ खतःसिद्धे खप्रकादानिश्वयरूपे । 
शब्देति । श्रतीयरथः । शुद्धाप्रकादो इति । छडलमङ्गभियेयादिः । साधकान्तराभावादिति शेषः । तस्य शुद्धस्य । 
खप्रकाशत्वासिद्धेरिति ! तथा वृत्तिं विना निश्वयरूपलाभावात् तत्र वत्या इस्यलनिषेधासंभव इति भावः । 
एवे सति खम्रकाशलसंदायादिगोचरमपि स्यत. इदयमिप्रेय तत्र शङ्कते टीकायां - नचेति । चृत्तिभ्यामिति । 
रजतेदंतादात्म्यावगाहिनीभ्यामपीति रोषः । साक्षिणः बहिर्भिःखतेदं संखष्ान्तःकरणोपदितचैतन्यसख् । छद्धाविषयक- 
खप्रकास्षलधर्मेणैव ब्रह्मण उक्तस ब्दजन्यटृ्तौ भानन्तु तदाह--खप्रकादात्वाकारेति । सखप्रकाशलप्रकारकेयर्थः । 
साक्षिणः अन्तःस्थितान्तःकरणोपदितचैतन्यस्य तादास्येन छदधसंबन्धिनः ¦ संशयादि बिसोधित्वं विशेषणतासंबन्धेन 
निश्चयस्य बिशेष्यतावच्छिच्ाप्रतियोगिताकसंसयायभाववत्ताप्रयोजकलम् 1! रजततादार्म्योपदितेति । तादात्म्येन 
रजतयिशेषितेदथः \ इदं बिपयकचरत्तरेषेति । एवकारेणेदंतादातम्यानवगादिन्या अवियाढ़ते्व्यवच्छेदः । उक्तदत्ति- 
दरयस्य भ्रमधटकत्वे ज्ञानद्वयं श्रम इति गुरुमतप्रवेशपातादिति भावः । अविद्यापरिणामश्रमस्वेन अविद्यापरिणाम- 
स्पभ्रमत्नेनेयथैः । इरद॑ढत्तिः सक्निक्जन्यान्तःकरणपरिणामरूपेदंमात्रद्त्तितोऽन्याविशिटविषरयिणी अविद्यापरिणामरूपा । 
ननु--रजतरूपेणाविया इदमि तादप्म्यिन परिणमते, रजताकारद्तिरूपेण चेदमाकारदृ्तौ तादात्म्येन परिणमते इति 
रजततादात्म्यापनेदमाकारग्रतितादात्म्यामनर जताकारफ्तेरविशिष्टयमलमिति न ज्ञनद्वयश्रमवम् इत्यत आद-सिद- । 
त्वेऽपि रति । नीट इत्यादिश्चानस्य । व्रद्मास्यविपयकस्य घरादिविषयकस् वा । समानविषयकलस्य प्रतिबन्धकत्वे 
तच्रल्ाचुपमान्. ¦ शुं नीरं न वा इत्यादीति } नच--अयं संसयः द्धलावच्छिनने बरह्मणि नील्लतदभावोभय- 
कारकः कथं छुद्धविषयकः १ तथत्वे वा॒डद्धं कथं शत्यविषय इति-- वाच्यम् ; छद्धलं नीव्वत्ति नवेदादिसंश्षयख 
विवक्षितलात् , नीर इत्यादेः एथिवीविषयकन्ञानस्य “जरं नवेग्यादिसंशयविरोधिपत्तेर्यादिशब्दा्थलच ।! विये- 
धित्वापर्तेरिति । तद्वारणाय समानविषयकत्वेन विरोधितया वक्तव्यत्वादिति भावः । उक्तसाक्चिणः शद्धाविषयक- 
खभ्रकाालप्रकारकग्र्यवच्छिन्नसाक्षिणः । उक्तसंरयादय विरोधित्वादिति । छदं खप्रकशं नवेति, दलं 
खप्रकाशद्रृत्ति न वेति वा संखय।यविरोधित्वादियर्थः । संयादीदयादिना शदमखभरकाश्चं, अद्ध सम्रकादाव्रत्ति इति 
विपर्यथो प्राष्य: ! एवं च शद्धे यत्तद्ेदयमिति श्चुया ददयत्वनिषेधाय वृत्तिविषयत्वं खीकायेगिति शङ्कपर्यवसानं प्वनयितु- 
मादि पूरयितुं ममाधानसुपादत्ते-वृत्तिकारृश्तीति ! शुद्धस्येति । दरयत्वबोधनायेति शेषः । चत्तिंषिषयत्वखीः 
कारश्तयादिरिति \ पतेन--गृत्यविषयत्वखीकारेण समाधानभङ्ो- निरस्तः । भुङे--ध्मेणोपदितत्वेन 
छयुद्धत्वासंभवात् । अजुपदितत्वासंभवात् इयर्थः । नन्वेव--दं खमरकाश्च'मिति वाक्य का गतिः इत्यत 
आद--शयद्धस्येति । छद्वत्द्तविषयत्वयोरविरोधादिति भावः 1 वररोधान्तरं पूरयति टीकायां-द्युदधसति । मृङे- 
वाक्ष्यरक्षणयेति । विषं सेङ्खेति वाक्यस्येव रघचुृहमोजननिढत्तिः; वहिमानेव धूमवान् यस्तु अवहिमान् स न 
धूमवान् द्यत्र धूमाभाव वहयभावव्यापक इतिवत्, खमरकारमेव शद्ध यत्तु न खभ्रकाशं त्न शद्मियत्रो्चदधलमसख- 
भ्रकराल्वव्यापकमिति बोधसंभव इति गूढाय इयपि कशचित्. 1 उक्तक्षणिकर्थैऽपि रउक्तदोषं परिहरति--अश्युदत्व- 
मिति । वस्तुसत उक्तव्यापकलरं न प्रकृतोपयोगीदतो व्याचश्-तथाकेति । अ्दवत्वेखादिमूलख छद्धे अखभ्रकारल- 
व्यापकत्वेन. गहीतस्योपदितलरूप्ाडद्धलस्याभावन्ञानात् खप्रकाशलं पिष्यतीसरथः 1 चदधस ज्ञेयतापत्त्या न संभवत 



दश छदैतसिद्धिः सव्याख्या.। [ परिच्छेदः १1 

नौडन्र्यानन्दी ( टघुचन्दिका )। 

पर्मवस्यतीति । उपहितस्वशचन्यन्रहमनिष्ठाभावग्रतियोगितारूषेण खप्रकाश्वं न श्यत इयथः । अखध्रकाशत्वच्छान+ 
सतनुपषितस्वदिशिष्टविशोष्यकं नेति यावत् । तथा च सखप्रकाशव्वाभावभ्यापकाभावप्रतियो गिखरूपायाः स्वभ्रकाच्यस्व- 

व्यतिरेकनव्यसेः यदोपहितत्वाभावरूपे शुदधत्वे हानमुद्धदसंस्कारो वा, तदा उक्तशुद्धरवतिरिषटे सखश्रकाक्चाष्वस्याभावो 

न ज्ञायते वह्वयभावव्यापकाभावप्रतियो गिष्वख धूमे निश्चये उद्ुदढधसंस्कारे वा सति धूमवति वह्लयभावच्तानानाव- 

वदिति । तादशब्याधिज्ञानसख ताडगाज्ञानामावभ्रयोजकः्वसेव स्वभ्रकारत्वविरिष्टदधसाधकत्वमिति भावः । एतेन- 

छद्धतवस्य हेतोबैह्यण्यक्षाने कथं तन्न खभ्रकाशतव्वस्यानुमितिरूपा सिद्िरिति-परास्तम्; द्वह्मक्ञानं विनापि शद्धस्वे 
ताद्शभ्यासिधीसंभवात् । रिच “उपहितस्वमशप्रकाश्ञत्वन्यापक'मिलाकारकनिश्चये उद्ु्धसंस्कारे वा सल्यपि उपहि- 
तत्वाभावविरिष्टे खप्रकारास्वाभावो ज्ञायते, "वह्धिषूमग्यापकः' इल्याकारनिश्चये उद्द्ध संस्कारे वा सति वह्वयभव- 

विरिष्टे भूमक्षानाभाववत् । उपहितस्वाभावरूपञ्युदधत्वविदिष्टे अस्त्रकाश्चप्वज्तानासंभवदुपहितत्वाभावरूपस्य छद- 

स्व्या्तातस्वेऽपि न श्चतिः । न च--उपहितस्वाभाववििषटे खप्रकारत्वाभावो न ज्ञायत इति वाक्यजन्यन्ञाने छब्द 
बह्ममानमावर्यकमिति--बाच्यम् ; उपहितत्वाभावावच्छिन्नविरोष्यतानिरूपितस्य ज्ानप्रकारस्वस्यास्तप्रकाश्ास्वे उक्त 

| टघुचन्द्रिकाया िटरलेद्योपाध्यायी । 

बहमनिष्ठेयन्तं शद्धपदाथेः । प्रयैवसानम् उक्त्रतियोगित्वेन ज्ञानविषयलामाव इत्यभिप्रायेण व्याचे्े--उपदितत्व- 
द्ान्येति । नन्वेवं छद्रख ब्रह्मणो ज्ञानविषयत्वे छ॒द्धलन्याघात इत्यत आह--अखधरकाशत्वज्ञानमिति । अतु- 
पहितत्वविशिष्टविशेष्यकम् अनुपरितलावच्छि्ञविरेष्यताकम् । न । तेन नोक्तदोषतादवर्थ्यमिति वक्ष्यते ! ननु-- 
असखप्कारलस्योपहितलरूपाञ्ुदधत्वे व्यापकताग्रहेऽपि तदभावरूपश्चद्धत्वे तत्प्रतियोगितलवकूपव्याप्षिग्रहः सर्वदा न संभवति; 
छद्धलस्य च उत्त्यविषये ब्रह्मणि ग्रहासंभवात् इति तत्राखप्रकाशलन्नामे किं प्रतिबन्धकम् १ नच-अखप्रकारात्वरहोऽपि 
तत्र न संभवतीति--वाच्यम् ; तत्र खभ्रकारात्वप्रहसयाप्येवमसंभवे तत्सिद्धेरप्यसंभवात् इत्यत आद-तथाचेति । 
उक्तपयैवरिताथचेलथेः । उपपत्तरुच्यत इति शेषः । न ज्ञायत इति 1 तदधर्मबति तद्धा मावरूपतदधरमव्यभिचारस्य 
तद्धने तद्धरमव्यापतश्च मिथो विरोधेन तद्धमैविरिष्टविशेष्यकतद्धमौभावकारक्लुद्धिं प्रति तद्ध तद्धर्मनिरूपितान्वयव्यतिरेक- 
व्याप्यन्यतरविषयकत्वेनागुद्ुद्संस्कारान्यलबिषिष्टेन ताद्रान्याप्यत्वेन गृह्यमाणधर्मवत्ताज्ञानत्वेनैव प्रतिबन्धकता कल्प्या, 
नचैवेसुक्तरूपेणेच्छादीनामपि अतिबन्धकत्वापत्तिः; तदा भराय उद्रुदसंस्कारस्यापि सच्वेनेष्यपत्तेरिति भावः । अन्यच्राप्य- 
खभववस्रत् एतादृरापरतिबन्धकतायाः ह्कृपत्माह--वंहथभावेति । नु एवं इद्धते असप्रकदातन्यापकीमूता- 
छद्धतप्रतियोगित्वरूपसरभकाशत्वव्यतिरेकव्यािम्रदादेः डद्धत्विचिष्टे अखपरकाशत्वविरिष्बुष्यमावप्रयोजकतवेऽपि शुद्धे 
खम्रकाशत्वसाधक्लं ` कथम् ! अत ̀ आह--ताददाव्या्िज्ञानस्येति । तादशाज्ञानाभावप्रयोजकत्वमेवे ति । तच 
तदभावज्ञानामावभयोजकं यत्, तदेव ॒तद्विषयकतत्मकारकान्नाननिवर्वकमिति, तादरन्यापिज्ञानेन ब्रह्मनिषयकाखभरकाश- 
लपकारज्ञाननिदृतौ खकारं छदं बह्म इर्ति विनापि खत एव सिष्यतीति भावः । अञ्दवलव्यादृ्येति पङ्कः यथा- 
्ुतार्थदोषं स्प्टयति-पतेने ति । छते सखभकाशलीयान्वयग्यािज्ञानोपेक्षावीजमाह--गुद्धजह्यज्ञानं बिना पीति । 
तादद्रव्याप्तीति । सखभकारालीयन्यतिरेकन्यापतीर्थः । व्यापकसामानाधिकरप्यरूपान्वयव्यापतिः द्न्रह्मघरितत्वेन 
तज्ज्ञानं विना ज्ञानं न सेभवतीति भावः । नु उपदितत्वाभवि उक्तव्यातिम्रहायोपदितत्वाभाबो ज्ञातन्यः; स च 
मरतियोग्यदुयोगबुपरागेणेव हेय इति, तदलयोिनः छद्धबह्मणो ज्ञानं दुर्वारमेब इत्यत आह-करिचेति । तद्भे तद्ध- 
मव्यापकलस्य तद्धमाभावविदिष्टे तद्ध्मवत्वस च मिथो विरोधेन तद्धे तद्धमैन्यापकतानिश्वयायपि तद्धमौभावविशिष्े 
तद्धमेव्ता्ञाने _ अतिबन्धकमिति वान्यमिदयारयेनाद --उपदितत्वमखथरकाशत्वव्यापकमित्यादिना- ्ञाना- 
भाववत् इ्यन्तेन । अक्ञातत्वेऽपीति । दयहमरूपाजुयो गिज्ञानासंभवेनेखादिः । ज्ञानासंमवेन तगरोक्तव्यासिमहा- 
संभवेऽीयथः । न क्षतिः नासिद्धिः । असम्रकंरालक्ञानभतिबन्धकदौखभ्ययुकतम्रतिवन्धकान्तरसौकभ्यादिति भावः । 
वाक्यजजन्यन्ञानेति । उक्तममाणवाक्यजन्यसलमकाशलाभाव उपटहितलाभावनिदरिटविशेष्यकलविशिषज्ञानप्रकारकत्वा- 
भाववानिलयाकारकन्तनेथः । आवद्यकमिति । उपहितलाभावविदिष्टतलेन चुदधमह्मण एव भानारदत्वात् । तद्विबिष्ट- 
रिदष्यकलं, तद्वनिष्ठतदवच्छिननिरोष्यताकलः तन्नाप्रिद्धलात् तदशनष्टलांशमपहाय शेषो रक्षते । एवसुक्तविसे- 



विदलेशोपाध्याय्युपष्हितगोडनह्यानन्दीयुता । २५५ 

गो डत्रह्मानन्दी ( घुचन्द्रिका ) \. 

वाश्येनाभावबोधनात् । न च--उपहितत्वस्यास्परकारस्वग्यापकत्वे जातण्ये छु्त्वखप्रकाशत्वयोः सहचारक्तानमपे- 
क्ष्यते; अन्यथोपहितत्वाभाववदुत्तिः अस्वप्रकाश्चस्वमिति ज्यभिचारक्ञानानुच्छेदेनोक्तव्यापकतान्वानासंभवात्, उक्तसह्- 
चारस्य च छुद्धघटितस्ेन तद्धीः छुद्धविषयिकेति--वाच्यम् ; शुद्धस्य चरच्यविषयत्वादेव तद्वरित्तभ्यभिचाराकारव्स्यसम्भ- 
वात्, उपहिते छद्ध्व्रमकारे तादशम्यभिचारक्षानाटुक्तव्यापकः्वक्तानसं भवेऽपि तदन्यक्राङे तरसंभवात् , उपहित- 

रूपाधिकरणमादायोत्तसहचारश्नमसंभवाच्च । न च--उपहितसाभाव विशिष्टे स्वपरकाससवाभावन्तानं मास्तु, खभ्रकारास्वं 
छद्धस्वरूपदृत्ति नवेति ज्तानं तु स्यादेवेति- वाच्यम्; ञुदधख व्रर्यविषयस्वादेव तद्रुत्तित्वामावाकारञ्चमरूपदृत्तिसा- 
मथ्या अकस्पनात् । न चेवं--ताद्दासामम्यकसर्पनादेव शुदधाखमप्रकाशस्वयोवैरिश्चधीवारणे उक्तम्यापकताद्चानस्योक्त- 
ची्रतिबन्धकस्य जनकं गुदं खप्रकाशमिति वाक्यमिल्युक्तिष्यर्थेति-- वाच्यम् । तारृखोक्तेदीयमभिप्रायः--उक्त- 
वैरिश्यधियः कारणकूटाकस्पनादेव नोस्पत्तिः । मतान्तरे तत्कल्पनेऽपि शुद्धस्वविशिषटे वादशधिय उक्तपरतिवन्धकन्ताना- 
श्नोरपत्तिः--दइति । तसात् श्ुद्धत्वसलस्वादिषिशिष्टय तदुपरक्षितव्यक्तिमान्नसख चा नास्प्रकारात्ववैशिषश्यधी संभवः । 

खघुचन्द्रिकाया विटुङेशोपाध्यायी । 

प्यताकलविरिषक्ञाननिरूपितघर कसुक्तविशेप्यतानिरूपितलमान्र अकारतायां निवेद्य उक्तवाक्यजन्यबोधमाह--उपहित- 
त्वाभावावच्छश्नविरोष्यतेति । अत्रेदं विचार्यैते- दयं विशेष्यता न घटनिष्ठलुपहितरूपधर्मितावच्छेद कांश 
भ्रमी; तज्चिरूपितम्रकारत्वस्याखयर्खत्वे सत्वेन तदभावस्य बाधात् । नापि ब्रह्मनिषटखप्रकाराखपरमीया; इद्धरह्यनिषत्वे 
तस ेयलपत्तेः । उपहितव्ह्मनिष्रत्वेऽप्यखम्रकाशत्वे उक्तोप्रहितलाभावावच्छिनविरेष्यताकपरच्ारत्वाभावः न संभवति; 
तस्यास्तदबच्छिन्नत्वै घटनिष्टत्वे उपहितव्रह्मनिष्त्वे वा उपहितत्वाभावरूपधरमिंताकच्छेदकांशे अ्रमीयलात् , गुदतरह्मनिषठत्वैऽ- 
खप्रक्रारात्वांशे भ्रमीयलात् , ञद्धलन्याचातापरलया यदधव्रह्मनि्त्वासंभवाचचेति “घटोऽखप्रकाश् इद्यादिप्रमीयायां घरलावच्छि- 
श्राया घटनिष्ठायां तखासुपरितत्वावच्छिन्चत्वाभावोऽवाधितो भासते इति युक्तमिति । उक्तज्ञानतिबन्धकीभूतन्यापकताज्ञाने 
छद्धसस्मज्ञानपेश्षय। यद्व्ञानख दुर्वारं शङते-नचेति--छ्ुद्ध विषयिकेति । तदसेमने चोक्तव्यापकताज्ञानासंभवा- 
टुच्ञानं दुवारमिति मावः । छयुद्धस्य चत््यविषयत्वादिति । दधविषयकङनखरसिब्या तत्साम्येव न कल्प्यत इति 
भावरः ! नू-शुद्धाविपयर्धोक्त्रव्यभिचार्रमक्रे कथं तत्संमवः १ इत्यत आद--उपहिते इति \ तदस्यकाले 
दति । अमश्यनिगरतन्वादिति भावः । व्यापक्रताज्ञानास्ंभवेऽपि इति । तथाचोक्तव्यभिचारज्ञाननिरासायोक्तसहचारः 
ज्ानमपेक्ष्यमिति भावः । तत्कादेऽप्याह--उपटहितरूपेति । उक्तव्यभिचारन्ञानसमानविषयकसैव सहचारज्ञानसख विरोधि- 
त्वादिति भावः । मासित्वति । उक्तपरतिवन्प्रकवशान् इति मावः । स्यादिति । खभकाशत्वे छ्दधखरूपावृत्तिलज्ञानं दि 
शुद्धे अखप्रक्रसलक्ष(नमिव यद्ध खभरकाशत्वपिद्धिविरोधि ! नचाञ्यद्वत्वे अखप्रक्रालन्यापकताज्ञानं खप्रकारत्वै शुद्धखरूप 
गरनिन्नसंशये प्रतिवन्धः खप्र्रारत्वस्य ुदधवृत्तितवे तदकृत्तित्वेऽपि वाऽखभप्रकरि सर्वै्ाहयुद्धतसंभवेन विरोधिविषय- 
क्त्वाभाबात दति नघ्रेष्रपत्तिरिति मावः । नच--अञ्युद्धत्वे अखप्रकासत्वन्यापकत्वं च, जखप्रक्रारात्वेऽ््द्धत्वरूपोपदि- 

तत्वस्याप्यन्वमकव; इदं च धूमधूमाभावयोः वहिव्याप्यत्ववत् मिथो विरुदमिति- वच्यम्; धूसधूमाभावयोः भमे- 
यत्वादिेवन्यरन्वयिन्य्राप्यत्वात् । नच--भावामावयोः व्यतिरेक्येकन्याप्यत्वमेव विरुदमिति--वाच्यम् ; अनुपहितेऽपि 
सखदशकाकावनच्छेदैन तत्तदुपाध्युपहितत्वसत्वेनोपहितत्वस्यापि केवलन्वयित्वेन भावाभावरूपसप्रकासत्वाखप्रकाशत्वयोः 
तद्छाप्यत्मे विरोधाभावान् । तद्ृत्तिस्येपि छद््तित्वेऽपीदय्ः । ्रमरूपेति । खप्रकारत्वविशेष्यकेखादिः । सामभ्या 
अकर्पनादिति ! तथाच प्रतिवन्धकाभावात् शद्धे खप्रकात्वसिद्धिरिति भावः । पव साम्या अकल्पने- 
नोक्षम्रमवारणे । तादृश्चेति । शद्धविपयकन्ञनजनकेदर्थः ¦! उक्तेति ! अञ्चद्धत्वे अखप्रकाात्वनिरूपितेवयर्थः । उक्त- 
परीति ) शदधाप्रकादपशिचधीय्थः । जनकमिति । रक्षण्येलादिः । उक्तिः मूरुखोक्तिः । उक्तेति । शद्धाखभका- 
दानिग्यवैः । वैडिषटयधिय इति ! अम्रपि्येति शेषः । मतान्तरे इति । शद्ध दृत्तिविषयत्वाह्ीकदैविवरणकारमते 
वयथ: । तत्कद्पनेऽपि शद्धविपयकद़त्तिसामभीकलव्यनेऽपि । अतन्रेद्मवधेयम्--नेह नाने'यादिवाक्यम्नदङृततत्तम- 
स्यादिवाक्यजन्यनिर्धिकल्यकदरततेः निर्पाधिकं युद्धमेव ब्रह्म विष्यः; तदा देदादिवत् छततर्तमानव्वेऽपि वाधेनोपाधित्वा- 
सेमवान्, आन्माश्रयपततेश्च । अत एकाज्ञनस्यापि ञुद्धमेव विषय इति ज्ञानाज्ञानयोः समानविषयलसुपपयते, “आश्रय 
स्यविषयन्वभागिनी लिर्विभागनितिरेव केवखा ॥'° इति च संगच्छते इति । शरुद्धत्वविशिष्टे उपदितत्वाभावनिषि्े ॥ 
तादशाधियः अखप्रकाशलभियः । उक्तप्रतिवन्धकेति । अद्द्धतेऽखमकाशत्रन्यापक्तारूपनिप्यकरेख्थः । किंच 



ट्ष : . अद्रैतसिद्धिः सन्याख्या । । [ परिच्छेदः १ ] 
वराक श म "~~~, 

गोडन्रह्मानन्दी ( कषुचन्दिका ) । 

यथेद्यादि' । तादात्म्याखन्ताभावन्यापकस्यालयन्तिकमेदरूपालयन्ताभावरूपस्य निषेधक्ानेन ताद्ास्म्यरूपमभिन्नत्वं यथा 

सिभ्यतीद्थः । उपहितवित्तादास्म्यायन्ताभावन्यापकस्योपहितवचिदलयन्तमेदरूप्यन्वाभावस्य छद्धचिदन्यनिष्ठख 

अरति्ोमी उपहितविद्धेदायन्ताभाव इति निश्चयोत्तरं ताद्शायन्ताभावविशिषटे उपहितचित्तादास्म्यं यथा पयेवस्यतीति 

यावत् । तादशा्यन्ताभावविरिष्टञ्ुदध चितो बष्यविषयत्वेऽपि तस्याञुक्ततादात्म्यं यथोक्तरीत्या पयंबसखतीति भावः । 

उपहितदित्तादासम्यमात्रोपदितचित्प्रतियो गिकष्वोपरुक्चिततादात्म्यं मद्यम् । अन्यथोक्तप्रतियो गिकत्वविरिष्टताद्स्म्या- 

ल्यन्ताभावसखोपदहितवित्यपि सत्वात् उपहितचिदयन्तमेदस्योक्तालन्ताभावभ्यापकत्वासं भवात् । उक्ततादास्म्यमपि 

छदधविश्निष्ठ आद्यम्; अन्यथा घटादावपि तदुपदितचित्तादस्म्यस्वेनोक्तायन्ताभावाभरसिदधेः । सर्वमतस्ताधारण- 

रघुचन्द्िकाया विद्ङेश्चोपाध्यायी । 

भावाभावयोः व्यतिरेक्यैकवस्तुग्याप्ययोगोत्वाश्चत्ववत् वस्व॒तो विरोधेऽपि विरोधिन्ञानै बिना नैकस्य ज्ञानमपरज्ञाने' प्रति- 
बन्धकं, ग्रह्माभावा्यनवगारिलात्. । मतद्वयसाधारण्येनोपसंहरति-- तस्मादिति । शुद्धविषयकटृत्तिसामय्यकल्पनात् , 
उक्तम्रतिषन्धकवकाद्विखर्थः । उक्तन्यायं .घमौन्तरेऽप्यतिदिशति-सव्यत्वादीति ॥ ननु उक्तप्रतिबन्धकेन बरह्मणि 

श॒द्धलं ध्मितावच्छेदकीकृयाखगप्रकारलविशिष्टबुद्धिमौमूत् ; नेह नाने"ति श्रु ब्रह्मणि तद्वाधोत्तरं निधमितावच्छेदका त॒ 
खादिति शङ्कं परिदरति--तदुपक्षितभ्यक्तिमाचरस्येति । तदरत्ताग्रहोत्तरतद्राधकारीनतदविषधयतदाश्रयीभूतन्यक्ति- 
बिषयकेलयथः । इदमपि -नेहे"लादिनैकैकधमैबाधाभिग्रयेम । यदि तु सकल्धर्मबाधो युगपदेव, तदा क्रखप्रकाशलव- 
विशिष्टबु्यापत्तरंपीति ष्येयम् ! नाखप्रकाशत्ववैशिश्यधीसंभव इति ! इदं शेदधऽखप्रकाशत्ववैशिष्चधीप्रतिबन्धकम- 
शद्धत्वेऽखभकाशलव्यापकताज्ञानरूपं “छद्धं खप्रकारा"मिति श्रुतिवाक्यजन्यं निह नने"लादिवाक्यजन्यधर्ममात्नवाधज्ञानं च 
साधनन्वतुष्टयसम्पन्नानां श्रवणादिनिष्ठानां विवरणकारमते नियमेनासि । वाचस्पतिमते मानाभावात् तादशधीसाममग्येव 
नासि ! सर्वथा शुद्धाखप्रकादालवैरिष्यधीरूपप्रतिबन्धकभावात् खप्रकाश्युदधतरह्मखरूपविषयकाज्ञानस्य उक्तन्यापकताज्ञानेन 

“साक्षी चेता केवलो निणश्च"” इति बोधेन च निवृत्तश्च घृति विनापि खत एव खप्रकादारह्यखरूपसिद्धिरिति निर्गलितार्थः । 

भूङे-यथा मेदनिषेधेनेति । अच्ाभिननःवं न मेदाभावरूपं, मेदनिषेधेन साधनेनैक्यात् , किंतु तादात्म्यम् , तथापि 
भेदनिषेधे तादात्म्यख व्याधिक्ञानं विना॒पयवसानमसंभवीयतो व्याच तादात्म्येति । अवत्यन्ताभावव्याप 
कस्येति । एवं च व्यतिरेकव्याधिनज्ञानसंभवान्नदोष इतिभावः ! ओपाधिकमेदाभावस तादात्म्यसाश्रयेऽसच्वेनासाधक- 
लात्--आव्यन्तिकेति मेदविरोषणम् । अनैीपाधिकेयर्थः । साष्याभावन्यापकस भेदस्य प्रतियोगितावच्छेदकत्वसेव 
व्याधिरूपलात् ¦ भेदृरूपाव्यन्तभावस्येति । निषेधस खरूपतोऽसाधकत्वादाह-निषेधज्ञनेनेति । उक्तादयन्ताभाव- 
अतियोभिताकाभावत्वरूपन्याधिविरिष्टवत्ताज्ञनेनेयर्थः । तादात्म्यरूपमभिन्नत्वमुक्तरीदया शद्ध सखप्रकारालस्य खतःसिद्धि- 

रूपदा्यन्तिकसाम्याय इृ्टन्ते सतःसिद्धिविषयविशेषपरतयोक्तम् । यथेदयादिगन्थार्थ योजयितुमाद--उपटितव्वित्तादा- 
स्येति । शुडर्चिदस्यनिष्ठस्येति । नदु-मायोपदितं चेतन्यभीश्वरो जगत्कारणं, तत्तादात्म्यं श्धचिदन्यस्मिन् घटादौ 
तंदुषहितचैतन्ये चासीति तत्र त्दलयन्ताभावः कथं १, कथं - वा - तत्रोपहितचितोऽलन्तमेदः १ अभमेदस्यापि सत्त्वात् , 
तादात्म्यस्योभयरूपलात्--इति चेत्, तत्त्वमसीदादिवाक्यजन्यनिविंकल्पकवृत्युपहिता चिदघ्रोपदितचिच्छन्देन विवक्षिता । 
तत्तादात्म्यं शुद्धवियेव; तस्या एव तदधिष्ठानत्वात् । तदसन्ताभावश्च घटादावस्ि । तत्र च डुद्धचिदलयन्तमेदोऽपीति वयं 
मूमः । वस्तुतस्तु-उक्ततादात्म्यमपि छदधचिशनिषठं माह्ममिति वक्ष्यते ¦ इति निश्चयोत्तरमिति । उपदितचिदलयन्त- 
मेदः उपदितचित्तादात्म्याखन्ताभावग्यापक इति निश्वयोत्तरं वेति शेषः । तादयोद्ुदधसंस्कारयोरप्युपलक्षणमिदम् । ताट- 
दात्यन्ताभाववि शिषे - इति } उपहितचिद्धेदायन्ताभावविरिष्टे ! धर्मिणीति शेषः ॥ नयु उपहितचिद्रये भरमिणि 
भवेदिदम्; इदे चिद्रूये धर्मिणि शत्तिपिषयत्वान्गीकारे कथमिदं पयैवसानमत आद-तादशाव्यन्ताभावविशिष्र- 
खद्धचित इति । तस्याम् उक्तचिति । उक्तरीत्या परथैवस्यतीति । उक्तव्या्िनिश्वयोक्तव्यापकत्वनिश्वयादिनोक्तविशि- 
छयासुक्तोपलक्षितायां वा छद्धवित्युपहितचित्तादात्म्याभावनैरिष्वबुदधिपरतिबन्ये छद्धचित्युपदितचित्तादात्म्यभकारकाज्ञान- 
निदत्त च, ओद्ियुपदितचिततादात्म्यं ति बिना सत एव सिध्यतीय्थः । अन्यथा विषिषटे उत्तमतियोगिकल- 
तादात्म्यम्रहणे त खभ्रतियोगिताकलनिषिष्टसंबन्धालुयोगितायाः खस्मिन्. सविपिथ्लुब्यापत्तिभयेनानभ्युपगमादिति भावः । 
उपषहितविच्छन्दं यथाश्रुतं सज्ञमभितुमाद-उक्ततादारम्यमपीःति । श्युद्धचिक्निष्ठं ब्राह्यमिति ! एवं चत्र 
तासूत्मयश्चब्दो ब्क्षणिक इति भावः. अन्यथा तादात्म्यसामान्यप्रहणे । तदुपहितेति । षयघयुपदितेदयर्थः 1 
मयोपहितोप्षगमिदम्.् -उपदितबित्यदसखः तत्तंशनेपहितचित्परवेऽभ्ययं . दोषः सवार इतयुक्तमसाभिः । उपदितचित् + 



मेदनिषेधेन अभिन्नत्वम्। न च-शुद्धपदेन अभिधया ठश्चणया वा शुद्धाघ्रकाशे तस्प्मयोगवैयर््य- 
मिति- वाच्यम्; पयैवसितार्थमादए्य सार्थकत्वोपपत्तेः । एवं च शुद्धं न दद्य न भिथ्येलयस्याप्यशुद्ध- 
त्वं दश्यत्वमिश्यास्वयोन्यौपकमिव्येतत्परत्वेन शुदे टदयत्वमिथ्यात्वयोव्यैतिरेकः पर्यवस्यति! एतेन-- 
स्फुरणमात्रमेव मिथ्यात्वे त्रम्; लाघवात्, अतः खतःस्फुरदपि ब्रह्म मिथ्येबे'ति- शूल्यवादिम- 

सिद्धिव्याख्या । 

लक्षणया अञ्चुद्धत्वं दश्यत्वमिथ्यासयो्व्यापकमिलर्थकतया सार्थकत्वादिति न कथिडोष इति भावः । 
नचु दश्यत्वमिध्यात्वाञयुद्धल्योग्यीप्यव्यापकयरह मात्रेण शुदधेऽदरयत्वामिथ्यात्वयोै पयैवसानं, किंतु शद्धे 
तदुभयन्यापकस्याश्युद्धस्वस्य व्यारत्तौ ज्ञातायामेव; तथाच व्यापकाञ्चुद्धसवव्यतिरेकज्ञानार्थमावश्यकं 
ख॒द्धज्ञानम् , न अज्ञाते धर्मिणीलयादिप्रागुक्तेः; तथाच शुद्धज्ञानविषये शुद्धे व्यभिचारस्तदवख एव । नच-- 

प्ाणुक्तरीया खतःस्फुरणरूपाधिकरणोपखितेरेब तब्याढ्तिबुद्धुपपत्तो न व्यभिचारप्रसक्तिरिति-- 
वाच्यम् ; तथात्वे मिथ्यात्वेऽपि स्फुरणमाच्रस्येव खाघवात्तच्रत्वापत्या स्फुरणरूपन्रह्यणोऽपि मिथ्यात्वा- 
पत्या शूल्यवादिमतप्रवेश्चापत्तरियाशङ्खय वक्ष्यमाणप्रकारेण निराकरोति--एतेनेति । लाधवादिति । 
अन्यतःस्फुरणस्य वा सखतःस्फुरणस्य वा विशेषरूपस्य तच्रले गोरवात् सामान्यरूपतया खधबाल्सुरण- 

गोडब्रह्मानन्दी ( छघुचन्द्रिका ) । 
द्टान्तायेक्षायां वस्वेवं॑व्याख्येयम् । यथा तद्रस्वरूपतद्राभिन्रत्वाभावव्यापको यः तद्धटमेदः; तद्रूपखालय- 
न्ताभावस्य प्रतियोभी तद्धरमेदालन्ताभाव इति निश्वयोत्तरं॑तद्धरभेदाल्यन्ताभावचति तद्रल्वाभावन्वानानुध्यत्या 
तद्धरत्वं पर्यवस्यतीति । पर्यवसितार्थमादायेति । शद्धस्वविरिष्टे खप्रकाशत्वाभावक्ञानासंभवरूपं पर्यवसितप्रयो- 
जनमि्थः ! एवं छदधसय बृततिचिषयस्वं विनैव तव्राथेसिद्धिसंभवे । एतेन मिथ्यात्वसाधकटेतोह्यडृत्तिस्वस्थापनेन । 
सखतःसफुरत् स्रनिषयः । ब्रह्म॒ सर्वविषयकनिरपश्वश्चणिकविनानसन्तानप्रविष्टं विज्ञानम् । ननु ब्रह्मणस्त्वया 

ठशरुचन्दरिकाया विदटुरेशोपाभ्यायी 1 

गुद्धिन् , मेदामेदोभयरूपं तादात्म्यम् , अखन्तभेदः, वर्तिः, अज्ञानं शुद्धस्य वृत्तिविपयखमसि नासि, उत्ति विना खतःसिद्धिरि- 
त्यादिव्यत्ह्यरय वेदान्तिमाचरप्रसिद्धलात् वेदान्तिनैग्रायिकोभयथविद्धव्यवहारविषये दृषटन्तसुपपादयति-सर्वमतेति । 
तद्धर्मं नद्धयभिन्नलं, तद मवयलय्थः । इति निश्चयोत्तरमिति । तद्धमेदसतद्वरलाभावन्यापक इति निश्वयोत्तरं 
वेखपि नोभयम् ! तद्धरत्वमिति । तद्धटमेदामाववतीयनुषङ्गः । पर्यवस्यति निश्वयविषयो भवतीदर्थः । मुरे-- 
ह्ुदधपढेने ति । केवरेनेति सेषः । खप्रकारापदसहितेन वाक्यलक्षणयोक्तार्थो परूपफल्जननात् । राङ्गते नचेति । रक्तया 
विगिषटस्मरतिजननात् । शुद्धाभरकाशचे द्वस वृत्यविषयत्वेन खम्रकाशपदेन शुद्धविपयकपदार्थस्ग्तिषततेरप्यजनने । तत्राभि- 

धाया अपि युद्ध एव वक्तव्यात् 1 तस्प्रयोगवेयर्थ्यं केवल्डदधपदग्रयोगवैयभ्थमिलयरथः । केवलछ्द्धपदस पर्यवसिताथौ- 
संभवात् खध्रकासषपदेन सहितस पदद्यरूपवाक्यतां प्रप्त वाक्यटक्षणयोक्तप्रयोजनार्थकतया परय॑वसितार्थपद्ं ग्याचधे- 
दीकायां--श्रुदधत्वषिशिे इति ! खपकाद्यत्वाभावक्षानाखंभवरूपमिति । शद्धे खप्रकारलाज्ञाननिदत्तिरूपं 
चेदपि योध्यम् । खतःसिद्धे खप्रकाशलसिद्धेनिंयलेऽपि क्षेमसाधारणं प्रयोजनलं भवलेव । पर्यवसितेति । उक्तव्याभि- 
ग्यापकलक्चानरूपप्रतिबन्धकजननद्वारा सिद्धेख्थः । एवंचेति मूलस्थमेवंपदं व्याचे--पवमिति । चकाररदितो बा पाठो 
बोध्यः ¦ भूङे- पर्यवस्यतीति । दरयलमिभ्यालग्रमतदुपादानाज्ञाननिडत्या प्रति विना खतः सिष्यतीलर्थः ! तच ब्रह्मणि 
मिष्यालन्यतिरेकसिदिरंछन्तविधयोक्ता, मिथ्याल्साधकस्य दर्यलहेतोव्रणि व्यभिचारोद्धावकेनापि तत्र॒ तदुपगमात् । 
द्यखस्यतिरेकस्तु व्यभिचारोद्धारय सिद्धान्तिना न्यवस्थापथितुमारन्धः । एवंचेदयादिपर्यवखतीदयन्तयाऽनया पङ्कया निम 
मितो योऽध्तदथेकत्वमेैतेनेयस्याद-मिश्यात्वेति । ब्रह्माहृत्तित््ेति । जदवहमगर्तितेसथः ! छदलम्याघातादिनेति 
भावः । सूङे-स्फुरणमा्मिति 1 मात्रपदेन स्फुरणे खभिन्नलन्यवच्छेदः तेन ब्रह्मणि हेतुसिद्धिवैश्ष्यमाणा सङ्गच्छते \ 
स्फरणं श्ञानं बिषयतासंबन्धेन, ज्ञानयिपयल वा॒ तच प्रयोजको हेतुरियर्थः । विषयता तादात्म्यम् ; लाघवात् । 

खमिभलादुपादानेनेलयादिः । अतः खभि्नलाुपादानात् । खत,स्फूरद्विस्यस्य सात्मकस्फुरणकवैलमिलर्थः ! तन्रामेदे 
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तमपास्तम्; खतःस्फुरणरूपताया; शुक्तिरूप्यादावभावात्, स्फुरण विषयत्वस्य ब्रह्मण्यतिद्धेः । नजु-- 

- सिद्धिभ्याख्या । 

मात्रमेव तश्रमिलयर्थः । ततः किमियत आद--अत् इति । यतः स्फुरणमात्नं तश्नमत इयर्थः । 
श्ल्यवादिमतवेशं दशैयति-स्फुरदपीति । स्ुरणमात्रस्वे स्वतःसरति बद्यण्यप्यनिरिष्टमिति 
जगदद्रद्यापि मिथ्यैव स्यादिः । तन्मवभवेशं परिहरति-- निरस्तमिति । कथं निरस्तमितिचेत्त्र 

वक्तव्यम्; किं भनिर्विंशेषं न सामान्यम्! इति न्यायेन भवदुक्तमपि सखतःस्फुरणतया अन्यतः 

स्ुरणतया बा पयैवस्यतीति त्वथाऽप्यङ्गीकरणीयम् , इति । न्यायाुगृदीतगौरस्ादोषत्वात् १ तत्राद्ये 
दोषमाह--र्फुरणेति । तथाच मिभ्याखप्रयोजकाभावाच्छुक्तिरूप्यस्यामिथ्यात्वापत्त्या तन्न तत्र 

अयोजकमिति इतसस्माद्रद्मणो मिथ्यात्वापादनमिति भावः । हितीये दोषमादह-स्फुरणविषयेति । 
श्द्धिरूप्यप्रपञ्चयो; सच्वेपि ब्रह्मण्यसिद्धेरिय्थंः । तथाच न ब्रह्मणो मिथ्यात्वसिद्धिरिति भावः । 

गोडन्रह्यानन्दी ( रुषुचन्द्रिका ) । 
धरुत्तिरूपक्तानविषयश्वाश्वीकारेऽपि ज्षानसखरूपत्वमेव मिथ्यात्वे हेतुरस्तु; विन्तानवादिनो मते सर्वख क्तानस्वरूपत्येन 
शुक्तिरूप्यादौ साधनवैकल्यात् , तश्राह--खतःस्फुरणरूपतया इति । मन्मते इति शेषः । ज्ानतादुष्म्यापन्न- 
रूपतायाः शुक्तिरूप्ये सत्वेऽपि ज्ानाल्यन्ताभिन्नसखररूपताया मन्मते शुक्तिरूप्ये विरहेण मां प्रति तेन हेतुना बद्यणि 
मिथ्यास्वं साभ्रयितुं न शक्यमिति भावः । नु तहिं छ्यक्तिरूप्यादौ क्ानविषयष्वस्य सच्वात्तदेव हेतुरस्तु; मन्मते 
त्ञानमात्रख सविषयत्वेन ब्रह्मण्यपि तत्सर्वात् नासिद्धिः, तत्राह-स्फरणेति । मन्मत इल्यादिः । तथाच 

† रघुचन्द्रिकाया बिटुरेशो पाध्यायी । 

जन्यजनकभावस्याश्रयाश्रयिभावसख चासंभवात्. स्फुरणतादात्म्यरूपं विषयलमिदयाद-सविषयद्ति । वेदान्तिमत- 

सिद्धन्ह्मणः शून्यवादिनाऽलुपगमात् तन्मतेन व्याच-न्रक्षेतिः-। सर्वैविषयकेति 1 ब्रह्मवत्. सर्वज्ञाय सविषय 
लाय च निखुपश्ुवेति अविच्छिनियर्थकम् । सन्तानविशेषणं निलयतुल्यललाय । क्षणिकलं तन्मतेन । सन्तानभ्ररिषं 
धाराघटकम् । बिक्ञाने तत्सामान्यम् ¦ ननु खमिज्रलनिचेशेऽपि स्फुरणविषयलं शरूल्यवादिना हेत्ङ्ृतं, तच्च स्फुरणरूपे 
ब्रह्मणि खालन्ताभिनञस्पुरणनिरूपिततादात्म्यरूपमपि .न संभवति; तादात्म्यस्य तेद्धेदसहिततदमेदरूपतेन तदलयन्ताभिन्न 
तत्रासंभवात्र, ्रयोजनाभावाच, छद्धलन्याधाताच । अतपव--उर्तिरूपङ्ञानविषयलं श्च ब्रह्मणि सिद्धान्तिना निरारृदयै- 
तेनेखनेन तदतिदेरोन स्फुरणविषयलं निरस शूल्यवादिमतं--निराङृतम्। एवं च तेन खतःस्फुरणरूपताया हेतूकरणा- 
भावातु. तन्मतनिराकरणार्थं उत्तरपङ्कया छक्तिरूप्यादौ तदसिद्धिकथनं व्य्थमरसंगतं चेयाशङ्कय शन्यवाददाङ्कया तदवतार- 
यति- नन्विति । त्वया वेदान्तिना । अपिना स्फुरणरूपन्ञानविषयत्वाखीकारे इयि बोध्यम् ¦ विज्ञानवादिन दति । 
सर्वोऽप्यर्थो विज्ञानाद्धिक्ाद्धिज्नो विज्ञानखाकारव्िशेषः, विन्ञानादलयन्तमिन्नो न कोऽप्य्थं इति विद्ञानवादिदन्यवादिनोस्तु- 
स्मिति भावः । साधनकस्यादिति । तथाच ज्ञानखसरूपलेन देठना शद्धे ब्रह्मणि मिथ्यालरषिद्धिः स्यादिति 
भावः । श्यन्यवादिमते स्फुरणर्पतायाः छक्तिरुप्येऽपि सत्त्वात् पूरयति- मन्मते इति शेष दति । वेदान्तिमते इत्यथः । 
नज इद॑तादात्म्यापन्नरजताक्ाराि्ाग्र्युपहितसाक्षिचैतन्यसूपज्ञानाभिन्नलरूपतादात्म्यरूपविषयत्वसख छक्तिरूप्येऽपि सतेन 
स्फुरणात्मकतारूपस्फुरणतायाः श्क्तिरूप्ये सत्त्वात् कथं तदभाव इत्यत ॒ आह-ज्ञानतादात्म्यापन्नरूपतप्या 

इति । ज्रानाद्यन्ताभिन्नखरूपताया इति । ब्रह्मणि मिथ्यात्वसाधनाय लया हेतूकसव्याया इति देषः । भां 
प्रति । दृछन्ते पक्षे च वादिप्रतिवादिसिद्धल व्या्िपक्षधर्मतानिश्चयसंभवेन साध्याजुमापकत््ादिति भावः \ नयु- 

ब्रह्मणि इत्तिविषयत्वनिराकरणेन स्फुरणविषयत्वस्यापि निराकृतम्रायलात् , एतेनैस्यनेन तदुकेश्च, स्परणविषयत्वसख 
ब्रहमण्यसिद्धेरिति पुनरुक्तम्, अतस्तदवतारयति- नन्विति । ज्ञानेति । स्फुरणरूपज्ञनेदय्थः \ मन्मते -इल्यवादिमते 
इयथः । ब्रह्मणि . सर्वविषयकबिन्ञानसन्तानप्विष्टविज्ञानरूपे ! तत्सहाद्विति ! - तख निञानान्तरविषत्वेऽनवस्थाभयेन 
सख्वतिषयत्त्रेन व्यवह्यरोपगमात् । अन्यथा व्यवहारे कचित् ज्ञानतिषयत्वं कचित् ज्ञानमिति भ्योजकमेदसखीकार 
गौरवात् सर्वत्र ज्ञानविषयत्वस्यैव व्यवहारभयोजकत्यै ताषवात् खस्िन् खतादात्म्यसख ॒नैयायिकैरपगमेन तद्रूप- 
विभयलस्याक्षतत्वादविपि भावः. । तञ्चेति । सखमतुभिनिवे्ेन शल्यवायाशङ्कायाम्-। आहः समताभिनिवेेन वेदान्ती 



विदटकेशोपाध्याय्युपल्ंहितगोडव्रह्मानन्दीयुता । २४९ 

विरिठक्ञाने विरोष्यस्यापि भाने श्चुया विशिष्टस्य दद्यतेनेव विरोष्यस्यापि दददयत्वाच्यभिचारः, न 
च--“विष्णवे शिपि बिष्टये"्टयादौ विशिष्टस्य देवतात्ववत् विशिष्टस्य विषयत्वम्, अश्नीषोमयोर्भिलि- 
तयोर्देवतात्ववद्धा मिलितस्य विषयत्वम् , अतो न विशेष्ये विषयत्वमिति- वाच्यम्; तद्वदेव विरोषण- 

१ 

सिद्धिव्याख्या । 

ननु मा भूत्केवलस्य छ्ुदधस्य ज्ञानं, तथाऽपि शुद्धे व्यमिचार एव, अशुद्धसख विरिष्ठस्य ज्ञेयत्वेनैव 
तदनुगतस्य शुद्धस्य बिष्यस्यापि ज्ेयत्वादिति शङ्कते---नन्विति । विशिष्टज्ञानेति । विरिष्टख्य 
विशेषणादिच्रितयात्मकस्वादिति भावः । श्रुलयेति । दरयेयादिज्ञेयत्वश्वयेयर्थः । व्यभिचार इति 
विष्ये ठ्यमभिचार इलर्थः । इदयुपलक्षणं --घटत्वादिविरिष्ट एव हश्यत्वं, नतु विशेष्ये घट इयापत्त्या 
घटसाप्यमिथ्यात्वापत्त्या विरिष्टहद्यत्वेनैव विषयस्यापि घटस्य मिथ्यात्वमिति यदि, तदा विदेष्यस्यापि 

टर्यतया तत्र व्यभिचारः स्फुट एवेति द्रष्टव्यम् । तुस्यन्यायेन विरोष्ये कदाचिदज्ञानायप्येष्टापत्तौ 

'दण्डी चैत्र" इति ज्ञानेनैव चैघ्ोपि ज्ञात इ्यतुभवविरोधापत्तिश्चेयपि द्रष्टव्यम् । नच-विष्णव इति । 
रिपिविष्टाय रदिमिभिराविष्टाय । विषयत्वं दर्यत्वापरपयोयदग्विषय्वं ज्ञातत्वमिति यावत्। तद्वदेवेति। 

गौडब्रह्मानन्दी ( रधुचन्द्रिका ) । 

अतिवादिनं प्रसिद्धो हेतुने भयोक्तम्यः, तत्र तस्यानुमितिजनकपरामश्ौ संभवादिति भवः । श्रुत्या शुणविशि््द्य- 
बोधकशचुला। इश्यरवेन शेयत्वेन । वि शिष्टस्य विशेषणव्ररोऽ्यसंसर्गेभ्योऽतिरिक्तख । मिलितस्य विषयत्वम् उभय 

खधुचन्दरिकाया विटलेश्ोपाध्यायी । 

अहिः । तदाह-मन्मते इति । सिद्धान्ते खप्रकाशनिलयचेतन्यरूपं ब्रह्य यत् सर्वजगत्. खतादात्म्यसंबन्धेन 

प्रकाशयति स्यवष्टारयति च, कर्थं तत् खभ्रकाशे खव्यवहारे चान्यमपेक्षेतेति न खविषरयवपक्षापि । ताद्ात्म्यरूपविषयघ्वं 
चादन्ताभेदे न संभवति; घटो घट इति प्र्ययाभावात् । ओपाधिक्मेदेऽपि यद्यपि तादात्म्यं संभवति, नीलो घट 
इति भह्ययात्; तथापि निरुपाधिके यदे ब्रह्मणि निरुपाधिकस्य ज्ञानरूपस्य ब्रह्मणः ओपाधिकोऽपि मेदो नास्तीति तत्तादा- 
द्म्यूपं विषयत्वं हेतुभूतं खद्े ब्रह्मणि नासीति कथं तन्न मिथ्याचं साधयितुं चक्यमिति भावः । मन्मतसिद्धो हैतुर्मया 
प्रयुक्त इवयाराङ्कं परिहरति-तथाचेति । तत्न भविवादिनि । परामश्चा संभवादिति । खरूपासिद्धिजञानधरतिबन्धा- 
दिति भावः ¦ वयं तु--मूरे एतेनेख घ वक्ष्यमाणदूषणेनेयर्थः । स्पुरणमान्रे खमेदाविशोपितम् स्फरणं कचित् 
विषयतासंबन्धेन क्रचित् खरूपं मिथ्यात्वे तच्रम् । खतः स्फुरत् स्फुरणखश्पम् इति श्रल्यवादिमतम् व्या्याय, 
स्फुरणरूपं खस्मिन् मिथ्यात्वे प्रयोजकमाहोखित् स्फुरणतादात्म्यं खाधये मिभ्याले प्रयोजकम् १ आद्ये खतः 
स्फुरणरूपताया इति अन्वये स्फुरणतरिषयलसेति विकल्पेन तदूषणदय--संगमयामः । ननु--स्फुरणममेदसंबन्धेन, 
स्फुरणामेदो वा मिध्याले हेतुः, टष्टन्ते छक्तिरूप्ये स्फुरणस्ामेदो भेदामेदोभयरूपतादात्म्यघर को मतदयेऽप्यस्ि, 
पक्षे ब्रह्मणि स्फुरणस्ाव्यन्तामेदोऽपि उभयमतसिद्ध एव- इति चेन्न, अमेदो हि न मेदसामान्याभावः अप्रसिद्धेः । नापि 
खमेदसामान्याभावः; दृष्रान्तापिद्धेः । नापि खयन्तामेदस्यारीके भरसिद्धस्ाभावः; अलन्तलस्यामेदासदितते आत्मा- 
श्रयात् । नाप्यखण्डो धर्षः; तसय संबन्धलेन मेदनियतस्यं घटलावच््छि्न घटलावच्छिन्नसयेव अलयन्तामिन्नस्येन 
स्फुरणरूपे शद्धे ब्रह्मणि छद स्फुरणज्ञानरूपसख ब्रह्मणोऽसंमवात् । पएतेन-मेदेऽखन्तलमखण्डोपाधिरियपि--निर- 
स्तम् । नन्वेवमपि स्फुरणतद्धिषयान्यतरलं मिथ्याले हेतुरस्ठु-इति चेश्न, स्घवेन स्फुरणविषयलस्यैव मिभ्याचे 
तश्रलरौचियात् । कैचिन्तु-मृर--“एतेनेयसः इदयल्वरूपहैतुमिभ्यालरूपसाध्ययोः व्यतिरेकस्य ब्रह्मणि श्चुतिसिद्तर- 

नेलर्थः । त्तिश्ञानविषयलरूपददयलम्यतिरेकल पूर व्यवस्थापनेऽपि स्फुरणरूपज्ञानधटितददयलहेतोः विकल्पेन दृशन्त- 
पकोभयसाधारण्यामावमाद--खत इति । स्फुरणेति च--इ्याहुः ॥ भरकारान्तरेण द्धस्य दत्तिविषयत्वं राङ्कते 
मूले- नन्विति । भान इति । विष्िषटख शदधादनतिरेकपक्ष इति मावः । तत्त्वरमसीादिशुला विषिषटजञानाजननात् 
ग्याचे--बि शिष्टबोधकेति ! “यः र्वजञ' इ्यादीति रेषः । विद्धिषयलादि दस्यले श्चेति ठृ तीयार्थजन्यतान्वया- 

अ. सि. ३२ ॥ 



२५० अद्वैतसिद्धिः सव्याख्या । [ पारेच्छंदः १ । 

स्याप्यविषयसे भागासिद्धिधरसङ्गात-दति चेन्न; विशेष्यतापन्नस्य विषयत्वेऽपि क्षद्यभावात्, तस्य 

मिथ्यात्वाभ्युपगमात् ॥ अतएव--उपहितबिषयत्वेऽप्युपघेयविषयत्वमक्चतमेव इति-अपास्तम्; 

उपहितात्मना तस्यापि मिथ्यात्वाभ्युपगमात्, ज्ञानान्तरविषयत्नेन विद्रोषणे भागासिच्यभावाच्च । 
~~~ ~ ति) न ~~~ ~~~ ^~ ^~ ^ "~ ल ग ^" 

सिद्धिव्याख्या 1 

देवतास्वदेव विषयत्वस्य विरोषणेऽप्यभावेन भागासिदधिमसङ्गादि यर्थ; । किं शुद्धस्य विषयत्वं विदोष्यता- 

पन्नत्वेनोत खरूपेण, नाद्यः; त्तद दरेदयःमिति श्वुतिविरोधेन तत्र विषयत्वाभावादिखभिप्रेयायमिष्टापत्या 

परिहरति-बिशेष्यतापन्नसखेति । षिरेष्यवेनेलर्थः। तमेव ददीयति--तसेति। विशिष्टज्ञाने विरोष्यस्यापि 

्ञात्वान्न तत्र कदाचिदज्ञानायापत्तिः, नवा दण्डी चैत्रः इति ज्ञानेनैव चैन्नोऽपि ज्ञात इयनुभवविरो- 

धापत्ति्नेति ध्येयम् । अतणएवेयस्य निरस्तमियनेनान्वयः । उपहित विषयस्वेऽपीति । उपदहितस्य दस्यवे 

शुद्धस्य तदुपधेयस्यापि द इयसवमवजेनीयमेव, तस्य मिथ्यास्वाभावात् तत्र व्यभिचार इल्तएव निरस्त- 

मियर्थः ! अतरशब्दार्थमेवाह-उपरितात्ममेति । तथाच तस्यापि साध्यवत्त्वान्न तत्र व्यभिचार इयर्थः । 

वस्तुतस्तु-'विष्णवे रिपिविष्टाय' यादौ विशिष्ट देवतात्ववद्विरिष्टस्ैव विषयत्वम् , अभ्नीपोमीययो- 
भिछितस्य देवतात्ववद्रा मिकितस्य विषयत्वम्, अतो न विरोष्यस्य विषयत्वमिति तत्र हेतोरेवाभावान्न 

तत्र व्यभिचारः । नच~--देवतात्ववदेव विषयत्वस्मापि विरोषणेऽप्यभावेन विदोपणे भागासिदधिरिति-- 

वाच्यम् ; ज्ञानान्तरविषयस्वेन विशेषणोपरक्चणयोभौगासिद्वप्रसङ्गादियाद--ज्गानान्तरेति । नत 

गोडव्रह्मानन्दी ( लधुचन्द्रिका ) । 

पर्याप्तम् । विशोष्य चिरोष्यमात्रेऽपयाम् । भागासिद्धीति । सखरूपसंबन्धेन चिषयस्वस्य हेतुत्वे विदयोष्ये भ्यभि- 
चारापत्तः पयीतिसंबन्येनेव तस्य वाच्यस्वात् भागासिद्धिः । उपहिताव्मनेति । एवकारर्रोषः 1 नच--विदिष्ट- 
स्ताने शुद्धस्याभाने तदुत्तरं तत्र संश्चयादिकं स्यादिति-- वाच्यम्; विरिष्टविषयकनिश्चयस्यापि केवलसंशयप्रतिबन्धक- 

प्वादिखीकारात् । यन्चु--घटादेरपि विशिष्टरूपेधैव चृत्तिविषयस्वम्, न तु केवरूखूपेण; निर्विकस्पकास्वीकारात् › 

तस्सीकारेऽपि निलयातीन्दियेषु तदस्ीकारात्, केवल्ख तस्य विरिष्टत्तानाविषयतवात् तत्रैव केवरख्पे भागासिद्धिः-- 
इति । तन्न; घटादेः केवलरूपस्य काना त्रिषयत्वे अलीकष्वात् । ज्ञानान्तरे ति । विरिष्टाविषयकन्ताने्थः । तदानीं 

. ठश्युचन्द्रिकाया विदटुङेदोपाध्यायी । 

संभवात् व्याच रीकायां--हदयत्वेनेति । ज्ञेयत्वेन उत्तिविषयस्वेन । त्तौ जन्यान्वयः । विरिष्टपदार्थ॑स्य विरोप्य- 
विरेषणसंसर्गरूपले विशेष्यस्यापि देवतात्वापत्तिरतो व्याचे-विशेषणविशेष्यसंसर्मभ्योऽतिरिक्तस्येति 
विदिषट्योक्तवबिधयानतिरेके इष्टान्तान्तरमाह--अम्मीषेमयोरिति । मिलितस्य उक्तत्रय्य । प्रेकानतिरेकेण मिलि- 
तनिषटविषले प्रयेकनिष्टल दुबोरमतो न्याच््े-उभयपयौक्षमिति । बिषयत्यै संसरगतान्यविषयलम् ! यथाश्रुते 
तयपरय्यर्थक मिठिततखेति । नन्वेवं विशेष्यागरृततितवं कथम् १ अत आह--विशष्यमान्नेऽपयाक्षमिति । ससुदायप- 
याप्य रसकं सत्वात् भागासिद्धिः कथम् १ अत आद--सखरूपसंवन्धेनेति । प्या्िरपि उभयत्र बिदयमाना भ्रयेकृम- 
प्वायाति; अतः एकमात्रभमावच्छिनपयांसिसंबन्धेनेखथः 1 यद्यपि विरेष्यविरोषणयोः विशेष्यता विद्ेषणता च भिन्नेति 
तत्पयाततिरमयत्र नका, तथापि इत्िविषयतवं खवृत्तितत्तदुत्तिविषयतवत्वावच्छिननप्रतियोगितकैकमात्रघ्त्तिधमावच्छिन्न- 
पयापतिसंबन्धेन हेतुरिति निष्कर्षः । भागासिद्धिमयेन पर्याघ्यन्यखरूपसंबन्धेन देठतामभ्युपेय शद्धे ब्रह्मणि व्यभिचार्- 
स॒दरति मके विोष्यतापन्नस्येति । क्षत्यभावादिति । छदे तदलुपगमेन व्यभिचारामावादिदयथः । विरेप्यताप्रभे 
तिं व्यभिचारोऽ आह--तस्येति । अतएव त्तिविषयत्वस खदधेऽनुपगमदेवेल्ः । उपहितस्य विषयत्वेऽप्यु- 
पघेयस्य विषयत्वमक्षतमिति । उपाध्युपधेयोभयस्योपहितपदाथैत्नादिति भावः । उपदिते व्यभिचारं वारयति-- 
उपहितात्मनेति । निर्तपर्यापिसंबन्धेन हेत॒ताघुपगम्यापि तिशिष्ज्ञानविषयतवमादाय विरेष्ये व्यभिचारवारणे विरोषणे 
भागासिद्धिरिसाशाह्न तां बास्यति--ज्ञानान्तरेति । विोम्यानिषयकेऽपि ज्ञानान्तरे विशेषणस्य केनचिद्रुेण भाने 



विहलेशोपाध्याय्युपन्रंहितगोडजरह्यानन्दीयुता । . २५१ 

नयु-वेदान्तजन्यासण्डच्रन्तेरुपदितविषयत्वे तदानीमुपाध्यन्ततभावेन तस्था पएवोपधायकत्वात् 
स न न त ^. 

^~ 

सिद्धिन्याख्या । 

वेदान्तजन्याखण्डवरततरुपहितविषयत्वान्न तत्र व्यभिचार इति न युक्तम्, उपाधिसन्वे शुद्ध ब्रह्म निर- 
पाधिकःमियेवंरूपस्य वेदान्तजन्याखण्डाकारवृततराकारस्य संभवितुमनदैतवात् । नच--मिथ्याभूत- 
स्वादुपाधिसत्तवेपि न तेन बवास्तवनिरपाधिकत्वाकारेण साक्षात्कायेदयो विरुध्यत इति--वाच्यम् ; 
वरत्तिन्यतिरिक्तस्य तादृशोपाधेरसंभवादियह-उपाध्यन्तराभावेनेति । चृत्तिव्यतिरिक्तोपाध्यन्तरा- 
भवेनेख्थः । तथाच दृतेर्नोपाध्यन्तरोपहितविषयकस्वमिति तद्विषये छुद्धे बरह्मणि व्यभिचारो दुरपहव 
इयर्थः । नच--तद्ानीं मिथ्याभूतोपाध्यन्तरमस्येवेति न व्यभिचार इति--वाच्यम् ; (तेव तदुपा- 
धेर्विनदयवदस्थस्य खपरविरोधिनोऽपि विद्यमानत्वादिति भामतीम्रन्थविरोधेन वृत्तरेबोपाधित्ववर्णना- 
दिति भावः । तर्हिं इृत्तरेवोपाधित्वमस्तु । एवंच न भामतीमन्थचिरोधः, नवाऽऽत्मनि व्यभिचार 
इयाश्चयेन वृत्तरेवोपधायकत्वे सिद्धवल्छतं -तखा एवोपधायकत्वादिलयन्तेन । तदपि दूषयति-- 

गोडन्रह्यानन्दी ( लघुचन्द्रिका ) 1 

उक्तवृत्तिकारे । उपाध्यन्तराभावेनेति ! नज्ु--उक्तदृत्तिकाछे खुखादेरात्मन्यध्यस्तस्यो क्तदत्तिविषयस्वेऽप्युपाधिस- 
संभवात्तस्या प्वेल्यसङ्गतमिति-- चेन्न; सुखादीनां तदानीं नियमेनानुस्पत्तेः । तसदुक्तन्ु्तिकारे नियमेन यजातीय 
उपाधिः संभवति तस्रातीयोपाधिः उक्तवृत्तिरेव, न तु सुखादिः । यन्चु-स्थुरशरीरादिकमुपाधिः संमवति- इति । 
तश्न; शुढब्रह्मणो यत् दृष्युपहितं रूपं तद्विषयकवृततेरेवास्ाननिवतैकष्वात्, अन्यथा घटादियक्किञ्चिदुप।ध्युपहितबिष- 

यकक्लानस्यापि तदुपपत्तेः ! अतएव सुखादेरपि नोपाभित्वसंभवः । तस्या नियतोपाधिष्वं स्वभ्युपगममात्रेणोक्तम् । 

रुषुचन्द्रिकाया षिदुटेशोपाभ्यायी । 

भागासिदिरदुवारेयनः अन्तरयदं व्याचटे--विशिष्राविप्रथकरेति । विरोषणमाचविप्रथकज्ञानेति यावत् । बेदान्तजन्यङ्ते- 
रपाध्यसंभवेन उपहितविषयकत्वासंभवात् खद्धसैव तदिषरत्वं वाच्यम्; तथाचोक्तव्यभिचारो दुर्वार इदयभिप्रयेण राङ्कते 

मृटे- नन्विति । एत्तिनृतीयादिक्षणे गनप्सत््वात् व्याचे-तदानीमिति । उपाध्यन्तरमारङ्कते दीकायां-- 
नन्विति । सखा्रीलयादिना दुःखाभावः । अनुत्पत्तेरिति । इःखस्यापि कदाचिदुत्पत्तिसंभवात् तदभावोऽपि न 
नियतः । यल्नातीय इति । पुरुषमेदरेन उ्तीनां नानात्वात् तल्नातीयेति । एकजातीयोपाधिकल्पने लाघवात् । 
अवियतानामुपाधित्वे नानाजातीयोपाधिकल्पने गौरवात् । आदिना सूक्ष्मशरीरम् । उपाधिरिति । नियत इति शेषः । 
श्रद्धेति । छद्धन्वस्याघतिन शद्ध ग्रत्तियिषरयत्वसंभवादिति भावः । ब्द्युपदितं खत्मकढत्तिमा्रोपहितम् । तद्धिषय- 
केति ! तन्माचविषयके्थः । अक्षानेति 1 खमात्रोपरितमात्रविषयकमू्यज्ञानेयर्थः ! अन्यथा उपरितसामान्यविष- 
यक्रमृ्तेस्काज्ञाननिवर्तक्रपये । धटादीद्यादिना रारीप्खादिपरियहः ! ज्ञानस्य (अयं घटोऽसिः (भातिः श्रीणाति चः 
"अं घटसंयोगो भूतले समवेनो न कपारे,' “अहमिहैवासि सदने जानानः, अहं खी निद्रामिः इद्याद्याकारज्ञानखे- 
खर्थैः ! अतपव ृत्तिमाघ्रोपरितमा्ररानसवोक्ताज्ञाननिवरतैकत्वेन छखादयुपदितज्ञानस्य तदनिवर्तकत्वादिलर्थः । अन्तः- 
करणं तु न नियतोषाधिः; वैदान्तजन्यदरृ्तिविषयत्वे तदुपदितस्य जीवत्वेन निरपाधिक्ब्रह्मामेदासं भवात् , निरुपाधिक 
जीकचैतन्यस्यैव व्व॑पदार्थत्वात् । नयु वेदान्तजन्यदृत्तिक्यठे नियमेन तदन्यृत्यभावसत्त्वात् सेव तद्धिषयत्वे निय- 
तोपाधिरस्पु; अश्नश्यापि तदुपदितविप्रयक्रत् संभवेन तत्समानविषयकत्वस्यापि संभवात् इदयत अ!ह-- तस्या इति । 
वक्ष्यसाणजातिविशेषावच्छिन्नायाः तस्या एवेखर्थः । अभ्युपगममात्रेण । तदन्यङ्त्तीनामेकैकाभावव्यक्तीनां उपा- 
भित्वे विनिगमनाविरहः; तदन्यज्ञानरूपन्रत्यभावत्वेनोपाधित्वे गौरवं 1 तदपेक्षया वैदान्तजन्यतत्तटृप्तिविषयत्वे तत्तदृततेः, 
उक्तदृ्तिविषयत्वसाभान्ये उन्तदरत्तिसामान्यख च, उक्तदृत्तिषु मूाज्ञानतत्का्यनिवर्वकतावच्छेदकं विलक्षणसामान्यमभ्यु- 

पगम उपाभित्वोपगमे ठु सधं ! नापि खं अरति खस्योपाभित्व॑; खरूप संबन्धेन दृत्तिनिषयत्वं अति विषयतासंबन्धेन 

कृततरपाधित्वोपगमात् इयमिम्रायः ॥ अच उपाध्यन्तरामवनेयक्षराणि योजयव्रि-तथाचेति । अक्षानेति । अज्ञान 



२५२. । अद्धितसिद्धिः सव्याख्या । [ परिच्छेदः १] 

स्वविषयत्वापत्तिः; नचेष्टापत्तिः; शाब्दबोधे शाब्दासुपस्थिताभाननियसेन उत्ते; राब्दालुपस्थिताया 
भनाचुपपत्तेः, यथाकर्थचिदुपपन्तो वा न ततोऽक्ञानतत्कायैयोर्निचत्तिः स्यात्; अज्ञानतत्कायौ- 

(4 क 

विषयकक्ञानसेव तदुभयनिवतैकःत्वात्, अन्यथा “अहमज्ञः अयं घट इत्यादिज्ञानानामप्युपहितविषय- 
~~~ ^-^ ^~ 

सिद्धिन्यास्या । 

खविषयत्वेति । दशपत्तिमाशङ्खयाह-- नचेति । अभ्युपेयाप्याद-- उपपत्तौ वेति । न ततः शब्दा- 
ल॒पयितदरत्तितः न स्यादियत्र हेतुमाद--अङ्ञानतत्कायाविषयकन्ञानसैवेति । समानविषयक- 
तयेव ज्ञानाज्ञानयोर्निवयेनिवर्वकमभावावद्रयंभावात्तादृशषवृत्ते तदभावादिति मावः । अन्यथेति । 

गोडबरह्यानन्दी ( छघुचन्द्िका ) । 

तथा चोपाध्यन्तरेष्यसयानत्ताननिवतेकड्ृकत्तिविषयव्येन संभवदुपाध्यन्तरे्थैः । अथवा जानमेवान्ञानतसयुक्तद्दयनाशः 
ज्ञाननाशस्त॒॒तदुपरुक्षित अआस्मैवेति मते ज्ञानकाले शरीरादेरभाये जीवन्ुक्तेरभावाव्, यथाश्चुत एवाथः 

उपधायकत्वात् उपाधित्वात् । आपत्तिरिति । "नीरो धटो ज्ञातः इत्यादौ नीरस्वादयुपाधेरपि क्ातत्वभतीते- 
रिति शेषः । कथंचित् शाब्डडत्तौ खभिन्नसैव शब्दालुपस्थितस्याभानमिति श्ीकारेण । अक्ञानतत्का्ययोः 
मूरान्ञानतस्प्युक्तयोः । अज्ञानेति । सखनिवल्याक्ञनेल्थैः ।. अज्ञाने ति 1 मूखाज्ञनेर्थः । उपदहितविषयथत्वेन 

टघुचन्दिकाया विदुखेशोपाध्यायी । 

निवतेकत्वावच्छेदकजातिविरोषावच्छिनेयर्थः । संभवदिति' । लाघवेन नियतसंभवदिदयर्थः । एतद्विरेषणान्तभंवे- 
नाह--अथवैति । ज्ञानमेव विदेहकाटीनः चरमतत्वसाक्षात्कार एव । अज्ञानेति । मूखज्ञानेयथः ! तर्हि मुक्तौ 
जञाननादारूपं इयं स्यात् तत्राह--ज्ञाननाशरित्वति । तदुपरक्षितः ज्ञानोपलक्षितः । दारीरादेरिति । शीरं 
स्थूरं सूक्ष्मे च । आदिना तदवच्छिननषलादिपरिप्रहः । उन्ततक्त्वज्ञने ठु स्थूलं शरीरं सर्वकाल्डृत्तितयैवावच्छेदकं सुक्ष्म 
चोपादानं तिं जीवन्धुक्तिः कथं १ तत्राद--जीवन्मुक्तेरिति । आरन्धकर्मेणारन्धरारीरायन्याज्ञानतसरयुक्तददयोच्छेदो 
जीवदशायां तत्त्वज्ञानजन्यो यो जीचन्सुक्तिपदार्थस्यख । अभावात् अस्मामिरनङ्गीकारात । “आत्मा सलः “जगत् 
मिध्याः “जीवो ब्रह्मवं नापरः इति निश्वय एव जीवन्सुककिपदार्थः । तदधीनाज्ञानतत्का्ैनिषृत्तौ तु प्रारब्धं अतिबन्धकम् 1 
यद्धा--भन्नानस स्थूलरूपेण निडृत्तिरुक्निश्वयकाठ एव जायते; तत्संस्कारतत्काय॑द्यसामान्यनिकक्तिस्तु विदेहताकाे 
एव । तत्वज्ञानस्य कर्मनाराकल्वव चनानि तु विदेहताकालाभिग्रायाणि, प्रारग्धान्यकमादीनां भ्जितधानावत् फलजनकता- 
विघटनात् नष्टभ्ायत्वामिग्रायाणि वा बोध्यानि । अतएव जीवन्भुक्तानामावदयके लोकिकवैदिककमेणि प्रब्रत्तिः ! 'यथा- 
श्रुतणवे्यसोपाष्यन्तरामावेनेयसद्यादिः । धाल्थोपाधो तलनकत्वरूपकवप्रययाथैनाधात् तदविवस्या व्याच्े-- 
उपधायकत्वादिति । उपाधिसवादिति । (सूर्यः भकाशते' श्रह्म खयं प्रकाराते' इतिवत्, अभेद एव कर्लृभरलययाथं 
ईति भावः । वृत्तेः आत्मनिष्खविषयत्वे उपाधिष्वेऽपि कथं खविषय्वापत्तिः, उपधेयान्वितानन्वयिन एवोपाधितात्, 
अतः शेषं पूरयति- नीलो घट इति ज्ञात इति । दव्यं चेति रोषः । तथाच द्व्यपदाथानन्वितत्वात् नील- 
त्वसख्योपाधिलं खीकाय॑मियाह- नी रत्वाद्युपाधेर पीति । ज्ञातत्वग्रतीततेरिति । नीरुत्वेनााते तथा प्रतीययुदयादि- 
व्यभिमानः । भूटे-नचेष्टापत्ति रिति । प्रयक्षादिकत्तरिव शाब्दवृततेरपि खविषयत्वं खीकारयम् ; अन्यथा खगोचरण््यु- 
परितचैतन्याभिन्नत्वघरितम्रयक्षत्वालुपपत्तः, वत्तिगोचरदृत्यन्तरखवीकारेऽनवस्थापत्तेरिति दाद्ाभावः । शाब्दबोधे शाब्द 

कृतो । चृत्तः शाष्दकत्तेः ! भानाजुपपत्तरिति । शाब्दवृत्तेः पलक्षलवाय तद्रोचरं इत्यन्तरं खीकार्य, तच प्रयक्षशृत्तिवात् 
सखगोचरमिपि नानवस्थेति भावः । उक्तनियमसर्वे केनापि प्रकारेण तदुपपत्तरसंभवात् व्याचष्टे टीकायां--कथेचिदिति । 
इति खीकारेण इति । नियमसंकोचखीकारेणेलर्थः । उक्तव्र्तेः खाविषयकत्वेऽपि साक्षात् तूलाज्ञानानिवर्वकतवात् 
खविषयकत्वस्य न तत्र प्रयोजकत्वम् , एवं अज्ञाननिवृत्तिद्वारा द्वितीयक्षणे मूखाज्ञानकायौ काशादिपश्चयेव तदकायतत्भयुक्त- 

चिननिष्ठततसंबन्धतदवस्थाविरेषतूखन्ञानस्यापि निवृत्तेलन्निवतैकलाचुक्या न्यूनता इत्यतो भ्याचषटे-अन्ञानतत्कायै- 
योरिति । खक्टयादिज्ञानस् रज्वादिमिन्नविषयकाज्ञानतत्कार्य॑सपौद्रविषयकस्यापि तदनिवर्तकत्वात् ज्ञानाज्ञानयोः 
सामान्यतो निवल्यैनिवर्तैकत्वकथनासङ्गतिः, अतो ्याच्--अक्ञानेतीति । खनिवत्यीज्ञानेति । खसमानविषयका- 
ज्ञेयः । तेन तज्निष्टखनिवसंत्रहे खख तन्निवतैकताज्ञानपेक्षायामपि नात्माश्रयः । तथाच यज्ज्ञानं, यदज्ञानविषय- 
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कत्वेन अक्ञाननिववकत्वप्रसङ्ग इति- चेन्न; कृत्तः शाब्दव्र्तावनवभासमानाया एवोपधायकत्वा- 

सिदधिन्याख्या । 

भिन्नविषयकस्याप्यज्ञाननिवर्तकत्व इयर्थः । तस्माद्रुत्तेरुपदितविषयकते व्यभिचारः स्पष्ट इति सितम् । 
परिदरति--चेन्नेति। यदुक्तं ब्य निरुपाधिक'मिलखण्डाकारटृत्तराकारे इष्यमाणे सति निर- 
पाधिकत्वासिद्धिः, तख सत्युपाधौ संभ वितुमनहैत्वात्- इति, तन्न; भिथ्याभूतेन सताऽप्युपाधिना वास्त- 
वनिरपाधिकत्वाकारसख तस्योदये विरोधाभावात् तादशो पाधिश्च ब्रृत्यतिरिक्त एव । नच भामतीभ्रन्थ- 

विरोधः; भामां वृत्तरेवोपाधित्ववर्णनस्यान्ततो इत्तिमात्रमस्रीयभ्युपेयवादत्वादिति परिमठे तदभि- 

आयकथनादिति मावः । यद्वा--दृत्तिरेबोपाधिः, नचैवं खविषयत्वापत्तिः, वृत्तेः शाब्दृत्तावनवभास- 

मानाया एवोपधायकत्वाभ्युपगमेन खस्य स्वविषयत्वादुपपत्तरियाद--वृत्तेरिति । उक्तं च कत्पतर- 

गोडब्र्यानन्दी ( ठश्ुचन्द्रिका ) । 

अक्तानादिविदिष्टास्मविषयकप्वेन । प्रसङ्ग इति । ननु--उक्तप्रसङ्गेन युदधविषयत्वान्यनिषयस्वानिरूपितात्मविषयताक- 

स्ानसेवाक्ाननिववेकःप्वमस्तु, अक्तानायविषयकसेव तदिति नियमे तु किं मानम् १ इयं छकिरेतद्विषयकाक्ञानव- 

स्कार्ये ज्ञाते" इल्यादि्लमूहाङम्बनसखेव “अहं ब्रह्म मूखाक्तानतव्काये तेः इलयादिसमूहालम्बनस्याप्यन्ताननिवतैकतायां 
-बाघकाभावात् । नच~--एतत् पूर्वपक्षिणोक्तमपि न स्सिद्धान्तसिद्धमिति- वाच्यम्; सिद्धान्तेऽप्युपाध्यनिषयकत्वे 

रधुचन्दरिकाया विद्रुरेशोपाध्यायी । 

विषयकत्वे सति यदज्ञानतत्परयुक्ताविषयकं, तत् तदन्ञानतत्मयुक्तोभयनिवर्वेकमिति सामान्यव्याप्िः फठिता । मृटे-- 
अन्थथा अङ्ञानतत्मरधुक्ताविषयकत्वानिवेशेन तदिषयकस्यापि तजिवरत॑कत्वे । अयं घट इति । सन् इयादिरोषः । 
इदानीसुपाधेविंरेषणत्वाभिमानसत्वात् उपहितपदं विरिष्टपरतया व्याचष्टे ठीकायाम्--उपहितविषयकत्वेति । अज्ञान- 
समानविषयकत्रलाभायाद-आत्मविषयकत्बेनेति । अज्ञान।दीदयादिथ्राह्यवट्विरिषक्ञानसखापि सदात्मविरेष्यकतवं 
बोध्यम् \ उक्तप्रसङ्ेन “अहमज्ञ' इयादिज्ञानानां मूखाज्ञानादिनिवर्वकत्वापत््या तद्वारणाथैमिति यावत् । "अहमज्ञ" इति ज्ञाने 

आत्मनि तादात्म्येनाज्ञानस्याध्यासः; परस्पराध्यासरीयाऽन्नाने आतत्मतादात्म्यस्य तदात्म्योपदितात्मनश्च तादात्म्येनाध्यासः 1 
एवं “सन् घटः* “घटः सन्? ज्ञानयोरपि द्वेधा विदशेषणविशेष्यभावोऽस्ि । तडुमयविधन्ञानवारणार्थमन्यविषयत्वात्मविष- 
यत्वयोः भ्रकारताविशेष्यतासाधारणेन विषयताल्शूपेण निवेशनं कृतम् ! अस्त्विति । अन्न केचित्--एवमपि दृ्युप- 
हितव्रहमज्ञानस इत्तिरूपान्यविषयतानिरूपितव्रह्मविषयताकत्वात् न ततो मूतज्ञाननिृत्तिः स्यादिति शुद्धसेव त्वन्ञानविष- 
यत्वं वाच्यमिति मिथ्यात्वानुमाने व्यभिचासो दुर्वीर इति पूर्वपक्षोऽज्ञानतत्कायौविषयकलनिवेशोपष्टम्भेनोपक्रान्तः समः, किंतु 
अज्ञानतत्कायाविषयकत्वमेव किमर्थं निवेदयते इति एतच्छक्कारायः । तत् मूलाज्ञाननिवतकः्वम् । किं मानमिति । आत्म 
विषयकत्वे सति, अज्ञानाविषयत्वे सति, तत्कायाविषयकत्वनिवेशे गौरवात्; आत्मविषयकतवै ससयात्मान्याविषयकत्वनिवेशे च 
साम्यादिति भावः । छकषल्यादि्ञानस्ापि शुक्षयायज्ञानविषयांशे छक्तित्वप्रकारकत्वेऽपि तदज्ञानप्रकारीभूतद्यक्तित्वां ेऽन्या 
श्रकारकत्वेन तदज्ञाननिवर्तकत्वं, नतु तदज्ञानतत्का्याविषयकत्वेनेति, यत् ज्ञानं यदज्ञानव्िषयविषयकरवे सति यदज्ञानविष- 
यांशे यदज्ञानविषयान्याविषय्कं, तत् तदज्ञाननिवतंकमिति सामान्यन्या्षिः । तेन जातित्वादिना छुक्तित्वादिज्ञानन्युदास 
इति-- व्याचक्रुः । परे तु--एवं व्याख्याने खातच्येणाज्ञानतत्काैविषयकखापि बृध्युपदितात्मविषयकसमूहाखम्बनज्ञानख 

निवतैकत्वं स्यादिदयाशङ्कायाः एवानवतारात्, इ्ापत्त्या परिहार “इयं शुक्तिःरिद्यादिना बाधकाभावादिल्यन्तेन वक्ष्यमाणो 
नि्दैलः स्यादिति बोध्यम् । परन्तु “अन्यबिषयत्वानिरूपितात्मविषयकनज्ञानस्येवाक्ञाननिवर्तकत्वमस्तु' इलत्रा- 
न्यपदं वृत्तिशूपोपाध्यन्यपरम् । 'अनोच्यत' इति सिद्धान्तम्रन्थे एतदनुवादे तदन्येपयुक्तेः । तथाचाहमन्ञहयादिज्ञान- 
वारणख;, महावाक्यजन्यनिरविकत्पदत्तेः खोपहितव्रह्मविषयिण्णाः शुद्धस्य वृत्यविषयत्वपक्षे वत्तिविषयकस्वावदयकत्वेऽप्य- 
ज्ञानादिनिवर्तकत्वसख चोपपत्तिषंभवे, अन्ञानतत्कायौ बिषयकः्वनिवेशो वेदान्तजोक््वततरज्ञानायनिवर्तकत्वापाद कोऽलुचित 
इति शङ्काशयः । एवं चोक्तवृत्तः स्वातच्येणाज्ञानादिविषयिण्याः शुद्धस्य बृत्यविषयत्वपक्षेऽप्यज्ञाननिवर्तकत्वापत्तिशङ्काया 
क्तेः खविषयत्वपक्षेऽवतारात्, श्यं छ्युक्तिरिलादिना (“बाधाभावा'दिखन्तेनेशपत्या परिद्यरोऽपि सामजञस्थेनोप- 
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गोडजद्यानन्दी ( टघ्ुचन्द्रिका ) । 

स्युपरितरिष्यकलवाक्ञाननिवतेकस्वमिलसव वाभ्यव्वादिति--चेत्, अन्रोच्यतेऽ दधस विशव वल 
चच्युपहितं यद्पं तदश तद्न्याविषयकानस्यैव निवतैकता यद्यपि वु शक्यते ; तथापि गोरवान्न तथोच्यते, किं तृक्तो- 
पहितान्याविषयकल्लानखेव । नच--उक्तसमरहाकम्बनसङ्हवथैस्वादुक्तगोरवं आमाणिकमिति--वाच्यम् ; उक्तखमूहाल- 
स््रनसयैवासिद्धस्वात् । यथा हि ताफिकादिमते “वटो न घटः इल्यादिज्ञानमाहावैत्वाच् ज्ञानान्तरविरोधि; तथा मन्मतेऽ- 
प्युक्तमूहाखूबनमाहायैत्वान्नाक्ञानतस्कायं भम विरोधि; शचटतदृ मावविषयतयोरिव द्तरादरैतविषययोरनाहार्य्ताने विर्ढ- 

स्वात् 1 अथ--निरोष्यतावच्छेदकववर्संबन्येन घटभेदकारकानाहार्यन्तानोपत्तौ धटस्वनिष्ठबिषयतासंबन्धेन ज्ञानस्य 
प्रतिबन्धकस्वादाद्ययोर्विषयतयोयुक्तताद्ो विरोधः, अन्ययोस्तु स कत इति-- चेन्नः .अदरेवत्वेन ब्रह्मत्तानोत्तरमेव 

"अहः ब्रह्मवि क्षानसयोयत्तेसद्छठे अद्धैतस्वेन ब्रह्मण उद्ख्धसंस्हारसस्येन तेव दे तथीविरोधित्वेनान्त्ययोरपि 

योश्तविरोधस्य युक्तलात्, छक्तिसमं रजतभेदब्याप्यमित्याकारोहव्धसंस्कारद्य क्तिः रजतमिति क्ताने प्रति- 

लघुचन्द्िकाया विडकेरोपाध्यायी । 

पदते-हृत्याह्ः । नचेतदिति । पतत् अज्ञाननियतैकतावच्छेद्शकोटौ अज्ञानतत्कायौविषयकतवनिवेकनम्. । पूरवै- 
पक्षिणा “नलु वेदान्तजन्याखण्डवृततेरि्यादिरङ्केन । सिद्धन्तेति । एतच्छङ्काषमाधानभ्न्थेयर्थः । सिद्धान्तेऽपीति । 
तत्र दि उत्तः शाब्दबोधेऽमासमानाया एवोपरधायकत्वाभ्युपगमादिप्युक्तम् । तेनो कगृततेरज्ञानतत्कायां मिषयकत्वमुक्तम् । 
ननु उततेसत्र अआनसुपगम्थेव अन्ञानतत्कायीविषय कत्वनिवेशनं भिराकृख ए्रच्यन्यविषयत्वानिरूपितात्मविषयताकल- 

मन्ञाननिवर्तकतावच्छेदके भिवेरितं, तदाद-उपाश्यविषफकत्वे स तीति 1 उपाधिशाज्ञानतत्पयुक्तान्यतर रूप एव ! 
तदविषयकत्वं च इत््युपटितात्मज्ञानस्य सिद्धाम्ते इत्तिदिषयकत्वातुपगमेन निर्वाहितम् ! उपरितविषयकत्वं दत्तिरूपो- 
पाध्यवच्छिन्नात्मनिष्टश्रयताफविषयताकलं, नह इृत्तिरात्माः चेद्युभयपयीप्रविषय पाकां; त्तः स्सविषयतानिराकरणात् । 

खद्धस्य दछस्पविषयत्वपश्च इति । इततिरूपोपधेश्च स्तविभयत्वपक्े इति शेषः । शुद्धस्य वेदान्त तिपायसय 
ब्रह्ात्मखल्पख । चृदयुपहितम् ! शुद्र विषयलरानङ्गीकारात् । यद्रूपं बृत्यन्यघमांज॒पदितं ब्रह्ात्मखरूपम् । तदंशे 
ति 1 तजनिष्टविषयतानिरूपितेयर्थः । तदन्येति । इत्तिरूपोपाध्युपधेयन्येदर्थः । उपघेयान्यत्वनिवेदौ योजना विर- 
हात् कृत्तिरूपो पाध्यन्येति यावत् 1 आत्मनिष्टविषयतानिरूपितद्धत्यन्य विषयत्वानिकूपकन्नानसेति वा, व्रस्यन्यविषयत्वा- 

निरूपितातमविषयताकन्ञानयेति वा समुदायार्थः । वक्तं शक्ये इति । अहमज्ञ इयादिज्ञानवारणख उत््युपदितात्म- 
ज्ञानसंग्रहयय च संभवात् इति भावः । उक्तोपहितान्यावि षयकन्नानस्येतेति । सोपहितात्मभिनाविषयकन्ञानरीवे- 
स्यथः । सं इत्तिरूपं जञानं, नत्वेवं शद्धज्ञानासंगरहोप्रति द्विव । तथाचाहमज्ञो “घटः सन इयादिज्ञानवारणम् । षेदान्त- 
जन्याखण्डकृ्तो सोपटितान्यखविषयकल सैव सत्त्वेन न ततोऽक्ञानतत्कार्यनिवत्तिः स्यादिति पूवैपक्षसङ्गतिः । उक्तवतः 
स्वाविषयकत्वन्यवस्थापनेन षिद्धान्तसङ्गतिश्चेति भवः 1 प्रामाणिकमिति । उक्तसमृहाखम्बनखाज्ञानततकार्यभम निवरत- 
ऋत्वस्थालुभवसिद्धत्वेन तरखाधारणोक्तगुरुधर्मस्यापि तदवच्छदकतासिद्धिर्ति भावः । सादिदम् , उक्तसमूहालम्बन योक्त 
निवर्तैकत्वसिद्धो; सैव नेयाह-उनक्तखमृद्यटम्बनस्येवेति ॥ तज्निवतैकत्व सेवे्य्ैः । तेनोक्तसमूरारम्बनस्यार्थख 
सिद्धावपि नासङ्गतिः । कतस न निवतैकलं £ तत्राह--यथाहीति ॥ घटो न परर इति ज्ञानवत्, खिरोधिधरमेधर्मिता- 
वच्छेदकखप्रकारकत्वामावात् कथयुक्तसमूहारम्बनस्यादा्थलं £ तजाह--घटतदभावनिषयतयोरेवेति । द तद्धेत- 
त्िषयतयोरिति 1 आयनिषरयताया द्वितीयविषयतावङ्ञानअरतिवभ्यतावच्छेदकलादिवि भावः । अन्त्ययोस्तु कुत- 
इति । अहं ब्रह्मेति" श्ञानमेव दतक्ञानविरोधिः; तख च न दवैतनिषयताकतवं, निविकल्पकल्वादिति भावः । अद्धैतत्वैन 
ह्येति । दैतसामान्याभावविशिष्ठहेखथैः । ज्ञानोत्तरमेवेति । तस्य त कारणत्वात् । अन्यथा “एुकमेवाद्धिवीयम्" 
इतिवाक्यजन्य्रेथे द्ारीमूतावान्तरबोधानुरोधेन तात्पयेविषयीभूतद्ितीयाभाकतवविशिष्टरूपदैताभान परसङ्गेन, उन्तरीस्या 
वृततिरूषद्ेतभानप्रसङ्गेन वा ॒युख्यतात्पयैविषयनिर्विकल्पकद्रैतव्रहमनोधाचुपपत्तेः । दैताभावविरिष्ठनहय्ञाननादोत्तरनायमा- 
सोक्ङ्ाने कि दवतभानविोधि इयत आद-तःकाङे इति । तस्येव उक्तसंस्कारसैव । विरोधित्वेनेति । "अहं 
-गद्येयनाहायै शाव्दज्ञाने द्रैतविषयत्वासंभवेनेति भवः । विरोधि विषयकसंदायान्यज्ञानत्वावच्छिन्ना प्रतिबन्धकता कथं 
संस्कारे स्यादियाराङ्क विरोधिविषयकसेरायान्यगुणत्वायवच्छितनैव अतिबन्धकत। संस्कारेऽपि युक्तेवेति सद्ान्तमाद-~ 
क्तित्वमिति ॥ सक्तवति शेषः 1..रजतभ्रेद्दयाप्य भ्भिति । रजतभेदवत्ताकोक्तभमसंशयोत्तरमलक्षनिश्वये विरोष- 
दशनख हतवैन तभिश्चयसेत्दीनवात, एतसय थत्वा , उद्रोधकाभवे अदिबन्थापलापः खुरः, उदो धकसत्त्े त॒ 



विडरेश्नोपाध्याय्युषृंहितगौडन्रह्मानन्दीयुता । २५९५ 
नन ^-^ ~~~ 

गौडउब्रह्मानन्दी (रघुचन्द्रिका ) । 

बन्धकत्ववत् द्वितीयामापो बह्यनिष्ठो अल्लना्यमवो बहानिष्ट॒दयाकारोड्द्धसंस्कारस्यापि 'बह्मरूपसदास्मकं द्वितीयं 
सदाप्मकमन्ञान*मितयादिधीभ्रतिबन्धकत्वा त् । नच--सत्तादएसम्यमव्रिषयीङर्वति ताद्शसमूहाटग्बने उक्तसंस्कारखा- 
मरततिबन्धकत्वेन तहुखत्तो नाधङाभाव इति--ताच्यम्; सदन्यनिषयतायाः सत्तादाल्याविष्यतानिरूषितत्वगरिथमखं 

मूर एवे वक्ष्यमाणत्वात् । अथवा--ह्नमेव चानोत्तरकालीनभोगसाधनानामन्तानतसयुक्तश्चमतद्िषयद- 
थानां नाशः, क्ञानद हु नाशो जीवन्युक्तिसीकारे क्नोत्तोसक्रो मनःपरिणामः, तदस्रीकरे तु क्नोप- 
लक्षित आ्मैव । नच--दृिल्ान वरिषयकसाक्षिणोऽपि अमत्वा ्तप्नमनाक्ररवं वृचतित्तानसयातङ्गत मिति--बाच्यम् ; 
अमपद्स्य स्तर तरिष्रयकञ्चमप्रत्वात् । खपदं स्ानपरं, खनिषयकभ्रमो हि शकालत्वव्यापक इतिं तज्नाशस्वं खख न 

खष्युचन्द्रिकाया विद्ङेरो पाध्यायी । 

तदुत्तरं शल्या अतिबन्धस्योभयसिद्धतत्रेन तत्पू्क्षणे तदपलापो दुष्करः क्षणपौरकापर्यय शपथ नि्ैयतवात्, इति बोधयितुं 
दाब्देत्युक्तम् । द्वितीयाभावो जह्यनिष् इति । नेह नानासि किंचनेति वाक्यजन्यः “एकमेवाद्वितीय'“पमरिति 
वाक्यजन्यो वा 'द्वितीयाभावषेत् ब्रह्मः इसाकारको बोध्यः । अज्ञानाधभावो ब्रह्मनिष्ठ इति 1 “यः स्वे” हृति 
वाक्यात् बरह्मणि अज्ञानाभावव्याप्यसवैज्ञत्वथोेन तेजस्तमसोरिव खध्रकादाचैतन्या्ननयोः खतोविरोधत्तेजसि तरस इव, 

खप्रकाश्यचैतन्यरूपे ब्रह्मणि अज्ञानस्याप्यमावः शाघ्रवासनावज्नीवसाक्षिणा च खग्रह इःयुक्ताकारपंस्कारसंमवः । अद्य 
रूपरसदाद्मकं दवितीय मिति । सदात्मकमन्ञान मिति । उक्ताभावौ तादात्म्यसंबन्धावच्छिनप्रतियोगिताकौ इति 
तज्ज्ञानादिमतिबध्ये अीमे धियो तादात्म्यसंबन्धसंसगेके इति दोतनायात्मपदम् । तादश समूहारस्बने अहं ब्रह्मासि 
अज्ञानतत्कार्ये ज्ञाते इति ज्ञाने । तदुत्पत्तौ अनाहार्थोक्तसमूहालम्बनोत्पत्तौ । अतिबन्धकन्ञान काटीनघेव ज्ञानस्या 

यत्वादिति भावः । मियमस्येति । सदन्यमात्र् सद्कपे बह्यचैतन्ये तादाल्येनाध्यस्ततया तप्ायोगोलके (वहिरिति 
तस्तजल्स्थवह्वयशेषु (जकमितिः, चिन्तादास्यपन्नाहद्कारेऽहमिति प्रसयेषु अयोवहविचितामचेखेऽपि सत्तादासम्यभानवत् , 
सदन्यविषयकज्ञानेषु सतो रुेखेऽपि तदन्यस्मिन् सत्तादात्म्यमानं नियतमिति भावः । अयमेव विश्वसलयत्वश्रमः । स 
चाज्ञानं ययपि नियतः; तथापि तत्त्व्ञनवतां विश्वपिध्यात्वनिश्वेयसंभवेन न विश्वसन् सत्तादातम्यभाननियमः संमवती- 
लभ्युपगमे याह--अथवेति । च्ानमेव अहं ब्रह्मास्मीति तच्छज्ञानमेव । ज्ञानो ् तरकारीनेति । खोत्तरकारीने- 

तेन ॒चैचीयोक्तक्ञानपूर्वकारीनमोगानां सेत्रीयो ्ज्नानोत्तर्रलीनत्वेऽपि नाग्रसिद्धिः 1 तदीयोक्त्ञानोत्तर्का- 
ठीनभोगश्च मीवन्सुक्तयनङ्गौ कारे अन्यदीय एव प्रसिद्धः, तत्खीकारे ठु तदीयोऽपि । अक्ञानेति । मूतखाज्ञनेदर्थः । 

चदयान-मिति 1 इमानि च जीवन्ुक्तिखीकारे न्ञानोत्तरभो गसाधनस्थूलसक्षमदेहादशाघरितानि । तक्राशस्तु चस्म- 
तत्त्वज्ञानमेव । जीवन्मुक्ङ्ञामे नष्नामन्ञानादीनां न भानसंभवः। अनष्टानां देहादीनामपि न समाधिकाले तत्वहते 

भागम्, किन्तु व्युत्थाने तेषां मोगसाधनत्वात् भोगान्यथानुपपत््या भोगकाटीनज्ञाने एव । तदा च नोक्ततत्त्वज्ञानम् ! 
यस्मिन् परत्तादाप्म्यानुरागेणपि न सदन्यानां तेषां भानसंभवः । किंतु तत्वज्ञाना धीनरस्कारमात्रम् । जीवन्मुर्यनभ्युपगमे 
तु, विदेहताकाङे चरमतत््वसाक्षात्कारे अज्ञानतत्युक्तदेहदिसकलददयोच्छेदलूपे कखापि दृग्यस्य कथमपि न 
मानसंभव इति, “भं ब्रह्मासि (अज्ञानतक्छयै च ज्ञातः इलयनाहायसमूह्याटम्बनख कथमप्यदंभवात् । आहार्मन्स्व- 

विरोधीति न तत्साधारण्यद्धरोधेनो्तगुख् साज्ञाननिवतैकतावच्छेदवत्वसिद्धिरिति सन्दभैः । ज्ञानस्य तु अ्थमो- 
स्पन्नतत्त्वन्नानस्य तु । मनःपरिणामः तच्छन्नानषूपो व्यावद्दारिकपदार्थन्नानरूपो वा । तज्नारस्तु तत्तदुत्तरमनःपरि- 

णामरूप एव । एवं चरमतच्वज्ञाननाश सद्धपलक्षित अआलैष्र 1 उक्तनाशानामतिपिकसाविनाशित्वयोः खीकारे विदेद- 
ताकाटेऽपिे नादारूपदद्यसत्त्वापत्तिरत उत्तपेत्तरषिनादिभावरूपत्वं, चरमनाशय ठ ॒निात्मखसरूपत्वं च खीष्ृतम् ॥ 

तदखीकारेः नीवन्युक्यलीकारे । तज्डाननाशकाछे तञ्ज्ञानख्य विशेषणवोपाधित्योरसंभवात् क्ञानोपरुश्चित 
इत्युक्तम् । पूर्वतत्कालवच्छेदेन तज्ज्ञानलते सपि, तदुत्तरकालखोपदित इति तदर्थः 1 तेनात्मग्याघरत्तिः \ आत्मा खद्धात्मा 

दृत्ति्ञानपिषयकसाक्षिणः वृत्तिरूपं यत् ज्ञानं तद्विषयक साक्षिणः ब्र्युपदितचेतन्यरूपात्मनः । वेदान्तजोक्तछ्त्या 
सखोःपत्तिकारे मूलज्ञाननिचरते मभ्रा्रणकोक्ततमन उक्तघ्रतौ प्रतिबिभ्नितत्ात् तेनोक्तवत्तः प्रकाशनादिति भावः । श्प 
त्वात्. ए्तिङ्पमिथ्यावि्रय कत्वेनोक्तथमान्तभतत्वात् । उक्तश्रमनाद्चत्वं॒ज्ञानोत्तरभोगसाधनाज्ञानतत्मयु्तश्रमपा- 
मान्यतद्धिषरयद्दयसामान्यनारत्वम् । बृतच्तिक्षानस्यासङ्गतमिति ! उक्तन्तिरूपक्चानकारे तद्विषयोक्तसाकिल्पथ्रमसन्तेन 
तज्ञचाखंभवादिति भावः \ श्रमप्रदस्य तस्लयुर्रमे इलयादिः । खपदं न श्रमपर, तदितरविषयकवस्य. अमेऽन्यावतैक- 



१५६ अद्वैतसिद्धिः सर्व्याख्या । [ परिच्छेदः ९ | 
~~~ ^^ ^-^ ~~ 

गोडव्रह्मानन्दी ( रुषुचन्दरिका ) । 

क्मवदैव । तै चैवं क्षानोत्तरमनःपरिणामस्यप्युखत्तिं स्यात्, अदषटनाशसख क्षानश्व॑र्पस्ं आवत्वादिति -- 

वाच्यम् ; तस्य॒ तावदेव चिरं यावन्न पिमोक्षये अथ संपरस्य दति श्चुतेः (भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा संपद्यत" 

इति न्यायाच्च युञ्यमानाशृषटान्यदस्यानासेव नाश्वस्य ज्ञाने स्वीकारेणादृष्टाधीनानां मनःपरिणामानां 

देष्टादिरूपाणां ज्ञानोत्तरयुत्पत्तिसंभवात्, क्ञानरूपापन्नस्य मनसो ज्ञानरूपनाशासंभवेन मनसोऽपि ज्ञानोत्तरं 

स्वेन तत्परिणामसंमवात् । तथा च तादशद्स्यविषयकन्ानध्वं सत्वख ज्ञाने स्वीकारेण तच्वक्लानस् नोक्त- 

छश्चुचन्द्रिकाया विद्लेश्षोपाध्यायी । 

त्वात्, अत आह-खपद मिति । ज्ञानपरसिति 1 उक्तवत्तिहपज्ञानपरमियर्थः । नु खमूर्वकाटीनसविषयकथम- 
नारात्वं खद्यापि संमवति इत्यत आद-सखविषयकश्रमो दीति । खकारव्वव्यापक इति । खकार खपूर्वर- 
भव्यकतिनाशेऽपि खभ्रमान्तरं खापरोक्षत्वायोकव्रतौ उक्तसाक्षिचैतन्यप्रतिविम्ब तत्तादात्म्यरूपविषयत्वसख चावजैनीय- 
तया चोक्तसाक्चिशपमावदयकमिति भावः 1 तन्नारात्वं निरक्तभ्रमसामान्यान्तभैतोक्तभ्रमनारात्वम् । न संभवत्येवेति । 
तत्संभवै उक्तथरमासंभवेनोकतव्यापकलत्वभङ्गः स्यादिति भावः । नचैवमिति । एवं तत्त्वज्ञानस्योक्तसकलटर्यनाशत्वे । 
न स्यादिति । तथाच ज्ञाननाशसय तद्रुपत्वं कथमिति भावः 1 अदृष्टेति । काथ॑सामान्यकारणोक्तददयसामान्यान्तःपा- 
यच्छेयर्थः । तस्य उत्पन्नतत्तवसाक्षाव्कारख पुंसः । तावदेव चिरं बह्यमाये कारबिखम्बः । यावत्कारं भोगेकनारय- 
आरढ्धकमेक्षयरूपविमोक्षाघीनः भरारब्धक्मारन्धस्षरीरपातो न मवति । अथ ताटशशरीरपातोत्तरम् । संपस्स्ये व्रह्म 
आपरोमि । एवंच तच्न्ञानोत्तरमपि भोगः तत्नकाश्छ्टादिफं चासीति लभ्यते । एतदर्थकं सूत्रमाद-भोगोन त्विति । 
इतरेः आारब्धकर्मैजन्ये पुण्यपापे । भोगेन विनाद्य संपद्यते ब्रह्मभावं ्रप्ोतीति । न्यायात् सूत्रादिदयर्थः । अत- 
एव---““भिदयते हदयग्रभ्थिश्छिन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् ट्टे परावरे” इति, “नाभुक्तं क्षीयते 
कर्म” इतिश्चुतिद्वयेनाविरोधाय तत्त्वज्ञानस्य संचितक्रियमाणकर्मनादाकत्वं, आरन्धकमीनाशकत्वं च बोध्यते । नच--वैष- 
ैयेनाप्यपिरोधः कतो मेति- वाच्यम् , तत्छन्ञानकाट एवं प्रारब्धकर्मनाशे तदेदपातापत्त्या ब्रह्मसाक्षात्कारवतः उपदे- 
रभावेन संप्रदयोच्छेदापत्तेः, “तसय तावदेव तरिर” इतिश्ुतिविरोधापत्तेश्च । अतएव जीवन्मुक्तिखीकारः ! “आचायै- 
वान् पुरषो वेद” इति श्रुतिसङ्गतिश 1 संचितक्रियमाणयोरनारो तद्धोगार्थं पुनभन्मपरंपरापत््या अविमोक्षग्रसद्गात् “न स 
पुनरावर्तत” इति श्वुतिविरोधापत्तः, मोक्स्यापुनभेवपदार्थत्वालुपपततेशच तस्य तावदेव चिश्मिद्यादिश्चुतिविरोधापत्ते्च । ननु- 
अकन्रौःमवोधरूपतत््वज्ञानस कर्मनाशसामथ्यै सति ततः संचितादिवत् परारन्धकर्मण्यपि कथं नाशो नेति-खेत्; अजा- 
इभीष्यकाराः--यथा कलाख्चकरे भवतितो वेगो नान्तरान्ते प्रतिषध्यते, एवं प्रारब्धकर्मणा एतदेदानवच्छिक्ञमोगा्थ 
अवर्तिते सुकृतदुष्कृते न भोगं विना क्षीयेते इति जीवम्मुक्तग्रसिद्धिः 1 तन्न “तावदेव चिरमिति" श्चुतिसिद्धं॑तत्त्वज्ञानोत्तर- 
कैवत्यप्राप्तौ देहपातावपिरूपं लिज्गं श्ुतिर्णतिषु स्थितप्र्षलक्षणोक्तिः तत्त्वविदां याक्ञवल्कयादीनां देदधारणोक्तिश्च प्रमाणम् । 
यत्तु रामानन्दीये उन्त--“शरारग्धकर्मणः तत्त्वज्ञानं भ्रति प्रयोजकत्वात् उपजीवकतेन प्राबल्यमिति” तच्च; ज्ञानेन मार 
न्धकमौनाशे युक्तिपरं; अन्तःकरणादेरप्येवं नादानुपपत्तेः, किंतु ्ररन्धकर्मणां ज्ञानेन सर्वासावियानिषत्तौ प्रतिबन्धकत्वे 
धक्तिपरभ् । यदपि-अतिबन्धकवशात् विक्षेपकावियांशस्थूलसूपेशेव निवर्तयति । तदशरूप; संस्कारस्त्वलुवर्तैत एवं 1 
एवंचाकत्रौत्मकबोधरूपं तत्वज्ञानं कर््रात्मबोधरूपमिथ्याज्ञाननिदत्िद्ररेव कमेच्छेदकं वाच्यं ! नचायन्तिकी तशचिव्रपतिरस्ति; 
भ्यवहारकाङे तत्त्वज्ञानाभावेन संस्कारवशेन द्विचन्द्र्ानवत्तदयुकततराजुभाविकत्वात--इ ति । तदपि न प्रारन्धकर्मानाशे 
यक्तिपरम्; संवितकमौदीनामप्येवमना्ापत्तेः, कितु उक्तरीत्या जीव्ुक्तव्यवहारनिर्वाहमात्रपरमिति विभावनीयम् ! 

शुज्यमानेति । जानोत्तरमोगसाधनेयथैः ! अहश्राधीनानामिति । भुज्यमानेयादिः ¦ मनःपरिणामानां ज्ञनेच्छ- 
भयल्ञसुखदुःखादिरूपाणाम् । देदादिरूपाणां तु ज्ञानोत्तरसुत्पत्तिः । शरीरस्य प्रतिक्षणमवयवापचयोपचयाभ्यामुर्पादविना्ञ- 
शाङ्िलाभ्युपगमात् 1 देदेन्दियादिसंघातेन रूप्यमाणानां म्योज्यमानानामिति मनःपरिणामानामिलस्यैव विशेषणं वा । 
नजु- उक्तदर्यान्तःपाति मनसोऽपि ज्ञानकाले नाशात्कथं तत्परिणामसंमव इत्यत आद--ज्ञानरूपापश्नस्येति 1 
ज्ञानरूपपरिणामोपादानतया तत्तादात्म्यापन्नसेदर्थः । तच्तज्ञानसयोक्तददयनाशत्वमाच्रखीकारे “अहं ब्रह्मास्मि" “अज्ञानत- 
त्का च ज्ञाते" इति सत्तादासम्याविषयकमतीतन्ञानविषयतवेन तत्कारनष्यज्ञानतत्कार्थविषयकं समूहालम्बनं स्यादेवेति 
ततत्वज्ञानस्ाज्ञानायविषयकतवरूपाज्ञानादिनिवतैकावच्छेद कवलं दुषैरमत्रसस्य तादशदश्यरूपमिभ्याविषयकल्ञानरूपघ्रमनाश- 
त्वमपि सीकायमिति 1 अन्ञानतत्पयुक्तप्रमतद्विषयेखयत्र. अमपदप्योजनं ध्वनयन् अकृतसुपसंहरति- तथाचेति ] ज्ञान 

स्योक्तसमृहा्भ्बनरूपत्वभिति 1. खख खघवसलापृ्ेरिति भावः , न केवरमिय॑प्रकृताभिमतसिद्नुरोधिनी 



विद्रठेशोपाध्याय्युपवुंहितगोडत्रह्मानन्दीयुता । २५७ 

गोडन्रह्मानन्दी ( खघुचन्दिका ) । 

समूहाखस्वनस्यस्वम् । अतषव (इयं शक्तिरिति ज्ञानखेदं रजतमिसयाकारञ्चमरूपत्वासंभवः; तादशक्तानसयोक्तचम- 
नाहारूपत्वात् । नच--ज्ानोत्तरभोगासाधनश्रमरूपत्वं ज्ञानस्य मास्तु, उक्तभोगसाधनदरयञ्रमरूपता तु स्यादिति- 
वाच्यम्; तस्वज्षानख भोगात्मकबन्धासाधनत्वात्, (मनो हि द्विविधं प्रोक्त कारणं बन्धमोश्चययेः । बन्धाय 
विषयासक्तं मोक्षे निर्विषयं स्तम्" इति श्ुला मोक्चसाधनमनःपरिणामस्य बन्धासाघधनस्वोक्तेः । अथ--“विषयासक्त- 
मिखनेन सत्यत्वेन विषयज्ञानयुक्तस्योक्तस्वात्, त्वक्ञानख विषय मिथ्येति क्ञानात्मकलवं संभवति--इति 
चक्ष; मोक्षे निर्विषयमिष्यनेन मोक्षसाधनरूपेण परिणतमनसोऽनाष्मबिषयकलवनिषेधात् । तदेतत्पश्चद्वयम- 
भिप्रेल्य विवरणे उक्तम्--शताद्रैतददैनयोमै योगपचम्, किंतु कदाचिदद्वैतद्शनं कदाचित् द्वैतदशैन^मिति । 
तच्वदीपनेऽपि तत्र व्याख्यातम्--सन्तमसबहुराोकयोरिव द्वाद तदशैनयोर्विंरोध'इति ॥ यद्धा--अक्तानत- 

लधुचन्द्रिकाया बिड्देशोपाध्यायी । 

कल्पना, किन्तु अन्यत्र उषटलादावदयकीलयाद--अतपवेति । श्ुक्तिरितिक्षानस्य । तथाच यद्विषयकं यज्ज्ञानं, तत् 
तद्विषयकाज्ञानततपरयुक्तश्रमतद्धिषयददयध्वंसरूपमिति सामान्यव्याप्तिरिति भावः ! श्रमरूपत्वेत्ि । खात्मनाराप्रतियोभि- 
भ्रमरूपत्वेदर्थः । खं ज्ञानम् । उक्तेति 1 ज्ञानोत्तरभोगसाधनदेदादिददयभ्रमरूपतेय्थः । इदंच ज्ञानं "महं ब्रह्मास्मि 
““इद्ं च देदादिकं ज्ञायते” इत्याकारकं बोध्यम् ! स्यादिति । ज्ञान तद्धुंसलादुपगमादियर्थः । भोगात्मकबन्पेति । 
प्रषयिक्खटुःखान्यतरसाक्षात्कारो भोगः । स च भोकृलाभिमानाभावैऽपि बन्धरूपः । तदाभिमानसयापि कदाचिजी- 
वन्मुक्तिसंमवात् 1 साधनत्वादिति। तथाच देहादिददयषदा्जञाने तद धीनोक्तमागात्मकवन्धसाघनमिति तत्त्वज्ञानख 
देदादिबिषयकत्वे उक्तवन्धसाधनलपत्तिरिति भावः । ननु उक्तवन्धसाधनलं तत्त्वह्ञानखेष्टमेव, त्वज्ञानान्यदेदादि- 
ज्ञानेन प्रारच्धकमौधीनोक्तभोगात्मकनन्धस्यावरयंभाविलत् इस्यादाङ्य तत्र शरुतिविरोधमाह-मनोहीति । 
मनः श्र्तिख्पेण परिणतमिव्य्थः ! विषयासक्तं ॒ब्रह्मान्यविषयकम् । निर्विषयं ब्रह्मन्याविषयकम् 1 परिणतं मन- 
सत्परिणामरूपम् । यद्वा--विषयासक्तं॒व्रद्यन्यविषयकटृततिरूपज्ञानयुक्तं, तजनकम् । निर्विषयं बह्मन्या- 
विषयक्ञानयुकतं तजनकम् } मनःपदं यथाश्चुतम् । मनसो बन्धमोक्षकारणलसुक्तन्ञानद्यारा । मोक्षसाधनमनःपरिणामसख 
ब्रह्ममात्रविषयकस्य बन्धसाधनमनःपरिणामरूपस्य ब्रद्मान्यविषयकसख च बन्धमोक्षसाधनलोक्तेरिति ¦ ब्रह्मान्यबिषयकज्ञान- 
स्येव बन्धसाधनलोक्तेः । ब्रह्ममात्रज्ञानस्यैव तदिरुदमोक्षसाधनलोक्तेश्च ¦! अतएव द्विगरिधलसङ्गतिः मिथो विरुदधधभयोरेष 

विभाजकलादिति भावः । सत्यत्वेनेति । विषयन्ञनेदयत्रान्वयः ! मिथ्यात्वेन तज्ज्ञानस्य बन्धाजनकलत्. । विषया 
मिथ्या इतीति ¦ निर्विषयमिदयस सद्यतेन त्रद्यान्याविषयकत्वे सति ब्र्मविषयकमिदयर्थकत्वात्, विषयासक्त- 
मिदयत्र सलत्तेनेति शेषः सद्यत्वेनागटीतविषयज्ञानस्यापि मिभ्यालेन गरही तविषयज्ञानस्यापि च॒ इन्द्रजालस्थरे खुखदुः- 
खानुभवकलादियतो निर्विषय सिलखनेनात्मान्यविषयकलसामान्याभावो बोध्यते, इल्यारायेन समाधत्त-मोश्षे 
रिविषयमित्यनेनेति । अनात्मेति । विषयविषयिणोरिति भाष्ये अनात्मन्येव विषयपदभ्रयोगात् इति भावः 1 
उक्तरीद्या श्ुतिन्याख्याने मदत्व॑मतिं ददयति--तदेतत्पश्चद्धयसिति । दैतज्ञाने अद्ैतत्वेन ब्रह्मनिश्वयादि अतिबन्ध- 
कमिति पक्षः; तत्त्वज्ञानख ज्ञानोत्तरभोगसाधनसकलटरयष्वंसखरूपलमिति पक्षश्वेति तत्वज्ञानस्यात्मान्या विषयकलसा+ 

भकपक्षद्रयमिदरथैः । यौगपद्यम् एककषणे एकत्र उत्पत्तिः । कदाचित् साधनचतुषटयसंपनसख श्रवणादिनिदिष्यासन- 
परिपाककल्मषनिकृत्यादिधरितसामग्रीददायाम् । अददैतदश्चैने बरह्मत्ममात्रसाक्षात्कारः । कदाचित् उक्तसाम्य- 
भावद्श्षायाम् \ दैतवने त्रह्मन्यपदार्थज्ञनम् । उक्तसामग्रीदशायामपि द्वितदशेनसामय्या द्तोत्थितिघटितायाः 
सत्त्वात्कथं न यौगपद्यमत बआद--वक्वदीपनेऽ पीति । विरोध इति । उक्तद्ितदर्थनसामम्री दैताभावविशिट्रह्म- 
निश्वयादिवरिता । सा च ब्रह्मणि द्वैतविरिषटबुदधिविरोधिनी । बह्मासंबद्धदेतबुद्धिस्तु नस्येव, ब्रह्मोपादानकस्यैव तख 
श्रवणात् । तत्रापि च दरैताभावविधिष्टनह्मनिश्वयोत्तरो बह्मात्ननिश्वयो निर्विकल्पकोऽपि विरोधी । तद्वििष्टबुद्धौ तदभावा- 
वनच्छेदरलादिना गर्ीतधर्मवद्धमिण इव, तदमाववतेन गरहीतस्य धमौन्तराविरेषितधर्भिणोऽपि निश्चयस्य विरोधि- 
स्थौन्बिखेनोपगमादिति भावः । एतावता “अं ब्रह्मासि अज्ञानतत्कर्ये च ज्ञाते" इति समूहालम्बनािद्धिरपपादिता ! एवं 

नव सत्सुग्राहृकस्यापि शत्यन्यविषयलानिरूपितात्मविषयताकन्ञानलस्य नाज्ञानादिनिवर्तकतावच्छेदकलम् ; गौरवात् । अतो 
मूञे अज्ञानतत्का्याविषयकह्ानच्येयनेनोपदितान्याविषयकन्ञानस्योक्तनिवर्तैकलसुक्ला इत्युपहितात्मज्ञानस्योपहितान्यदृत्ति- 
व्रिषयकले श्रशशनादिनिवसैकतायुपपत्तिरूपपूर्पक्षः सङ्गच्छते । अग्रेचोक्तत्मज्ञानस् इत्यविषयकलन्यवस्थापनेन सिद्धा” 
न्तोऽपीति म 1 नट्ु-यदुक्तरीखा दवैतद्रितदशंनयो विरोधं सखवासनावसात्. . जपरतिपय्मानः कितु ~ अहं 

ड क 11 



२५८ अदैतसिद्धिः सव्याख्या ) ` [ परिच्छेदः ११ 
॥ 

व # 000 , ति „~ ह ~ ~ ~ ॥ाकाकााणय किव ~ धि „~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ 
[किक णी "~~~ 

गौडनह्यानन्दी ( टध्ुचन्दिका ) । 

स्का्याविषयकन्ञानसेयस्य भआत्मांरो क्रिविदविषयकक्ानस्येल थः, ̀ इतरविषयत्वानिरूपितध्मविषयताशाङिक्ञानस्ये- 

ह्यथ; । यथाहि “हदं रजत'मिल्यादिश्नममूत्म्ताने छक्तित्वांदो जातिस्वादिप्रकारकमियं जातिमती"ति क्ञानं न निवते- 

कम्, अतः इतरश्रकारष्वानिरूपितश्क्तित्वविषथतानिरूपितविषयताशाङिक्ञानस्वेन तश्निवसैकता; तथा अन्तानादि- 

तिशिष्टात्मन्ञानसख ब्रह्मज्ञानतव्कार्यानि बतकत्वेनोक्तविषयताकल्तानस्वेन तन्निवतैकत्वम् , (तमेव धिदित्वातिष्ध्युमेती ~ 
लयादिश्ुला ह॒ “एकयेवालुद्र्टव्यःमिव्यादिकेवराथकेकपदयथुक्तश्चलेकवाक्यतानुरोपेन केवात्मक्ञानसेव अन्ञाननिव- 
सैकतं बोध्यते, नस्वात्मान्याविषयकस, न्यायसिद्धाथसख तच्छुलयाजुवादात् । अतएवोक्तं ध्यानदीपिकायां 
विद्यारण्यखामिमिः- “न इद्धि सद॑थन् श्ट धटतस्वस्य वेदिता । उपगृद्ति चेव. बुधिः ध्यातासौ तत्व- 

ठघुचन्द्िकाया विद्केशोपाष्यायी । 

ब्रह्मास्मि अज्ञानादिकं च ज्ञातम्, इति दरैतदवितसमूहयालम्बमासिद्धि न मन्यते, तदोक्तसमूष्ारम्बनसंग्रहालरोधेन शतत्यन्य- 
बिषयल्ानिरूपितात्मविषयतालालिज्ञानलेन गुरुणापि अज्ञानादिनिवतकता खीकायैति दत््युपहितात्मन्ञानस्य त्तिविषय- 
कत्वेऽपि अन्ञानादिनिव्वकतोपपत्तरज्ञानतत्काय विषयलुक्तसमूहासम्बनासंगाहकमपि निवेस्य तस्य तज्निवर्तकल(- 
पादनपूर्वपक्षो म सङ्गच्छत--इ्याशङ्काज्ञानतत्कायौ विषयकेलस्योक्तसमूहारम्बनसंमरादकं दत्त्यन्यांश निवेशेन तत्संगराद- 
कोक्तरूपात् ल्घुरूपम्थमाह- यद्वेति । आत्मांशे किन्चिदविषयकेति । आअत्मनिष्टविषयतानिरूपितकरिचिनिष्टवि- 
षयलयानिरूपकेति, किंचिशचि्टनिष्रयलनिरूपितात्मविषयलानिरूपकेति वाः । तन्न च॒ विनिगमनाविरहः; शरधर्माब- 
च्छिन्ञाभावनिवेशपत्तिः, निर्विंषयकमेव किंचित् ज्ञानं तत्त्वज्ञानं नामेति मश स्यात् अतस्तदपि व्याचशे--दतरविषय- 
त्वेति । इतरनिष्ठनिषयल नाथः; वृत्तीतरलवानिवेशे पूर्वपक्षासङ्गतेः, आत्मन्यत्वनिवेशे गौरवापत्तेः; किंतु अआत्म- 
वरिषयतारूपखेतरविषयलं, तन्न खस्य स्वनिरूपितलं नासीति खेतरां ज्ञानान्तरीयां तदीयां वा खातब्येण भासमानां 
ज्ञाननिष्ठां विषयतासुपादाय त्तेः खाविषयले तच््वज्ञानीयात्मविषयतायां व्रिषयतानिरूपितत्वसामान्याभाववत्ता नि्वद्येति 
सूचनाय श्वेतरत्वं विषयत्वे खरूपकीतैनमात्रं, तेन न पुनः खान्यत्वनिवेशभ्रयुक्तगोरवापत्तिः; नाप्यननुगमः ! आत्म- 
विषयताद्ाणिन्ञानस्थेति । तेन न निर्विषयकतत्त्वज्ञानभ्रमः ! अत्र निरूपितत्वरूपद्त्यनियामकसंबन्धस्याभावय्रति- 
योगितावच्छेदकत्वे ` तत्संबन्धवच्छिन्ञप्रतियोगिताकविषयत्वसामान्याभावविशि्त्मविषयताशालिक्ञनयेय्थे निरूपित- 
त्वीयसेबन्धानिषैरादपि : लाघवं . बोध्यम् 1 अस्िन्र्थे सामान्यसुखन्याधिमूलयुमानं प्रमाणमिव्याह-यथाहीति । 
अज्ञाने खरूपतः श्क्तित्वप्रकारके छक्ति न जानामीखयाकारके । न निवर्तकम् । किंतु शयं छक्तिरिति" खरूपतः छयक्तित्व- 
श्रकारकमेव । निवतकता । न तु निरवच्छिन्ह्यक्तित्वविषयतानिरूपितविषयिताबहिभूतविषयताद्एल्यत्वेन, तदज्ञानाय- 
विषयकत्वादिना; श्रयं शक्तिर घटो जापिमांश्चः शशुक्त्यज्ञानादिकं च ज्ञातमिति" समूहाखम्बनानासुक्तीज्ञानानिवतैकत्वा- 
पत्तः । उक्तबिषयतेति । विषयत्वानिरूपितात्मविषयतेयथंः । तज्निवतैकत्वम्। न॒ सखोपहितान्याविषयकात्मज्ञान- 
त्वेत, “अदं ब्रह्म अज्ञानादिकं च ज्ञातमिति" समूहालम्बन तदनिवर्तकतापत्तेः । तथाच यदज्ञानं खरूपतो येन रूपा- 
न्तरेण. च यद्विषयकं, तथा तद्विषयकं ज्ञानमेव सखातच्रयेण किंचिद्धिषयमपि तदज्ञाननिवर्वकमिति व्यक्षिरज्ञानतत्कार्य- 
विषथकेयस्यत्मांश इति पूरणेनोक्त्याख्यानमादतं, बह्म्ञानाक्ञाने च॒ सखोपरहितविषयके अपि उपाघेविंषयत्वाविषय- 
त्वाभ्यां पू्पक्षतिद्धान्तयोः बिरोधाविशोधौ भजत इति भावः । नज्ु तमेव विदित्वातिश्तयुमेति" इति श्रुया एव- 
कारेणात्मान्याविषयकज्ञानसेव . अज्ञानादिग्युनिवर्वकल्वसुक्तमिति तद्विरोध इत्यत आद- तमेति । एक्थेयये- 
केन प्रकरेणेलर्थकत्वे तच्छज्ञानख सप्रकारकत्वापत्तेः-केवव्यर्थकैकपदेति । धा्रययस्॒ खाये । केवलं निरविसे- 
भितमेव ब्रह्म मोक्षाय ज्ञातव्यमिदथंः 1 एकवाक्यत्वानुरोधेनेति । तं द्धं धर्मिणमात्मानम् । यत्तदोः श्द्धघमि- 
बोधकत्वात् अतएव -यद्धिषयकत्वेनेति मर्णि यादशविद्रिष्टविषयकलेनेति व्याचक्रुः ताकिंकश्निरोमणयः । एवका- 
रेण तदंशे प्रकार्य व्याहतिः । ̀  नतु खातच्रयेण पदाथौन्तरभानस्यापि । तदाद-नत्विति । नयु एवकायथौसंको- 
चादुरोधाच एकपैनेयसेकमेतरेयथऽस्वु, तथाच शुतिद्रयेनाप्यात्मान्याविषयकमेव लभ्यत इति क्रि न स्यात् अत 
आह--ज्प्रायतिद्धार्थस्येति । तथादीद्युक्तरीव्यायुमानसिद्धसद्थः । तच्छरुत्यायुवादादिति । अन्यथा शते 
रपू्ीथैकतापतत्या गौरवोक्तेः, न्यायविरुद्धाथंबोधनासंमवा ¦! उक्त्ुखोरुक्तन्यायसिद्धक्ताथयुवादकत्वे माधवाचारयणां 
संमतिमाह-अतपएवोक्तमिति । तत््वज्ञानसात्मांशे इतराविषयकलेनैव निवर्वकत्वदेवेय्थः। घटत्वस्य वेदिता 
घटल्वभकारकममावान् . बुद्धि खीयां घटत्वभरकारकम्मामर् घटत्वभरकारद्ज्ञननिवतैनाय मदयन् चटान्यविषयक- 
जानासहितलं . संपादयन् न. -दष्ठः -1 स -चेत्तांः बुदिमुपशद्भाति. तथा . संपाद्यति,. त्रिं असौ धरस्य 



विद्धरेशोपाध्याय्युपश्ंहितगौडत्रद्यानन्दीयुता । २५९ 

भ्युपगमात् । तदुक्तं कर्पतरछृद्धिः--श्ुद्धं ब्रह्मेति विषयीकुवोणा इृत्तिः खखेतरोपाधिनिद्न्ति- 
॥## 1 १८. 

सिद्धिव्याख्या । 

संमवया द्रदयति--तदुक्तमित्यादिना । नु भिथ्यासूतानां तेषां साक्षात्कारेण निवृत्तावपि तस केन 
निव्रत्तिरिवयाशङ्कयाह--सखस्वेतरेति । अनेन चरमवृच्युदयकाठे उपाध्यन्तराणां सं मवाद्धामलयां इत्ते 
रेबोपाधित्ववणेन--यृत्तेरपि ज्ञाननिवयेतरूपमिथ्यात्वसूचनद्वारा शुद्धस्य वृत्तिविषयत्वाभावसूुचना- 

थम् 1 एवंच वेदान्तजन्यवर्तिविरिष्टतररूपस तादराब्च्युपहितत्वरूपस् वा दृत्तिविषयत्वस्यैवात्र हेतुत्वेन 

विवक्षणात् शुद्धस्य वेदान्तजन्यदृत्तिविषयत्वेऽपि बिवक्षितदेत्वविषयत्वेन तत्र उ्यभिचारानवकाशः । 

गोडत्रह्मानन्दी ( रघ्ुचन्द्िका ) । 
चित् ॥ इतति बुद्धेश्लीनस्यास्मान्याविषयकत्वरूपोपमदै नाःय यतमानत्वं ध्यतुरुचितम्, ध्यानस्य ध्येयान्य निषयकन्ला- 
नासहितज्ञानधारारूपत्वेनोक्छोपमरदैनं किना तदुनिष्पत्तेः+ तश्वज्ञाने तु उक्तोपमर्व॑नसख नापेश्चा, घटादित्वक्तने घटा- 

दिभि्गनिषयकरवनिरासादृशनादिति तदथः । शुद्धं ब्रहेतीति । इतिशब्दोऽश् शृत्तिविषयसमासौ । शुद्धं ह्येति 

ङश्युचन्द्रिकाया विडलेशेपाध्यायी । 

ध्याता, ननु तत्त्वविदिति पदार्थः । उन्तोपमदैको ध्याता, न तत्वविदिति ध्यानलज्ञानयोर्विरोषं विना नोपपद्यते 
इदयतसदुपपादनायाद-- बुद्धेरिति । क्षानस्य त्रद्मालन्नानस्य । क्ञानासदिततेति 1 एकक्षणावच्छि्नसामानाधि- 
करण्यसंबन्धेन ज्ञानाभवविशिष्टेखर्थः । खविषयान्यविषयकन्ञानान्तरविशिष्टस्यापि ज्ञानख ष्यानपदार्थता नास्ति । अत- 

एव ध्येयान्यविषयकन्ञानेति नोक्तम् । क्रं पुनः, खविषयान्यविषयकन्ञानस्येति; सखात्मकतादशज्ञानविरिष्टस्यापि 
तस्य॒ तदभावनिदिष्टत्वाभावेन ध्यानपदाथलव्याषृ्तिः । उक्तोपमदैनम् आत्मान्याविषयकलं विना तद्निष्पत्ते 
ध्यानानिष्पततेः तच््वक्षाने अर्दन्र्मासि' इवयात्मतखकज्ञाने उक्तोपमर्दैनस्य आत्मान्यानिषयकलसरूपस्य । अश्ा- 
नादिनिववकत्ये नापेश्ा नावच्छेदक्त्वेन तद्वयाकदयकलम् । “अहं ब्रह्मासि अज्ञानादिकं च ज्ञातमिति ज्ञानस्यापि 
तज्निवर्वकलौचिलात् । अन्य्ोक्तपेशाया अदनात् ¦! तदाह--घखादितस्वक्षाने इति । घरायज्ञानादिनिवर्वके 
इति शेषः । भिश्नविषयकत्वनिरासस्य तदवच्छेदकलाभावख अदश्च॑नात् इृदयर्थः । “अयं घटः अर्यं च पटः इति 
समूह्ालम्बनस्यापि घटायज्ञानादिनिवर्तकल्दशैनादिति भावः । एर्व चोक्तसमूहारम्बनासिद्धौ उपरितान्यातिषयकलेन, 
तस्सिद्ध आत्मलि किंचिद्विषयकलेन, तत्त्वन्नानस्याज्ञानादिनिवर्वकलं, नतु किंचि्दसे इ््यन्यलधटितेन निरुक्तरूपेणः 
गोरवात्, अनतिश्रयोजनलराश्च, वक्ष्यमाणसिद्धान्तसैया त्छङ्ानसेग्रहासंभवादिति । तत्वज्ञान ्ुद्धतिषयकल्रासंभवेन 
स्तोपहितविषयकत्वे नीरत्वेनान्ञाते घटे नीलो षटो ज्ञातो दरव्यं चेति" प्रतीतेरनभ्युपगमेनोपाधेरपि नीख्लस ज्ञातल- 
श्रतीद्यभ्युपगमेनोपाधेरपि उपधेयान्विततान्वितखमभियभिमानेन सखोपदितात्मज्ञानस्य सखविषयकलेनाज्ञानादिनिवतैकलालु- 
पपत्तिः पूर्वपक्षिता । तत्न नीलत्वेनाज्ञाते धटे उक्त्रतीतेरनभ्युपगमे नीर्लं ज्ञातलांशे विरोषणं, द्रव्यलांसे उपाधिः; 
तत्र॒ द्व्यत्वाबगादितैव वा नेखभ्युपेयते । तत्रोकभ्रतीतेरभ्युपगमे ठु, नीलले द्रव्यवत् ज्ञातलं न भासत इति 
विेष्यान्विताचन्वितस्यैव व्यावतेकष्योपराधिलं सखीकायैम्ः । अन्यथा विहञष्यान्ितान्वयिन्यावतेकरूपविरोषणादुपाधेः 
वैलक्षप्यानुपपत्तरिलयाशयेन स्रोपदितात्मन्ञानस्य खविषयकत्वाभिमानसुक्तपू्ैपक्षसमाधनाय निराकरोति मूके-- चेन्नेति । 
बृत्तेः वेदान्तजन्याखण्डकरततेः । दा्दृद्ृत्तावनवभासमानाया एतेति । शन्दाुपस्थितस्याभाननियमादिति 
भावः ! उपधायकत्वादिति । खान्योपहितव्यावतैकत्वे सति सखोपहितान्वितखनिषयलानन्वितत्वे घत्रि खोपधेये 
सखविषयतवान्वयकारे वतैमानत्वेनोपाभिलादिद्य्थः । बिदयोषणत्वविलक्षणोपाधित्वाभ्युपगमे महत्संमतिमाद-तदुक्त- 
मित्यादिना भ्रषेशेन इस्यन्तेन । शद्ध ब्रदेपि विषयीकु्वाणा इत्तिरिखत्रेति पदनिषयीकुबोणयद्योरन्यतरत् 
व्यर्थ; तद्र्थसेलाकारकलस् तदन्यतरेणापि नोधनसेभवात् । कंच अथीऽप्यसङ्गतः, छद्धले इत्तिविषयलानङ्गीकारादि- 
दयत आह् टीकायाम्--इतिश्चष्द् इति । समापिसामान्यवाग्वीति शेषः । चृत्तितरिषद्रसमाौ । समभिन्याहृतु- 
पदा्थविषयकद्तेः समभिन्याद्वतपदा्थौन्यविषयकत्वायोगादिति भावः । नलु वत्ते समभिन्याहृतपदार्थञचद्धनरह्मविषय- 
कत्वासंभवः, तदन्यङृत्युपदितन्रह्यविषयकत्वात्, तदभावासंभवश्च इत्याद्मङ्कधय वाक्यार्थमाह--द्युद्ध बह्येतीति 1 

-सत्र इतिपदार्थो इ््युपहितं रूपं; तत्र निपातार्थ छद्रनह्मपदार्थसख तादात्म्यसंबन्धेन निरोषणलमिदभिभायोपगमे तथा- 
-्दिवाक्याये एवकारोऽप्याहरणीयः 1 यद्वा-- द्र “जरेति तीकं पदद्वयरुमं टीकायां लीयेतिपदेन शत्र तदथः 



२६० अद्वैतसिद्धिः सन्याख्या । [ परिच्छेदः ९ { 

हेतुरुदयते, खस्या अप्युपाधित्वाविद्येषात् । प्वंच नादुपहितस्य विषयता, श्ुदयुपरागोऽ्न सत्तयो- 
6 "~~~. "~^, 

गोडब्रह्मानन्दी ( घुचन्द्रिका ) । 

ञदनद्यणो बरस्युपहिवरूपमिलथैः । तथाच बृष्युपहितं ब्रह्मैव निषयीङ्कवणेदरथैः । अथवा इतिशब्दो दृष्युपटि- 
तार्थः; तथाच जुद्धशब्देनैव वृ्युपहितान्यानिषयकस्वलाभः । सखखेतरोपाधिनिचुत्तिः खः खतरश्च य उपाधिः 
इदयं तदुच्छेदन्याप्येलथैः । ताद्शव्याप्य्वं च पूर्वमेव विवेचितम् । उपाधितेति । सखनिवस्यीक्ञानभयुक्तसवेल्थैः । 
खलो कातावात्मनि खं त्िष्वास्मीये' इति कोशे आत्मनि आत्मीये च त्रिष्विति योजनाया वैयाकरणोक्तत्वात् खस्या 

लघुचन्द्रिकाया बिट्ुकेरोपाभ्यायी । 

माह-श्युद्धह्मणो ब्रच्युपहितं रूपमिव्यर्थ इति । अथवा--छद" श्रयति "मौलपद त्रयं सखीयेतिपद विनोपादाय- 
रूपमिदयन्तेन पदद्वयं न्यास्याय, शति" पदमितिपदेनैव व्याख्यातम् । व्यास्येयपदार्थसय इतिपदासदितेनाप्यर्थप- 
देन बहुशः सामानाधिकरण्यदरौनात् । तत्रेतिपदार्थसमािमेवकारेणान्तर्मान्य वाक्याथमाह--तथाचेति पव 
विषथीङुर्बाणेति । तादसान्याविषथिणी इति तद्िषयिणीलयर्थः । अथवेति । अन्न पक्षे, ऋत्युपदितरूपेति 
पदार्थो बहमपदारथे विशेषणम् । उ्युपदिते ब्रह्मणि छृद्धपदाथः इल्यमिम्रेयाह-- तथाचेति 1 ुद्धश्ाब्देनेति । 
द्धं केवलमितरासदितं वृ्तयुपहितं ब्रह्म बिषयीकुवीणेति वाक्यार्थादिति भावः । खखेतसरोपाधि निचत्तिरियसख 
खं खं तत्तद्ृत्तिः ! तस्यासदितरोपाधिमाघ्रनिवर्वकलार्थकले, सखनिवर्तकलालामः; एवसुपाधिपरसख विरोषणम्रसिद्धव्य्थे- 
कले, उक्तवृत्तौ तदन्यसयोपाधिलासंमवेन त्निव्तकलस्याप्यलभः; यदि अज्ञानादि दर्यं कचित् किंचिदुपाधिभ॑वतील्यु- 
च्यते, तदा (सन् घट उत्पद्यते" इति व्यवहारे सतोप्युपाधिलात्तननिष्तिप्रसङ्गः; एवसुपधेः निन्त्ति; नारः; तद्रूपा- 
इत्तिरिखथ त्तेः खनादालासंभवात् तदयुक्य। न्यूनता; “उपाधेः निढृत्तिः नाशो यसयाः सकाशात्" इति विभरहेणोपाधि- 
नादाजनकला्थकत्वे नाशरूपोपाधेः उनच्छेदकालभ इयतो न्यच खखेतरोपाधिनिचरन्तिरिति 1 उपाधिः 
इद्ययमिति । 'सन् घटः उत्पद्यते इद्यत्र घटोपहितसत एव भानात् । तस्य च मिथ्यालवडुत्पत्तेरपि खीकारानि- 
उत्तिरिष् । छद्धं सन्न क्राप्युपाधिरिति तद्धिजं द्दयमेवोपाधिशब्दाथ इति भावः । उच्छेदो यदि नाशः तदा मोक्षकारे 
नादरूपदस्यसीकारभसङ्गः इत्यत आह--ताइद्राव्याण्यत्वं चेति । खरयसामान्योच्छेदव्याप्यलं चलथः । पूर्वमेव 
-विषेच्वितमिति । साक्षात् परम्परया वा खतादास्म्यापनना्ञानसमानविषयकत्वख।श्रयकाय्पूर्वल्ोभयसंबन्धावच्छिन्न- 
प्रतिथोगिताको ददयसामान्यभावो ददयोच्छेदपदाथः 1 तस व्यापकता विेषणतासंबन्धेन उक्तवततेव्यौप्यता तादात्म्येन 
काठिकेन वा संबन्धेनेति पूर्सुक्तमिलथः । अत्र खप्रयोजकाज्ञानसमानविषयकलस प्रथमसंबन्धविधया निवेशे, ज्ञानो- 
रक्षणे ज्ञानसत्तवश्रसज्ग--इतययतः साक्षादिलयादिसंबन्धो निवेशितः । यद्यपि प्रथमसंबन्धस्य न प्रकृते उपयोगः । उक्त- 
दवितीयसंबन्धावच्छिजाभावसवोक्तदत्तिव्यापकत्वात्; तथापि उक्तवक्ष्यमाणसामान्ययुखव्याप्तौ तदुपयोग इति बोध्यम् । 
खसाः खनिवतैकलं कथम् १ अत आह मूर--खस्या अपीति! उपाधित्वा विशेषादिखयत्रोपाधिलं जह्मान्वयि । 
-खविषयलोपाधित्वं॑चेत्, तख ̀  खेतरद्येऽभावेनाविशेषादिखयस्यासङ्गतिः, अतो व्यच्छे--उपाधित्वेतीति । 
सखेति यत् ज्ञानं यदज्ञाननिवर्तैकं, तत् - तदज्ञानप्रयुक्तसामान्यनिवर्तकमिति सामान्यव्यापिरिति भावः । अतर ज्ञान- 
निवतैकल्वं, कालिकविरोषणता खसमानविषयकत्वोभयसंबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकतद भाववत्त्वम् ; अज्ञानप्रयुक्तनिवर्वकलं, 
खाभ्रयकारपू्वलसभयोजकाज्ञानसमानविषयकलोभयसंबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकतद माववत््वं॑तद्राप्यत्वं तु ज्ञानसामा- 
न्यसैव तद्रत्ताबोधनायेति पूवोक्तं न विस्मरणीयमिति--बिक्ञापयामः । 

नञु--“यौःखगेनमसोः खो ज्ञायात्मनोः खं निजे धने इति हेमचन्द्रात्, “खः स्यात् पुंस्यात्मनि ज्ञाती 
त्िष्वात्मीयेऽज्ञियां - धने" इति मेदिनीकोदात्, “विभाषा जसि” इति अकरणे सखमात्मीय इति वक्तन्ये “खमज्ञा- 
-तिधूनाख्यायाम्”” इति सू्रकारीयगरुनिरदैशाव् तदजुरोधेन पूर्वान्वयाप्रतीतिमन्रिपदयुक्तात्, “स्रो ज्ञातावात्मनि खं 
ननिष्वात्मीये खोऽन्नियां धने” इयमरसिंहकोलाचच, दीक्षितमते आत्मवाभ्रिनः खशब्दय पुंलिज्गमाजतवात् ।! आत्मनि 
`्तिरूपेऽ्थ खसा इति सरीरिङ्गनिदेरोऽदपपन्न इत्यत आह--खो . ज्ञाताविति । आत्मन्यात्मीये चेति । खं 
त्रिषु इति । पदद्वयं देदटीदीयन्यायेनोमयान्वयीति भावः । वैयाकरणोक्तत्वादिति । एवं हि शब्दरले उत्तम् ; 
आत्मनीत्यस् सर ज्ञाताविति पूवान्वये खोज्ञातावात्मनिधने सखोल्रीभात्मीयकेननिषु इति पाठेनैव सिद्धेः । नरिःसखयहणवेयर्थ्या- 
पत्तेः (बन्धूकबन्धूभवदेतदस्या मुखेन्दुना तेन सदोजिहाना । राजल्निया दोरवयोव नीयां खमाद_ संध्यामपरोष्टरेखा ॥'” 
`इति श्रीद्षशटोके आसमानमिवय्थकभित्यख बन्धूकबन्धूमवत् इति विशेषणेन चामरकोरे आत्मनीदयस् सखमिल्युत्तरान्व- 
यात्. 1. यदि नघुंसकत्वमसि इत्युच्यते, तदि. अस्चु मेदिन्यादिभामाप्यरात् \. पुलिङ्ञोऽप्यस्येवेति, खे. सवा इत्यस्यात्मान इति 



विदलेशोषार्याय्युपन्रंदितगौडभद्यनिन्दीयुता । ९६१ 

युज्यते, न भास्यतया विषयकोरिभ्रवेशेने"ति । अयमभिप्रायः--यथा अज्ञानोपहितस्य साक्षित्वेऽपि 
नाक्ञानं साक्षिकोयो प्रविशति; जडत्वात्, किंतु साक््यकोटावेव, वं चृस्युपदितस्य विषयत्वेऽपि 
न~~ -----------~--~-~--- ~~~ ~~~ ~ - 

गोडब्रह्यानन्दी ( छषुचन्दरिका ) । 

इति खीषिङ्गप्वं युक्तमेव । एवच वृत्तेः खोपहितव्रहमस्वरूपान्याविषयिकाया एव सवैद्दयोच्छेदक्वे च अयुप- 
हितस्य च्ष्युपहितान्यस्य छुद्ध्रहणो दर्यस्य वा । ननु ब्र्युपहितस्य विषयत्वे इत्तेरपि विषयस्वमावस्यकम् ; 
'नीरोपहितघयो ज्ञात'इत्यादौ नीरस्य ह्ातव्वप्रययाच्, तत्राह--चुच्युपराग इति । अन्न शृष्युपहितं ब्रह्म विषयः 
इति व्यवहारे । चत्तेरुपरागो विषयत्वरूपसंबन्धः । सत्तया अविष्यव्यावसैकत्वे सति विद्यमानतया । 

ननूक्तं विचमानतयोपयुक्तस्य॒भिषयस्वमप्यासाम्, तत्राह--नतु भास्यतयेति । नयु--निषयत्वप्यासिरूपं 
भा्यत्वे मयापि नोच्यते, इृत्तिविरिष्ठनह्मण्येव तस्खीकारात् , तत्राह--विषयकोटीति । विषयघटकतयेयथेः । 

लश्ुचन्द्रिकाया विह्ङेशोपाध्यायी । 

विवरणं दीक्षितोक्तं सम्यगेवेति । तत्रैवं सति आत्मार्थकखशब्दस अमरसिंहमते नपुंसकमात्रतात् । उक्तकोशदरंयान्त. 
रोक्तसूत्रविरोधापत्तिः; एवमात्मनि आत्मीये द्ूलयनयोर्मध्यपतितयोः खं" शन्िषु" इति पदयोरेकं खमित्युभयान्वयि, शन्रिषुः 
इति तु उत्तरान्वयीति खीकारे वैरूप्यापत्तिः । किच खमिति विवक्षितरिङ्गं॑पूवन्वयि, अविवक्षितलिङ्गसुत्तरान्वयि 
इयेकस्मिन् वरैरूप्यापत्तिश्ेति, “खं निषु" इत्युभयमपि उभयान्वयि इत्युचितम् । एवं सति अमरधिंहमते आत्मीय इव, 
आत्मन्यपि खशब्दस् ब्रिलिङ्गलात् कोश्चान्तरसूत्रकाराविरोधः, उक्तश्रीदषैप्रयोगोपपत्तिः, प्रकृतश्रीमधुसूदनश्वम्बुक्तखस्या 
इति प्रयोगोपरपत्तिश्वेति युक्तं प्रतिमाति । एवच वैयाकरणोक्तत्वादिव्यञ्न “उक्तत्वात् इ्स्योक्तप्रायलादिर्थः 
इतिः वयम् । ग्रन्थकृतां स्फुटतादरप्राचीनव्याकरणमन्थदरनात् यथाश्रुतं वा साधु । वेदान्तजन्यतृततेः सर्व॑हर्योच्छेदकलः 

रूपाव्यवहितपङ्कथथस्याुपहितविषयकत्वेऽप्रयोजकलात् एवंचेयय्य तदर्थकले न संभवतीति । ब्त्युपहितब्रह्मविषय- 
क्वेति तदन्य।विषयकत्वेन स्वैददयोच्छेदकलरूपमूरवेभषट्काथकलमाद--पवं चेति । वृन्ते; वेरान्तमहावाक्यजन्य- 
छरत्तेः । एवकारेण खोपहितव्रह्मविषयकलस्य दत्तिखभावादव्यावर्तकख दरयोच्छेदकतावच्छेदकलन्यवच्छेद्ः 1 नचैव 
विकल्पस संग्रहः; तशयारृत्तरूपेण ज्ञानखेति गिवेशात् । अनुपहितस्येयसख वृत्युपितनह्माथकत्वे, इश्याविषयकलस्या- 
लाम इयतः तद्भाय व्याचे--अनुपहितस्येति । तदन्यतरतावच्छेदेन नोक्तकत्तिब्रिषयतेलयथैः । चृत्युप- 
राग ॒दटयादिपद्कया प्रत्तः खाविषयत्वोपपादनस्याुपदिताविषयकलोपपाद कलासंभवात् दत्तेः स्वविषयलशङ्कया 
तदवतारयति--नु च्यु पदितयस्येति । उपायैः उपयेयान्वितान्वितले टष्न्तमाह--नीरोपदितेति । नील- 
कञानदशायामयं व्यवदारो नास्ति, उपहितपदं च विरिष्टपदसमानायेकमिलभिमानः । अच्रैयस्य खावुपहित- 
सामान्ये उत्तिविषयत्वे इति नाथैः, दृत्तिरूपतदेकदेशे विषययकोय्यप्रवेशस्य तदहेव॒लात् , अतो व्याचे्े--अत्रेति । 
चृ्युपदितन्ह्मणो विषयत्वे इति वक्तव्ये अमाणलामाय व्यवहारे इत्युक्तम् । तद्विषयीभूत्रप्तिनिष्तति- 
विषयब्रह्मोपाधिते इलयर्थः । उपयुज्यत इयत्रान्वयः । केतूपरागवत् उत्तरुपरागो न तत्छृतावरणम् ; तस्या अआव्रण- 
निवर्वकलात्, अतः शेषषषया समासेन व्याच््े--चरत्तेरुपराग इति । संबन्धं विना उपाध्युपधेयभावासंमवातं 
संबन्धान्तरस्य चासंभयेः विषयलख ह्ुपलात् आह॒ सखंबन्ध इति । सत्तापदं न॒ जातिविशेषसलयलान्यतरपरे, 
तस्य चत्तिविषयवे बाधात् , प्रतिक्षेप्यभावख लविरोधिलान्ेयत आह--सनत्तयेति । असभुवीलयनुरासनात् सत्ता 
विदयमानल्, तन्मात्रेगेदर्थः ! मात्रपदन्यवच्छेयमाह मूले- नतु भास्यतयेति । विद्यमानमा्रं च नोपाधि 
प्रयोजकम् ; गृत्यविषयीभूतायुपहितसाधारणलेनाग्यावर्तकलात्, अतः पूरयति--अविषयञ्यावतैकत्वे सति । 
शृच्युपदितं ब्रह्म उत्तिनिषय" इति वाक्यजन्यानुपरितव्याश्ृतोपरितव्रह्ममा्नवृत्तिविषयविषयिणी या बुद्धिः तस्मयोजकत्वे 

सति इयर्थः । इदं चातो जगत्कारणलादिसाधारणम्--अतो बिद्यमानतयेति । इदं चोपाधिताघटकविषयतारूप- 
संबन्ये तत्मतियोगित्तिरूपोपाधौ सदेव निहति ! उपाधिताघटकसंबन्धसंसरौकोपाधिप्रकारकज्ञानस्ैवोपधेयमाजसंबन्धि- 
बेनोपथेयान्वयिधमवगारिबुदधिलसरूपन्यागृत्ति्ुद्धिलात्, इति संबन्धनिष्टस्यास्य इत्तिनिष्ठोपाधितानिर्वादकलमुपयुल्यत 

इनेन बोध्यते । नजु- टृततेरपाधिलघटकलादेव साविषयलसिद्धौ नस्वित्यादिना दभन व्यथमतः 
तदवतारयति--नु उक्तेति । विषयन्यावर्तकलविविषयर्थः ! उपयुक्तस्येति । इप्तितद्विषयलरूपय्येति . शेष; । 
बिषयत्वमप्यास्तामिति । पूवोक्तरीया संभनात्, बाधकामावाज्ेति भावः \ भास्यतयेत्यस्य विषयकोदिश्रवेशेनेति 
व्याख्यानं सफलथितुमवतारयति--नु विषयत्वपयीसिरूपमिति । भास्यत्वमिति । उत्त इति शेषः । 

-निषयभटकतयेति । मिषयताश्यतयेलारथः \ एवं सति उपधिविशेषणादिलकषण्यं न सात् इति भावः । अतप 



२६२ । द्ैतसिद्धिः सभ्याख्या । [ परिच्छेदः ९ 1] 

न चत्तिर्विषथकोटौ परविद्राति; खस्याः खविषयत्वाजुपपत्तेः, किंतु खयमविषयोऽपि चैतन्यस्य 
विषयतां सम्पादयतीति न॒ काप्यतुपपत्तिः । पतेन--ज्ञानाक्ञानयोरेकबिषयत्वं- व्याख्यातम् 

1 ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~. 

सिद्धिग्याख्या । 

नच--चाश्चुषतार्हशधटादिविषयवृत्तिविषयत्वाद्भद्मणस्तत्र व्यमिचारस्तन्मतेऽपि दुष्परिहदार इति- 
वाच्यम्; घटादिभ्रययेषु शुद्धनह्मणोऽविषयत्वात् । नच 'सर्वभ्रलययवेदये च ब्रह्मरूपे व्यवसितः इति 
भवहचनविरोधः; विरिष्टं सर्वप्रययवे्यं न शद्धमियर्थकत्वादिल्यादेः पूर्वमेवोक्तत्वात् । यद्पि---ङम्धे 
उपहिते बिष्येऽज्ञानखरूपसि द्धिः; अज्ञानस्वरूपेच सिद्धे तदुपदितरूपविषयसिद्धिरियन्योन्याश्रयापादनम्, 
तत्न किमन्योन्याभ्रय उत्पत्तौ, ज्ञप्तौ, सितो वा । नाद्य!$ अनादित्वादुभयोः । न द्वितीयः; अज्ञानस्य 
चिद्धासयतवेपि चितःखम्रकाशस्वेन तदभास्यत्वात्। न तृतीयः; सा कं परस्पराश्रितत्वेन वा, परस्पर- 
सापिक्षसितिकस्वेन वा स्यात् ? तत्रोभयस्याप्यसिद्धिः; अज्ञानस्य चिदाश्रयत्वेपि चिद्धीनसितिकव्वेऽपि 

चिलयविद्याभितत्वतदधीनखितिकत्वयोरमावादियादिवक्ष्यमाणस्वात् 1 नच~--उपहितबिषयत्वस्य जन्य- 
त्वादन्योन्याश्रय उत्पन्तावेव स्यादिति-- वाच्यम् ; तस्याजन्यत्वात् , जन्यत्वेऽपि तद्विषयकाज्ञानस्याज- 

न्यस्वाज्च, उपाधेरविदयाया उपदितस्य चैतन्यस्य तयोः संबन्धस्य वा जन्यत्वाभावाच । तदुक्तम्-- 
ईशो विशुद्धा चित्? इ्यादि । नच-उपदहितस्याज्ञानाजन्यतवे कथं मिथ्यात्रमिति-- वाच्यम् ; अज्ञान- 
स्येवानादिभूतस्य तस्यापि खभाव्रयुक्तमिथ्यात्वस्याज्ञानजन्यत्वं विनाऽप्यविरोधात् । यद्प्यन्योन्याश्न- 
यान्तरापादनं, तदप्यतए्वापास्तम् । रिषयत्वस्य विषयानतिरेके विषयानादितेनेव तस्याप्यनादितवात् । 

वस्तुतः प्रतीयमानान्योन्याश्रयस्य विषयस्वातिरेकपक्षे तन्मिथ्यात्वोपपादकत्वान्नादैतमसे स दोप इति 
न काप्युपपत्तिरिति ॥ एतेनेति । वेदान्तजन्यचरमदृत्तेः खशेतरोपाभ्यविषयस्ये सत्युपदितनिषय- 

गोडब्रह्मानन्दी ( श्युचन्द्रिका ) । 

-अचुपपत्तिरिति 1 भव्यन्तासेदे संबन्धाभावादिति भावः । चेतम्यस्य विषयतां संपादयति विषयचैतन्यम- 

टघुचन्द्रिकाया बिटङेशोपाभ्यायी । 

छइयामाह भूले-अयममिप्राय इति । यथा अज्ञानोपदहितस्येति । उपाधेरपि उपधेयान्वितलोपगमेऽज्ञानोपहित- 
साक्षीति व्यवदारो न स्यादिति भावः । एवमिति । वत्युपहितं बरह्म ृत्तिविषय इति व्यवहारातुरोधादिति भावः । 
नु वत्तः खविषये बरह्मणि वरिेषणल्लमेवास्तु इयत आद-खविषयत्वाुपपत्तेरिति । शान्दङतो शब्दालुपस्थि- 
तख्ाभाननियमात्, वेदान्तानामदवेते ब्रह्मण्येव तात्पयोवधारणात्, बाधितडत्तिविषयकत्वेन तत्त्वज्ञानस्य भमलापत्ते 

न्।धितदृत्तिसंखष्टत्या भासमानस्य ब्रह्मणोऽपि ब।धितत्वात् तदंदोऽपि प्रमात्वानापत्तेः, मदावाक्यखाखण्डार्थत्वभज्गा- 
-पत्ते्ेति भावः । यथा भाखसयान्ञानस्य भासकता नासति, एवं भासिकाया वृत्तेः भाखतवं नासि, इत्यपि मूर दटन्तदा- 

छन्तिकाभ्यां विवक्षितमिति ध्येयम् । युक्तयन्तरमप्याह टीकायाम्--अस्यन्ताभेदेः संबन्धासंभवादिति । ननु- 
एवं शान्दशत्तेः उन्तरीटया खविषयत्वे खाकारकृत्युपदितम्रमात्रचेतन्याभिन्नत्वे विषयचैतन्यख अलक्षत्वमिति परिभाषोक्तं 
-अद्यक्षलक्षणं कथं शब्दवृत्ते निर्वहेत्, तद्धिषयकदृत्यन्तरस्वीकारे ठु अनवस्था । नच--रा)ब्दृत्तिविषयिणी तदन्या एका 
वृत्तिः खीकरियते, त॒द्विषथिणी तु नान्या, विन्तु सखविषयिणी नानवस्येति-- वाच्यम्; अलयन्तामेदे संबन्धासंभवेन कसा 
अपि दत्तेः खविषयतवासं भवात् । यदि यथाकथंचित् रूपमेदेन खसिन्ञपि भेदकल्पनया खविषयत्वरूपसं बन्धसंभव इत्यु- 
च्यते, तदा शान्दइृतावपिः खविषयत्वं दुवारमिति-चेत्, अघ्रायमा्यायः-खाकारणत्युपदितपमादिचैतन्याभिन्नत्वं 
बह्यप्रयदिप्रयक्षत्वस्य । तन्न .खाकारृ्युपहितनिवेदात् रूपम्रदयक्षकारे न परिमाणस्य अरलयक्षत्वापत्तिः । आन्तरान्तः- 
करणधमेषखादिद्त्तिरूपन्नानादेः अलक्षत्वं ठु, खाकारन्र्युपदितत्वाविरेषितप्मातृचेतन्याभिन्नत्वमात्रमि यन्तःकरण धमोदि- 
गोचरदृत्तिखीकारे. अयोजनाभाव इति शाब्दकत्तेः खविषयत्वाभवेऽपि रक्षत्वं निर्वहतीति । परिभाषाकारमते तु 
शब्दतः. .्लविष्यत्वाभावेऽयन्तभेदो न. युक्तिः, , करि शन्दायुपस्थाप्यत्वादिरेक्त एवेति बोध्यम् । खोपदितचैतन्य- 



(0 

वि्टेशोपाध्याय्युपष्ंहितगौडबरह्यानन्दीयुता । २६३ 

अज्ञानमपि हि खोपधानदद्रायामेव ब्रह्म विषयीकरोति; खायुपाधानदशायां खस्यैषाभावात् 
तथाच कानाज्ञानयोरुभयोरप्युपाभ्यविषयकत्वे सत्युपहितबिषयकत्वात् समानबिषयर्वमः 
स्त्येव । पतेन--उपाधिविषयज्ञानानामज्ञानानिववैकःव- व्याख्यातम्; अक्षानस्यो पाभ्यविषय- 

^-^ ^ ^~“ ^~ >^ ५८५ ^^ ^ ̂ ~ ण ^ 

सिदधिव्याख्या । 

कत्वन्यास्यानेनेयर्थः । ननु वृत्तेः खोपधानदक्षायां बह्मनिषयकत्वमस्तु, अन्नानश्य तु कथमिलाशङ्चयाद- 
अज्ञानमपीति । तत्र हेतमाद--खानुपधानेति । एवं च फलितमाद--तथाचेति । समानविषय- 
त्वभस््येषेति । मूाज्ञानमपि स्रोपदित्द्यविषयकमेवेध्ुक्त्वादियर्थः । नच--भज्ञानख शछद्धविदाश्र- 
यनिषयकत्वसिद्धान्तभङ्गस्यान्योन्याश्रयादेश्ोक्तत्वात् कथं समानविषयत्वमिति-- वाच्यम्; परिहत- 

त्वात् । नच--एतावताऽपि ज्ञानाज्ञानयोने समानबिषयस्वम्, अज्ञानस्य खरूपसदज्ञानोपटितव्रह्म- 
विषयकत्वात् वृश्च खरूपासदुपटितन्रह्मविषयत्वात् , अन्यथा वृततर्भिथ्याभूतार्थनिषयकत्वं त्वदभिमतं 

न स्यादिति-- वाच्यम्; अज्ञानं हि खरूपसदज्ञानोपहितजह्मविषयमियत्र खरूपसन्त्वं ब्रह्णो विरे- 
षणम् , अज्ञानस्य वा, आद्ये खरूपसत् अज्ञानोपदितच यदद्य तद्विषयकमज्ञानमिति प्राप्म्। तच वृत्तरप्य- 
विरिष्ट; तस्या अपि खरूपसत् वृ्तयुपषितं यद्भह्य तद्विषयकतया ज्ञानाज्ञानयोः समानविषयत्वमेव । 
द्वितीये खरूपतः सत्त्वं किमवाध्यत्वरूपमुत विद्यमानत्वमावरूपम् ; आये; अज्ञानमपि स्वरूपासदेव,. 

वाध्यत्वात् । ततश्च खरूपासदुपहितव्रह्मविपयत्वसुभयोः सममेवेयज्ञानं खरूपसदित्युक्तिविरोधः । 

गोडब्रह्यानन्दी ( रधुचन्द्रिका ) । 

विषयाद्यावसेयति । तथाच्च ्ह्मास्विते स्वविषयत्वे भनन्वितस्वे सति विद्यमानत्व च सति स्रविषग्रभ्यावतैकस्वातु इतेः 

रघुचन्द्रिकाया विटकेरोपाभ्यायी | 

विषयक्करत्तौ खयमविषयीभूता वृत्तिः कथं खविषयव्यावरतिका स्यात् १ अत ˆ आद मूके-सख्यमवबिषयोऽपीति 1 
नु दत्तिः सख्यमविपयोऽपि चैतन्यस्य विषयतां संपादयतीलयनुपपक्नम् ; त्तेः खविषयकलसखय चेतन्यविषयकत्व- 
परयोजकत्वाप्रसक्तेः, वत्तौ नेदेयादिवाकष्यसदङृताद्रैततासपर्थकमदावाक्यजन्यत्वसेव तत्र॒ प्रयोजकत्वादियतः सखोपदित- 
विषयकत्वख प्रयोजकतानिराकरणात् । तदभावेऽपि तथ्यवदारोपपत्तिरिखेत्तत्रेयं॑पद्विरिति मनसि चेतन्यस्य 

सोपदितयेतन्यस्य बिषयताम् अनुपदितचेतन्यन्याश्तां विषयतां, संपादयति इलयक्षराथाभि्रयेण व्याच ठीकायाम्- 

विषयचेतन्यमिति । खोपरितचैतन्यरूपं विषयमिखयर्थः । अबिषयात् शृत्यविषयात् डदधचेतन्यात् । व्यावतेयति 
व्यादृतविषरयताक्वेन बोधयति । अयं च बोधः शखोपदितचेतन्यं इत्तिविषय' इति व्यवहारजन्यो बोष्यः । साविषयी- 
भूताया अपि पत्तेः खविषयत्वोपाित्वेऽलुमानं प्रमाणयति--त थाचेति ! यदि चोपाधिलक्षणसमन्वयपरोऽयं पन्थः 
स्यात्, तहि यदनन्वितमिलयादिलक्षणं प्रथमसुक्ला, ब्रह्मानन्विते इत्यादिना तत्समन्वयो वक्तन्यः स्यात्; व्यलयासखः 

सन्दर्भशषेखीविरदधत्वात् । यथेखादिदान्तश्च नालन्तसुप्रयुञ्यते । नच--अनुमानपरत्वेऽपि प्रथमतो ब्रह्मान्वितेदा- 

दिना हेवुनिदेशोत्तरं॑वततेः खविषयत्वं. प्रस्युपाधिलमिति साध्यनिरदैशोऽसांप्रदायिक इति-- वाच्यम्; पूर्व्रन्धार्थ-: 

सिद्धत्वात् , हेवक्तः ्राथम्यस्यावश्यकल्वात् । अतएव तथाचेत्युक्तम् \ किंच सवैगरन्ेषु भरतिपदं बहुमता हेतुनिददशोत्तरं 
साध्यनिददैशा द्यन्ते, “धूमादभ्निमान्ः “व्यापकलात् परापि स्यात् न्याप्यत्वादपरापि च” “श्रयश्षोपजीवकल्वातू, 

भ्य्षानन्तर बहुवादिसंमतलवदुपमानात् भक् अचुमानं निरुप्यते” “भत एव नेतरः" इ्यादयः । लश्षणतत्स्मन्वयोः 
तु नैवं व्यद्यासेन कविदपि दर्येते । एवं च त्तिः खनिषयत्वं भ्रतयुपाधिरिपि प्रतिज्ञ, ब्रह्मान्वितेादिदेुः, 
यद्नन्बितमिलादुदादरणं सद्न्तमिलयुदाहरणान्तत्यवयवोपन्यास इति ष्येयम् ¦ ब्रह्मान्विते स्वविषयत्वेऽनन्वि- 
तत्वे सति । ब्रह्मनिष्ठखविषयत्वानाश्रयत्वे सति, ब्रहमहृत्तितावच्छेदकीभूतखविषयत्वत्वावच्छिन्नानाश्रयत्वे सति. 

बह्मविषयकसखविषयताश्ल्यतवे. सतीति यावत् ! तेन वृत्तेः खमिषयत्वमतेऽपि ब्रहृततिनिष्ठविषयलयोः भेदेऽपि नेतद्भ- 
टितहेतोरविरेषणलविलक्षणोपाधित्वसाधकतातुपपत्तिः । बिद्यमानत्वे सति । ब्र्मणि . खव्रिषयलान्॒यकाठे. इ्यादिः .\ . 
खधिषयव्यावसेकत्षादिति । सनिषरयतारूपमिधेयगरिषिष्टस या॒लेतरस्माव्. व्पाढत्तिः भेदबुद्धिः खविषयतुय 
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त्वेन समानविषयत्वाभावात्, खमानविषयत्वेनैद तयोर्निवलयैनिवर्तैकभावात् । बस्वुतस्तु-- 

सिदधिन्यास्या । 

दितीये खसत्तादश्ायां वरततेरपि सच्तरारखरूपासदिवयक्ेः पूर्ववन्याघातः । अतएव --उतेर्भिथ्याभू ताथे- 

दिषयकत्वं त्वदभिमतं न स्थादिति--अत्युक्तमर् । उपदितवस्तुविषयके शछोहितः स्फटिक" इयादिज्ञान 

मिथ्याभूतायैविषयकत्वस्य स्पष्टत्वेन तद्वखछरतेऽपि तत्संभवादिति भावः । चनु “तरति शोकमात्मनित्! 

इयादौ शोकरूपाज्ञानख तरणसरूपनिव्॒न्ति रति साधनवेनो्ताया आत्मविदययाया न ताचदात्मवेषयक- 

भ्रमत्वं युक्तम्; अमस्याज्ञानानिवर्तकत्वात्, किंतु सा प्रमैव; प्रमात्वं च तस्याः शुद्धविषयकर्वेनेवेति 

वेदान्तानां शुदधनज्ञानजनकल्वमावर्यकमेवेयसखरसादाद---बस्तुतस्त्िति । अन्यथेति । शब्दाजन्येति 

गोडन्रह्यानन्दी ( रुचस्द्िका ) । 
स्वविषयत्वं अत्युपाधित्वम् । यदनन्वितं विद्यमानं यद्विरिष्टसेतरसाव्यावरतेकं यतर् भवति, सत्त्र उपाधिः; यथा 
घटकारणस्वादौ दण्डव्वादिकम्, "नीख्धयो ज्ञात” इध्यादिग्यवहारे ठु नीरत्वादिकं विशेषणमेव नोपाधिरिति मावः । 

ज्ञानाल्ञानयो; बद्मत्तानाक्ञानयोः । पकद्िषयत्वं समानविषयत्वम् । उपाभ्यमिषयत्ते स्ति स््रोपरितान्याविष- 

छघुचन्द्रिकाया बिट्रखेशोपाभ्यायी । 
खविशिष्ेतरा्ततित्वश्रतीतिवं, तघ्मयोजकत्वं यत् खहूपयोग्यतारूपं; तस्मात्. तक्नियतावच्छेदकत्वेन ज्ञानविषयत्वादियर्थः । 
तच्च इ्टन्ते दण्डो घरकारणमिद्यादिज्ञानं, प्रङृते “विषयतया त्तिमद्रह्य इत्तिविषय इति ज्ञानम् । खविषरयत्वं 
ब्रह्मनिष्टखविषयत्वस् । भ्रति निरूपितसुपाधित्वमिलर्थः । अचर श्रृत्तिकालीनं ब्रह्म वरत्तिविषयः इसि ग्यवहारे समानकाठी- 
नत्वसंबन्धेन प्रकारीभूताथा त्तेः तेन संबन्धेन खविषयत्वं प्र्चुपाथित्वात् हेतुचटकायदल्खत्वाच्च ग्यभिचार इति 
हेती विशेष्यदलम् । तथासति तेन संबन्धेन गततः खविषयद्ुद्धनरह्यसाधारणतरेन खविषयतायां -तद्यघ्र्यबोधक्त्वात् 
न न्यमिचार इति सार्थक्येऽपि त्तिविरि्टं ब्रह्म न घट इति व्यवहारे उतेर्विंेषणत्वे, निवृत्तिरातमा मोहस्य न्नातत्वेनो. 
पलक्षित--इति व्यवहारे उततेषपरकषणत्वेऽपि च, उत्त निसक्तसखविषय व्यावतैकत्वरूपहेतुखविष्रयत्योपाधित्रूपसा- 
ष्ययोः सत्वेन व्यभिचाराप्रसक्त्या ना्ँदण्दयख हेतौ सार्थक्यम् । वस्तुतस्तु समानकारीनतरसंबन्धेन वततः 
खविषयव्यावे्तंकल्वखविषयत्वोपाधिलयोरभावेऽपि विषयतासंबन्धेन तदुभयसत्वान्न व्यभिचार इति न विरेष्यदल- 
सार्थक्यमपि, परन्तु वक्ष्यमाणपामान्यसुखन्या्नौ अछरतदेढपजातीयहेतौ निस्क्तदल्त्रयसार्थक्यसंभवात् तत्सानाद- 
निरूपकलनि्वाहाय ्रकृतहेतावपि दलन्नयत्ा्थक्यमिति बोध्यम् । वेदान्तजन्यदृत्तिसामान्यस्य पक्षत्वेन टटन्तामावेन 
विरोषतो व्याप्यसंभवेन सामान्यव्याकिमाह--यदनभ्वितमि ति । यत्न अनन्वित मिः । “धूमविरिष्टः परेतो युणवान्" 
इति न्यवहारे विरोषणीमूते धूमे प्वैतनिष्टगव््वम् । प्रखय्यतुपाथौ व्यभिचारवारणयेदम् । विद्यमानं यत्कारे यत 
यद्न्वयः, तत्र॒ तत्काले विद्यमानम् 1 गन्धप्रागमावविरिो घटो गन्धवान्" ति व्यवहारे उपरलक्षणीभूतगन्धरागभावे 
व्यभिचारवारणयेदम् । यद्धि शिश्ठस्य न्यवहारविधेयताराछ्ियदिशिष्टसय । षष्यर्थविरोषकलत्रस्य व्याढत्तिघवटकानुमिताव- 
न्वयः ६ इतरस्मात् यद्विक्टेतरस्मात् । उ्यावतेकं मेदाचुमितिभ्रयोजकम् । रव्यचविदिष्छः परवतो रूपवान' इति 
न्यवहारे द्न्यत्वे रूपवदव्यावतेके रूपकत््वानुपाध म्यभिवारवारणायेदम् ! यत् हेत॒मत्वेनाभिमतं भवति तवत् ताद 
देठमत् । तत्र तदधमिनिष्टविधेये । उपाधिः उपाभिन्यबहारविषयः \ दथन्तमाद--यथेति । घटकारणत्बादौ । 
दण्डनिष्ठधरटकारणत्वादौ चक्ादिनिष्ठकारणत्वे दण्डत्वस्यानुपाधित्वान्। आदिभ्यां धटनिष्ठदण्डका्यैलादौ धटत्वादिकम् । 

नद्ु- नीलो धटो ज्ञातः इति व्यवदहयरख नील्त्वाज्ञानद्ायामभावात्, नीलत्वस्य घटाच्वितज्ञातत्वेन्वयस्यावस्य- 
कत्वात्, तदनन्वितलषटितहेतोरभावेन तत्वे उपाभित्वरिद्धिन स्यात् इल्याशङ्कामि्पत्त्या परिहरति--नीट- 
यरो क्वात इत्यादीति । नजु-रेदान्तजन्यज्ञानसख सखोपहित्रह्मविषयकते बर्म्ञाननिवतकतालुपपत्तिः, अज्ञानस्य 
आश्रयलविष्रयत्वभागिनी निवरिभागवितिरेव केवला” इ्युक्तेः शुदद्मविषयकतवेन भिन्नविषयक्लात् इत्यत आद 

मूले- तेनेति । उपदितविषयन्ञानस्योपा्यविषयकतवन्यवस्थापनेनेखथः । छक्ति्ानतदज्ञागयो रकबिषयकत्वख सनैरिदधतवेन व्याख्यानानपेदणात् न्याचषटे टीकायम्-ज्ञानान्ञानयोरिति । मिन्नविषयक्क्तिज्ञानपटान्ञानयोरपि 
एकतस्याश्यविषयकत्ख, पिषयनिष्ठमेदाभतियोगिविषयकलरपस्य, पारिभाभिकैकत्वाभ्यविषयचत्वख वा संभवात् 
आह--पक व्रिषयकत्वसिति । समानविष्रयक्त्वमिति । मिथ इ्यादिः । समानपद स्योत्तरपदार्थवान्िलात्र् । 

[100 
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. गोडजह्यानल्दी ( खघुचन्डिका ) । 

यकत्वे सति । उपहितधिषयकत्वात् स्वोपदहित बिषयकत्वात् । खत्रिदिष्टवरह्मविषयक्रब्ुत्तेरपि स्मोपहितव्रह्यविषय- 
कत्वात् सन्तम् > स्वातिषयकंसवख स्ल्न्तार्थत्वे बरृदयुपहितांरे अत्तानादिपरकारकक्ञानख सङ्कहापततः स्वोपहितान्या- 

रघुचद्धिकाया बिद्ङेदोपाध्यायी । 

जषनस्याज्ञाननिषयकत्वम्, अन्नानस्य च ज्ञानविषयविषयकत्वमिदयथः । ननु शडनहयविषयकाज्ञानख कथं सोपटित- 
त्रह्मविषयकङ्ञानसमानविषयकलम् १ उपदितद्द्यो्भेदात् ; अन्यथा निरविंकद्पकषटज्ञान--घटाःवप्रकारकाज्ञानयोरपि समा- 
नतिषयकत्वापत्तः इत्याराङ्गातादवस्थ्यमिलयारह्लयज्ञानखप्युपहितविषयशृत्वं व्यवस्थापयति मृडे--अनज्ञानम पीति 
नतु जीवमेदेऽङ्ञानभेदात. एकल ज्ञनेऽप्यनयस्य्ञानरूपोपाधेः सत्त्वात् अज्ञानादुपहिताप्रपिद्या अज्ञानय खविषय- 
व्यावतैकत्वामावात् खविषयत्वोपाधित्वाुपपत्तिः इत्यतो गजीवरमेदेनाज्ञानमेदपकषमाध्रिय आद-खोपघानदशा. 
यामिति । सख तत्तदज्ञानम् । ब्रह्मणि सपदाथतत्तदज्ञानरूपोपाधिसंबन्धकाङे इयर्थः । एतेन विद्यमानत्वसुकतम् । 
ब्रह्म हयेन, नतु खम् । अनेन विषयत्वेऽनन्वितत्वसुक्तम् । एवकारार्थं स्फुरीकृखय तेन खविषयन्यावर्वकत्वमाह-- 

सलायुपधानदशायामिति । ज्ञानेन तत्तद्ञानरूपसपदार्थोपायिनिवृत्तिद्ायाम् । खस्यैवाभावादिति । तथाच 
तदज्ञानग्यत्तेः तदज्ञानायुपरितच्यावत्तत्वेन खगरिषयव्यावर्वकत्वं दुकममरिति भवः । एतेनोक्तदलल्नपघरितघ्योपाधिल- 
साधकहेतो- सत्त्वमिति कृतमिति बोध्यम् \ ननु तस बत्युपदितबरह्मविषयकत्वात्, अन्नानस्य चाक्ञानोपरितन्रह्मविषय- 
कत्वादुपाधिमेदेन चोपहितमेदात् तयो्िन्निषयकत्वात् कर्थं समानविषयकत्वम् { अत आह-तथाचेति । उपहित- 
विषयकस्योपाधिविषयकत्वे ज्ञानान्ञानरूपोपाध्योभेदात् तत्तद्विषयकतदुपरि तविषयकन्ञानाज्ञानयोः समानवपिषयकत्वासंभवः; 
उपाध्यविषरयत्वे बु न तथा; साविषयाविषयकत्वे सति खवरिषयविषयकत्वस्येव सखसमानविषयकत्वरूपत्वात्, अतः पूर्वव्य- 
वस्थापितोपाध्यविषयकत्वं सद्यन्तेनोक्तम् । क्ानाल्लानयोरुपहितव्रह्मगोभदेऽप्युपहितत्वेनानुगमात् । खविषयोपहित षिषयकत्वं 
विश्ेष्यदलसुक्तमिति यथाश्चुतमूलयर्थः । ज्ञानाज्ञनयोस्पाधित्वं नोपाधिपदग्यवदार्यत्रम् ; जद्यनिष्ठजगकारणत्वे माम्राया 
हव मायानिष्जगदुपादानत्वे ह्मणो ऽप्युपाधित्वेन ब्ह्मज्ञानाज्ञानयोस्तदविषयकत्वासंभवात् । यदि खान्वयिनाऽन्वितं यत् 
तदनन्वितत्वे सति तत्कारीनत्वे सति तदाश्रयघयेतरस्रात् व्यावतैकघं, तव्याप्यत्वं खान्यनिष्टतन्निरूपितोपाधितं, तदा 
ब्रह्मणो यन्मायानिष्ठजगदुपादानत्वोपाधित्वं तस्यागिवेरोन ब्रह्मज्ञानसंग्रहेऽपि ज्ञाने ब्रह्मनिषटज्ञानविषयत्योपाधित्वमज्ञाने च 
्रह्मनिष्ठज्ञानविषयकत्वोपाधत्वं न तद्ुभयालुगत मिति ज्ञानाज्ञानयो सदधिषयकतवं कथमनुगतम् १ एवं उपाधिलस्यानुगत- 

स्याभवे उपहिततसापि स्ञानाञ्चनो पदितबह्मप्यसुगतखभावात् तद्विषयकत्वमपि न तदुभयानुगतमतः सदयन्तयुपषि. 
तान्येति स्यस्यातम् । प्शठम्यन्तं व्याचे-उपरितिषयकट्वादियादिना-विषयकत्वादिलयन्तेन । ननु- 
खत्वस्यानुगमे श्दमपि कथं ज्ञानाज्ञानयोरयगतभिति--चेश्न; खादृत्तित्रलसमानकाटीनतलखन्यापवत्वैतत्रितयसंबन्पेन 
यत्किचिद्िरिष्टान्वयनिषयत्वानिरूपकत्वे सति, उक्तत्नितयसंबन्धेन यर्त्किचिदिचिष्टविषय तानिरूपकखोत्तदल्र यार्थत्वात् 
्ञानाक्ञानविषयत्वयोरन्ञानज्ञानसमानकाटीनत्वामावात् नोक्तसंबन्धत्रयेणाज्ञानक्ञानवेि्छरूपं व्रैपरीदयेन तदुपदितविषयत्- 
रूपम् । न्ख बेदान्तजन्यड्तेः स्लोपरितव्ह्ममविषयिकाया उपाभ्यविषयकत्नियमात् सलयन्ताथवैयथ्यैमत आह-- 
खविशिटेति । खं महावाक्यजन्या इृत्तिः; तद्िचिष्टबहयविषयकदत्तिशवानिदर दचुमवसिद्धा ““तन्लौपनिषदं पुरुषं एरच्छामी" 
द्यादिवाक्यभन्या बोध्या! ख्रविचिषटेलयत्र खख विदोषणत्वेनोपाधित्वासंमवात् । स्रोपदितब्रह्मविषयकःत्वादिति । 
स्म् उक्तवाक्यजन्या वत्तिः, सा च वैदान्तमहावाक्यजन्या ! निस्कवृत्तेसक्तत्तिमिषयत्वे विरोषणसरेऽपि सयमुपाधिरेवेति 
सखोप्हितत्रह्िषयकत्वं तस्या अक्षतम् इति भावः । ननु खाविषरयकसोपहितत्रह्यनिष्रयकतवं ज्ानाक्ञानयोः समान 

विषरयकत्वमप्त॒, खं इत्तिरूपं ज्ञानं तक्र मसीद्यादि वाक्यजन्यमित्युक्तवृत्तेः निवारणाद्लमुक्तयुर्तरपयन्ताथनेलत 
आद--खाविषयकत्वस्येति । खं यदि छ्तिरूपं वेदान्तमहवाक्यजन्यं ज्ञानं, तर्हिं खविधिधन्ह्यविषयकोक्त्ते- 
नारगेऽपरि ्ानान्तसंमहमसङ्ग प्याद--चरस्युपदितांशे इति । बेदान्तजनिविकलपकटृत्युपहितांसे इयथः । अज्ञानादि- 
प्रकारस्येक्ति । तदन्यवहितपूर्वोत्तरकाटजातख अदं देहेन्दरियादिकं जानामि इयादिककारखेति देषः । नन्वेवं-- 

उक्षपुरसखन्तायैनापि न तद्ारणमिति-चेत्र्, णु; यथते सोपहितान्यत. यदज्ञानं तशरिष्ठमकारतारूपः 
निषयताकत्वेन तच्छून्यत्वाभावात्, उक्तसंबन्धत्रय धरितनिष्कर्थे तु यदि खं ज्ञानं, तदा सखान्याज्ञानप्रकारताय। 
सखाृततितवे कथंनरित् खसमानकारीनत्वे च खाश्रयीभूतसोपहितत्रहमत्तित्वाभावेन सन्यापकत्वामावात्, यदि खं 
अक्ारीभूतमलचानं, तदा खादततित्वस्याप्यभावादिव्यायेनाद--खोपदहितान्याविषयकत्वमेव स्यन्तार्थं इति । 
नञ सोपहितान्याबिषयकं ज्ञनं खोपहित पिपयकलगियतम् , अन्यथा `निविंषयकयेन त्ानत्वाचपपततेरिष्यत आह-- 
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गौडव्रह्मानन्दी ( लघुचन्दरिका ) । 

निषयकत्वमेव सत्यन्तार्थः । तुच्छाकारक्षानेऽपि सल्यन्तघस्वात्तदवारणाय विोष्यदरम् । नच-सविषयकत्वमातन्रेण 

तस्य॒ वारणसं भवात् तुच्छव्यवहारजनकडूत्तराश्रमसाम्यादिभिर्निर्विषयत्वस्वीकारात् स्वोपहितनिवेशे गोरवमिति-- 

वाच्यम्; स्वरूपसंबन्धेन विषयिताबिरिषटत्व रूपसिषयकत्वपेक्षया सखोपहिताखण्डभ्यक्तया विषयितासंबन्धेन 

विशिष्टत्वस्यागुरतवात्, तुच्छाकारदृत्तः सविषयकत्वमते तेन तदवारणाच्च । (अहं ब्रह्य घटो विनाशी'ति ज्ञानस्य 
मूलाज्ञाननाद्ाकत्वस्तरीकारे तु स्वोपदितव्रह्मनिष्ठा या बिषयस्वानिरूपित विषयता तच्छाङिव्वं समानविषयक्त्वं 

वाच्यम् ¦ निवल्य॑निवतैकभावादिति । निवतैकत्वे ज्ञानस्य तरसमानविषयकं तद्ाश्रयमनोनिरूपितं यदक्तानं 

तदाश्रयकालपूर्वस्वशचन्य्वमिलयािकं पूर्वोक्तरीत्या बोध्यम् । "मया ब्रह्माक्ञातं नतु जीवन्युक्तेने"तयादिभरतीतेनौनाक्ञान- 
पक्षे मनोविरोषस्याक्ञाननिरोषतिरूपकष्वै बोध्यम् । नलु --चेत्रो ब्रहमलयादिवाक्यजन्यज्ञानस्यापि बरदया्तानं भरति 

रघुचन्द्रिकाया बिटङेरोपाध्यायी । 

वुच्छाकारक्षानेऽपीति। विकत्पार्यदततिरूपतज्जञानेऽपीलयर्थः । तत्साधारणमनोडृत्तिविशोषकत्वरूपज्ञानत्येनेव तत्त्वज्ञान 
स्याज्ञाननिवर्तकत्वादिति भावः । सत्यन्तत्वादिति । निविंषयकत्वात् । खोपरहितान्याबिषयकलरूपसयन्तार्थवत्ं ख॒लभ- 
मिति भावः! नच विधयताषंबन्धेन खोपहिताप्रसिद्धिः; उक्तसंबन्ध्रयेण तच्त्वज्ञानरूपयक्किचित्छविशिष्टतरीयविषयतान्य- 
घटादिविषयतायाः प्रसि्या तज्िरूपकत्वसय निर्विंषयकोक्तविकल्पे भसिद्धेः । सविषयकत्वेति । उपदहितविषयकत्वघर- 
कविषयितावत्वेय्थः । तुच्छब्यवहारजनकेति । तत्पुरुषो बहुत्रीहिवां । निर्विषयकत्वस्रीकारादिति । अस्या 
मिथ्याभूताया श्तेः बिषयतारूपसंबन्धासंभवादिति भावः । स्वोपहितनिवेश्च इति । विषयितांशे इयादिः । 
खोपहिताखण्डञ्यक्ट्येति । खरूपसंबन्धेन बिषयितायाः अखण्डविषयितात्वेनेव विषयितासंबन्धेनाखण्डब्रह्मग्यक्तेः 
सपदार्थोपाधिरूपेण वैशिष्टयनिवेश्ेऽगुरुत्वात् । वुल्यत्रात इव्यर्थः । नयु--उपाध्योः ज्ञानाज्ञानयोरप्यनुगमकरूपान्तरेण 
अवेशो उक्तसंबन्धत्रयधटितपरिष्कारे चत्रैव गौरवमिति-शेत्, ब्ह्मान्याविषयकत्वे सति बिषयितासंबन्धेन ब्रह्मविरिष्टत्वं 
दलद्वयार्थः इति जानीहि । खोपहितव्रह्मविषयकद्चाना्ञानयोरपि ब्रह्मविषयकत्वानपायात् तदम्यज्ञानाज्ञानानां ब्रह्मान्य- 
विषयकत्वनियमेन सद्यन्तेनैव वारणात् । उक्तोपदितव्रह्यज्ञानसय चोपाष्यविषयकत्वेन संहा । एवं चोक्तसंबन्धत्रय- 
चटितपरिष्कारायासो ज्ञानाज्ञाने खत््वेनोपादाय तदुपहितत्वेन ब्रह्मनिवेशख पूर्वं प्रतीतेसदभिभ्रायेण । इदानीं तु उपहित- 
वििष्टोमयानुस्यूतन्रह्मणः खरूप एव निवेशोऽभिग्रेत इति न पूरवोत्तरषिरोध इति ध्येयम् । सविषयकत्वमते दति । 
सलव्रह्ममिथ्याप्रपञ्चयोः परस्परसंरुष्टत्वेन मिथ्यात्वसलत्वारोपवत् असतः शारविषाणदेः व॒च्छादिपदजन्यष््तेश्च 

. परस्परसंखषटतवेन सतत्वासच्वरूपपरस्यरधमारोपात्तयोरपि विषयतारूपसंबन्धः संभवन् अङ्गीकार्यः, अन्यथा तुच्छटत्ति- 
ठुच्छकारढृत्तिपदानां व्युत्पतत्यनुपपत्तेरिति भावः । तेन सविषयकत्वनिवेश्ेन । तदृबारणाञ्चेति । अतः खोपहित- 
विषयत्वं निवेश्यम् । नच-तदपि तत्रासीति- वाच्यम्; खोपहितब्रह्मविषयकत्वसय तदर्थत्वादिति भावः । नय 

स्तोपहितान्याविषयकत्वविरिष्टसखो पहितव्रह्मविषयकत्वस्य समानविषयकतवरूपत्वे आत्मां इतरप्रकारकस अहमज्ञ 
इदयादिज्ञानसख वारणे खतिन्त्ेणात्मान्यविषयकन्चानविरोधिलानुपपत्तिः, नचेष्टापत्तिः; तद्विरोधित्वय पूर्वं न्यवस्था- 

भितत्वात्, इत्याद्रा्कां परिदरति--अहं ब्रह्म धटो विनाशीति ज्ञानस्येति । एतस्संभाहकपूवौक्तपरिष्कारं 
स्मारयति-खोपदहितब्रह्मनिष्ठेति । उक्तसेनन्धत्रयेण यक्छिचिद्धिरिष्टब्रहमनिष्ठा या विषयत्वानिरूपिता विषयता 
तच्छारित्वं ज्ञानाक्ञानश्चाधारणं समानविषयकत्मिलर्थः । विषयत्वानिरूपितत्वं सल्यन्तार्थनिष्करषो विरे्यदरपतिते 
बह्मनिषटविषयत्वे विशेषणमिति भावः 1 समानविषयकस्वे उपाध्यनिषयकलतवनिवैशप्रयोजनं मूढे स्फुरयति-- 
एतेनेति । उपाष्यविषयकत्वनिवेशेनेलर्थः । ज्ञानानाम् “अहमन्न' इयादयाकारकाणामिति रोषः । समानविषय- 
कत्वाभावात् अज्ञानसमानविषयकत्वामावात् । नु खयं ब्रह्मविषयकल्रूपसमान बिषयकलमस्तेवेयत आद-- 
समानविषयकत्वेनेवेति । निरुकतदर्दवयघटितसमानविषयकतेनैषेल्थः । नु ज्ञानस्याङाननिवतैकतवं यथक्ञाननाश- 
कतव, तदा मोक्षकाले नाशरूपदर्यस्त्वेन सर्मदरयोच्छेदघरितमेक्षासंभव इस्त आह टीकायाम् निवतकत्वमिति 1, 
तत्पदद्वयस्याज्यवदहि तपूर्वपरामरिीत्वेन यत्दुत्तरं॑ज्ञानसेलनुक्तम् । व्यधिकरणज्ञाननिवतकवं निराच्--तदान्रयभनो- 
निरूपितमिति । मनसो जञाननिरूपकत्मै ममाणमाह-मये ति नि रूपकत्वं घोभ्य मिति । अज्ञानख डद्िनिषठप्वेन 
मनोनिषठतवासभवात् › ज्ञानख च मनःपरिणामरूपस्य मनसतदुपहितविजिषटतवेन श्द्धवििषठतवासंभवात्, निरूपकता- 
संबन्धेन सामानाधिकरण्यं श्राहममिति भावः । नन्वेवं चेतरो जहयेति । चैत्रदेदद्वयोपरक्षितः आत्मा ब्रह्मे; । 

कानस्यापीति । निरुक्त्पा्रन्तत्वात् । नच~-खात्मनि, `नहयमेदज्ञानमेकः तनिवतेकमिति--वाच्यम्; खत्मशषण्देनः 



विड्लेशषोपाध्याय्युपब्रंहितगोडनरह्मानन्दीयुता । २६७ 

गोडन्रह्मानन्दी ( कघ्ुचन्द्रिका ) 1 

उक्तनिवसैकघ्मासलां- इति चेन्न; अहन्स्वादिधममोपस्थिलयादिद्वारकवाक्यजन्य्वानयेव तथात्वात् । अतषएवावस्था- 
च्रयविरिष्टजीवबोधकवाक्यानां महावाक्यदोषस्वम्, अवस्थात्रयवस्वेन जीवबोधने हि तद्वाक्येन कते अवस्थान्रयव- 
त्वाहन्स्वोपरक्षितछुद्जीवश्य योऽयं विज्षानमयः इत्यादिवाक्येन बोधनं संभवति । ननु--"भश्रयश्वविषयस्व- 
भागिनी निर्विभ।गवितिरेव केवछे'ति सिद्धान्तविरोधेनाक्तानोपहितं ब्रहम न तद्विषयः, किंत, छदम्-इति चेघ्न; 
आश्रयत्वेल्यादेः प्रष्थानान्तरव्वात््, केवरुपदस्य वृत्तिभिच्नाज्ञानकायौनुपहितपरतया व्याख्यानसंभवाच, पूर्वसिद्ध 
तमसो हि पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि गोचर' इलयनेन पश्चिमशब्दितकार्यव्वख पूर्वसिद्धाक्ञानानाश्रयत्वे हेतुतया 
निर्देशात् । अथ--वाचस्पतिमते बह्मसाश्षास्काररूपमनोदृत्तेः मनःसंग्रयोगजन्यत्वादुक्तब्रयुपहितस्य चोक्तदृ्युत्पत्ति- 
पूर्मसवात् तदा तत्रोक्तसंभ्रयोगासंभवेन विषयतासंबन्धेनोक्तबरु्युत्पत्ताबुक्तसंप्रयोगस्य हेतुत्वासंमव--इति 
चेश्व; उन्त्र्तििं स्वोपहित इव मनःसंयोगोपहितेऽप्याव्मनि जायते, कारणस्य ख।श्रयदेशे कार्यजनकत्वस्वा- 
भएव्यात्; तथाच मनःसंयोगो पहितव्रतिरो किक विषयतासंबन्ेन मानसदत्तौ मनःसंयोगस्य हेतुत्वे बाधकाभावः । 
यदि तु चद्युपहित एव इृत्तितरिषयस्वम् , नतु मनःसंयोगोपहिते; तत्र तु इत्तिविषयाभिन्रत्वमेव, तद्ग मनःसंथो- 

खश्ुचन्द्रिकाया विदुङेशोपाभ्यायी । 

खदिदद्थोपलक्षितात्मनो विवक्षितस्वेऽपि उपलक्षणस्यापि वेदान्तजन्यब्रह्मत्मन्ञानेऽश्रकारतयथा तत्समानाकारयै्राप्मक- 
ज्ञाननिव्तैकतापत्ते्कवौरत्वादिति भावः । आस्तां यत् । अहंत्वादीति । उपाध्यविषयकस्यापीटयादिः । आदिना 
युष्मत्पदार्थतावच्छेदकावस्थात्रयवत्त्वपरिग्रहः । वाक्येति । अदं ब्रह्मासि तत््वमपि इदयादिवाक्येखर्थः । तथा- 
त्वात् । मूलाज्ञाननिवर्तेकत्वात् । अत्र अमाणमाह--अत एतेति । अदं्वादिभमे ध्थिते द्ारतयापेकषणादेवेखरथः । 
मदावाच्यशेषत्वमिति । अन्यथाऽतादक्चावान्तरवाकयानां वेयर्थ्यापत्तेरिति भावः । एवंच तेषां महावाक्यसायेक्षत्व- 
सुक्तम् । महावाक्यस्य तत्सपिक्षत्वमाद--अवस्थात्रयवच्ेनेति । बाक्येनेति । अुवदेनेति शेषः ¦ बोधनम् 
अवस्थाच्रयाजुगतज्रह्यशूपत्वबोधनम् । अज्ञानस्य खोपरितव्रह्मविषयकत्वे संक्षेपशारीरकविरोधं परिदर्त शक्ट्ते-नन्वाश्रय- 
त्वेति ! प्रस्थानान्तरत्वात् विवरणश्रस्थानाज्चरोधित्वात् 1 अस्माकं तु वाचस्पतिअस्थानायुरोधित्वात् । वाचस्पतिमतेऽपि 
तदविरोधमाद-केवलपदश्येति । अक्षानकायौनुपहितेति । एवं चज्ञानख सोपटितबिषकत्वेऽपि न तद्विरोप्र इति 
भावः ! उक्तकेवलपदार्थसंकोचे उत्तरवाक्यानुरो धरूपां युक्तिमाद~- पुरवैसि्ध तमसो हि पथिम इति । अनायज्ञानख 
पश्चिमः उत्तरोत्पननसलरिणामः मनञदिषटपो नाश्रयत्वनिषयल्योरवच्छेदक इयर्थः ¦ का्यैत्वस्येति । हेतुतया 
निर्देशात् इलयन्वयः । केवल्पदस्य अज्ञानतःकार्यानुपहितपरत्वेऽज्ञाने खाध्रयत्वविषयत्वावच्छेदकत्वाभवे हेत्वकथनेन न्थून- 

त्वापत्तरिति भावः । नन्बेवमपि-- अशनस्य पत्तेश्च खोपितविषयकत्वे विवरणविरोधो दुरः; तैं तयोः ञचद्विषयक- 
स्स्वीकारादिति चेत् सत्यम्; भस्माक्रं वाचस्परिभस्थानानुरोधित्वात्. 1, एवं तर्हिं वाचस्पतिमतस्ापि भवतत विरोध 
इव्यारङ्कते- अथेति । वेदान्तमहावाक्यजन्याया अपि कृत्ते: (दशषमस्त्वमसी"टादिशाब्दतरत्तेरिव इन्दियसन्निकपषादिवरात् 
अद्यक्षयोग्यविषथिकायाः अदक्षतवेनेन्द्रियसभिकर्ैजन्यत्वस्यावर्यकत्वादिति भावः । उक्तन्रुरयुपहितस्य वेदान्तजन्य्रह्म- 
साक्षात्काररूपडत्युपदितख, छदधविषयकतदृत्तिविषयकयोग्यसेलर्थः । तदा कृततिपूत् । तत्र अवियमाने उक्तदरप्युपहिते । 
उन्तसंभ्रयोगेति । मनःसयोगरूपसंनिकर्ैयर्थः ¦! बिषयतासं बन्धेने ति । तत्रेयदष्ः । हेतुत्वासं भव इति । 
व्यभिचारादिति भावः । उक्तबुचिः मनःसनिकरषशब्दौभयजन्या ततिः । खम् उक्तडृत्तिः, मनःसंयोगेति । कारणस्य 
मनःसंयोगसख । खाश्रयदेश्चे शद्धस ब्रह्मणः खाश्रयत्वासंभवात् मनःसंयोगोपरिते ब्रह्मणि ! कायेति । उक्तशृतिरूप- 
कार्थेय्थः । एवमप्यु कन्यभिचारोऽस्येवेयत आह-- तथाचेति । श्रल्युपदिते व्यभिचारवारणाय मनःसंयोगोपटितदृक्तितवं 
लौकिकनिषयताया विशेषणम् } पूर्ौत्पज्नमनःसंयोगस्योक्तसाक्षात्छारोत्पत्तिक्षणेऽपि सत्त्रदुक्तविषयतायासुक्तटृत्तित्व- 
निर्वाहः । वृद्युपहितपवेति । अश्ानेन ज्ञानस्य सह सोपरहितमात्रविषयकतवरूपसमानविषयकत्वायुरो धात् आत्मनो 
इृत्िविषयकत्वे उत्तरिव मनःसंयोगखाप्युपाधित्वेन सो्तरसिदधत्वेनाज्ञान बिषयकत्वे चाजुपरथित्वे मात्राथोनुपपत्तेरिति 
मरक । मनःसंयोगिनिष्स विषयाभिनश्नस्वसंबन्धेनेति । मनःसंयोयरूपोपाधेः मनोकृत्तिरूमोपधेरत्पत्तिकाडेऽबि- 
करणे च मनसि सत्त्वादुकतोपयिद्रयसकदेशकालीनत्वेन तडुमयोपहितात्मरूपोपद्ेयमेदाभावे मनःसंयोगोत्पत्तिद्धिती- 
यक्षणावच्छेदेन मनःसंयोगिनः सखविषयीभूतस्ोपदिताभिन्नप्वेनोक्तसंबन्धेनोक्तृन्तिः खोत्पत्तिक्षणावच्छेदेन मनः 
संयोभिनि सरोपदिते उत्पद्यते, मनःसंयोगथ स्वोपहिते पूवैमस्ि, इति कयथेकारणयोः सामानाधिकरण्मोपपत्तिः # 
नचैवे--तच्वज्ञानसख  मदःसंयोमोषहितविषयकत्कात्, ' स्ोपदितमाघ्नविषयकलर्घाह्ञानसप्रानमिषयकतवानि्वाडः“ इदि 



२६८ अद्वैतसिद्धिः सव्याख्या। [ परिच्छेदः १ | 

शब्दाजन्यत्रत्तिविषयत्व्रेव दृश्यत्वम्; अन्यथा शादाविषाणं तुच्छमित्यादिशन्द्जन्यत्तिविषये तुच्छे 

प्यभिचारस्य दुरुद्धरत्वात् । एवं च सति शुद्धस्य वेदान्तजन्यचृत्तिविषयत्वेऽपि न तत्र व्यभिचारः; 
४ तिमी 0 ^ 0 "^~ ~ ५. क 

सिद्धिव्याख्या । 

विरोषणानन्तभौव इयथः । एवं च सतीति । विवक्षितस्य दृश्यते सतीयथेः । न तत्र व्यभि- 
चार इति । ठच्छे बरह्मणि च न व्यभिचार इलः । बिवक्षितहेतोरुभयत्राभावादिति भावः । हेत्व- 

गोडब्रह्मानन्दी ( कघ्युचन्द्रिका ) । 
गिनिष्ठं यत् श्चविषयाभिन्नत्वं तेन संबन्धेन मानसप्रयक्षे मनः संयोगस्य हेतवे न दोषः । नच--विनदयदवस्थेन 
सनःसंयोरोनोह्पादितस्य मानसप्रयक्चस्य उक्तर्सबन्धनो्पच्यसंभव इति-- वाच्यम्; तदसंभवेऽप्यविनरयद्वस्थेनेव 
तस्संभवात् । विषयत्वेऽपीति । "केवलो निगण' इ्यादिश्लया ब्रह्मणि परमार्थतो धर्मनिषेधात् , अन्यथा उपहित- 

लघुचन्द्रिकाया बिडुलेशोपाभ्यायी । 

वाच्यम्; मनःसंयोगस्य खाश्रयत्वोपाधितवैऽपि' इत्तििषयोपाधित्वनिरहेण वृत्तेः खोपदितमान्नविषयकत्वसयक्षतत्वात् । 
अतएव मनःसंयोगिनिष्ठत्वमेवोक्तम् , नतु मनःसंयोगोपदितनिष्ठत्वम् । नचैवं- संयोगिनिष्ठविषथतासंबन्ध एव कार्य॑ता- 

वच्छेदकोऽस्तु, खविषयाभिन्नत्वस्यापि तद्रूपत्वादिति- वाच्यम्; एतावदर्थस स्फुटीकरणाय तथोक्तेरादरात् । उत्पत्य- 
संभव इति । तत्कारे मनःसंयोगनासेन तद्धटितसंबन्धाभावादिति भावः । अविनदयद्वस्थेनेवेति । तावतान्वय- 
ग्यभिचारोद्धारे तदुत्तरक्षणेऽपि तत्कारयोतत्तो अयोजनाभावात् । नच~-यदां सामम्रीविम्ब्रेन मनःसंयोगद्धितीयक्षणे 
नोक्तसाक्षात्कारः; कितु तत्ृतीयक्षणे एव, त्रान्वयग्यभिचारो दुर्वार इति-- वाच्यम्; खोस्पत्तिक्षणावच्छिन्नः्येनैव 
मनःसंयोगस्य हेतुत्वोपगमेन तद्वारणसंभवात् । नु दस्य ब्रह्मणो ज्ञानाज्ञान विषयत्वे ज्ञानाज्ञानयोरुपाधिलं न संभवति, 
आत्माश्रयात्; नच-- ज्ञानादि विषयत्वे विषयतासंबन्धेन ज्ञानादिकमुपाधिरिति नोकदोष इति- वाच्यम्; रब्दभेदेऽपि 
पयैवसिताथोमेदात् । उपाध्यन्तरं तु निरस्तमेव 1 दिच ज्ञानोपदिते एव तद्विषयत्वं, सदधेऽसंमवात्; ज्ञानाज्ञानरूपोपाधी 
तु विषयतासंबन्धेन डुद्धेऽपीव्ुक्तिस्तु॒नियक्तिकत्वादश्नदधेयैव । नच तन्नोपाध्यन्तरम्; अनवस्थापत्तेरनभ्युपगमान्च । 
तस्मात्. छद्धख बरह्मणो ज्ञानाज्ञानतिषयत्वं खीकारयम् । एवंच “आश्नयत्वविषयत्वेन्टयादिसंक्षेपदारीरकादेरप्यविरोधः । नच 
पूर्वसिद्धतमसयुत्तरवाक्ये अज्ञानस्याप्युपाधित्वे हेत्वकथनात् न्यूनता; आत्माश्रयेण तदुपाधितस्याघ्रसक्तेः । नच-- 
इत्तिकारे त्तिरूपेण शद्धत्वासंभव इध्युक्तमिति-- वाच्यम् ; वृत्तिरूपधर्मक्त्वस्यापि छदधेऽसंमवात् । नच-नि्र्म- 
कत्वग्याघातः; वास्तवधर्मसेव निषेधेनारोपितधमोभ्युपगमे बाधकाभावात् । वक्ष्यते चेतद्टकायाम् { नच “यत्तददेदय"मिति 
छेतििरोधः; तस्याः फङव्याप्यत्वनिषेधपरःवात् । एवंच यत्तच्छब्दाभ्यां ज्ञाते एव धर्मिणि शुद्धे रयत्वनिषेधोपपत्तिः । 
एवंच “सरवैभ्रलययवेदयः इद्यादिवचनविरोधोऽपि न । इद्धं खभकादामिति वाकयं च खारसेन संगच्छते । ु द्धादिपदवैय्य॑- 
शङ्कयेव “न छद "नादद 'मिदयादीनि बहालसयं संपद्यते । नच वाचस्पतिमतविरोधः, तद्य अस्थानान्तरत्वात् । तथाच सये 
छदे ब्रह्मणि प्तिविषयत्वूपट्द्यत्वहेतोः सत्त्वात् मिथ्यात्वसाधकाचुमाने म्यभिचारो विरुन््यदेवेव्यारङ्ाह मूके-- 
वस्तुतस्तु इति । दाब्दाजन्येति । ब्रह्मसाक्षात्कारख्पा वत्तिः वेदान्तदान्दजन्या, ओपनिषदज्ञानरैव मोक्षजनकत्वात् । 
साक्षात्काररूपतवं तु तख बह्मविषयखाभाग्यात् । ^“यत् साक्षादपरोक्ात् ब्रह्मेति” श्रुतेः, मनोरूपेन्दरियसंपरयोगश्यापि संभ- 
वात् । अतएवापरोक्षभ्रमनिढरत्तिरिति भावः । वाचस्पतिमतेऽप्येतद्धिवक्षाया आवदयकत्वमाद--अन्यथेति । अन्यथा 
राग्दाजन्यत्वानिवेदे । दुखुद्धरत्वादिति । नच--उक्तढत्तिव्यादृत्तरूपेणेव हेतौ वृत्तमिवेशात् नायं दोष इति-- 
वाच्यम्; तादृशरूपस्य दुर्वचत्वात् । नच--वस्तुविषयकःत्वं तत् बरिकल्पस्य वस्शचत्यत्वादिति-- वाच्यम्; सिद्धान्ते 
बह्मभिन्नवटादीनामपि वस्तुत्वानुपगमेन तदृते: हेतावभ्रवेशेन हेतोः साध्यविरुदधत्वासिद्धत्वापत्तेः । नापि मिभ्याविषयत्व 
पक्षे साध्यसिद्धं विना तद्धटितहेतोरसिद्धत्वात् । नापि सविषयकत्वं; तुच्छत्तेरपि तत्सत््वोक्तेः । अन्यथा तुच्छतदृत्तिव्य- 
वदाराजुपपत्तेरिति भावः । प्वच शाब्दाजन्यदृत्तिविषयत्वे च देती सवि । तत्र छदधे । नयु "साक्षी चेताः इत्यादिश्ुया 
छद ब्रह्मणि धर्मेसामान्यनिषेधात् चदं रह्म कस्मात् त्तिषिषय इयत आदह टीकायाम्-केवरो निरौण इत्यादि 
श्रुत्येति परमार्थतः पारमार्थिकतेन । ध्मनिषेधात् धमाभावबोधनात् । अस्य युक्ततवा्ेलयस्य च पशचम्यन्तस्य 
छद्धमपि उत्तिविषय इ्यत्नान्वयः । एवंच दधे आरोपितोक्तशृत्तिविषयतवरूपधर्मोपगमेऽपि न तद्विरोध इति भावः । 
दस्य वेदान्तजद्रत्तिनिषयत्वानुपगमेऽप्ुकशुतेरक्तरीया्थसंकोच आवयक इाद--अन्यथेति । आरोपितस्थापि 



विद्रेशोपाध्याय्युपङरदितगोडबरद्यानन्दीयुता । २६९ 

वच्छञ्ुद्धयो; श्ब्दाजन्यद्त्तिविषयत्वानभ्युपगमात्। यद्वा--सप्रकारकचरु्तिविषयत्वमेव शर्यत्वम् 
त न ~ ॥ नि 00118958 र ठ ठक ररक कलक कक क्क क क 

सिद्धिभ्याख्या । 

भामेव दशेयति-तुच्छन्रह्मणोरिति । विषयव्याप्य्थं पश्षान्तरमाद--यद्वेति । सप्रकारकेति । इदंच 
गौडबरह्यानन्दी ( खघुचन्दिका ) । 

बरह्मतादरम्यस् शुद्धे अवयं वाच्यत्वेन श्वुतिबा धापन्तेः स्वप्रकाशोऽपि ब्रह्मणि कस्पिताक्ञाननिवृय्थं॑इृत्तिविषयत्वख 
युक्तस्वाच शुद्धमपि ब्रह्य ॒व्रृत्तिविषयः । किंच न खप्रकारे विदंशेऽत्तानम्, छतु पूर्णानन्दादो$ तथाच 
तस्य॒ श्ुद्धस्यापि इत्तिविषयत्वमावद्यकम् । तदुक्तम्--“फरुव्याप्यत्वमेवाख शाखकरैनिराक्तम् । बह्मण्य- 
स्ञाननाशार्थं॑इक्तिव्याप्यत्वमिष्यते ॥* इति, इति भावः । तुच्छद्ुद्धयोरित्यादि । “शब्दज्ञानाजुपाती वस्तु- 
दन्यो तिकर्प' इति पातञ्जटसूत्रात् शशशविषाणादिशनदैस्तुच्छन्यवहाराच तुच्छं शाब्ददृत्तेविषयः; उक्तरीसया च 

ठघुचन्द्रिकाया विदुलेद्रोपाध्यायी । 

निषेषे इयर्थः । उपदहितनह्यतादात्म्यस्य मायोपदितन्रहमरूपेश्वरतादात्म्यख । शुद्धे ह्मि । वर्यं वाच्यत्वे- 
नेति । अन्यथा अधिष्ठानाभावरेन तस्यारोपितत्वाभावे सखयत्वापत्तेः भरतिपन्नोपाधित्वघटितमिथ्यात्वानुपपत्तेश्चेति भावः । 
श्रुतिबाधापत्तेरिति । शद्धे उपरिततादातम्यरूपधमोपगमे निैमैकत्ववोधकोक्त्ुतिबाधापततरिलथः । ननु शदे 
बरह्मणि अस्तु मायोपहिततादाप्म्यादिरूपमायेपितं धमंन्तरं, दृत्तिविषयतवं तु आरोपितमपि मास्तु, शद्ध खरकारात्वेन 

प्रयोजनामावादिखयत आह--खधकाशे इति । युक्तत्वात् आक्षेषणीयत्वात् । नञ्ु खम्रकाशचेतन्यरूपे शदे 
बरह्मणि कलि्पताज्ञानकृतावरणख सूर्ये तमःछृतावरणयेवासंभव इति किमर्थं॑दृ्तिविषयत्वं खीकाथमिदयत आह-- 

किंचेति । विदंश इति । सद॑श्च इवेति शेषः । यथाहि-“अस्मि नवेति? संशयस्य (नादमसमीति' विपयैयख 
चाभावात् सदंसे नाज्ञानम्, एवमदमात्मानं जानामि न वा (अदमातमानं न जानामिः इति संशयनिपर्यययोरभावात् 
चेतन्यांशेऽपि नाज्ञानमिति भावः) किः तु पूणोनन्दांशि इति । न्यापकतांशेः इल्यः । ब्रह्मंशे इवेति रोषः । यथा 
“अहं ब्रह्म न वाः नाहं ब्रह्म इति संशयविप्ययाभ्यां त्रह्मंशेऽक्ञानं, तथा “अहं पूणौनन्दो न वा" “नाहं पू्णीनन्द्" इति 
संडायबिपर्ययाभ्यां पृणनन्दाशेऽज्ञनमस्तीति भावः । नु--.सचिदानन्दब्रह्मख्रूपोपमात्मा" तत्रांशपदार्थो न तावदव- 
यवः; निरवयवत्वात्, नापि धमः; निभर्मकलात् , तथाचेत्युत्तरपद्कया द्ध दृत्तिविषयत्वोपसंदारासङ्गतेश्व, पूणीनन्द्- 
त्वेनाज्ञामविषयताया अपि तथेषावद्यकत्वादिति-चेत् ; अत्रेदं प्रतिभाति--अंशो विषयताविशेषपरः, यद्वशात् 
'ूर्णानन्दं ब्रह्म न जानामिः इति पूर्ण॑नन्दग्रह्मोपरागेणा्ञानायुभवनव्यवहारौ "पूणीनन्दबह्माह'मियनञुभवो “नाहं पूणानन्द- 
ब्रह्म" इति भ्रमश्च । तादृशो विषयताविशेषश्च छदे एव पूर्णानन्दे ब्रह्मणि, परं त तदज्ञानाविषयीभूतोपलक्षणीभूतकल्पित- 
पूणीनन्दवह्मतवरूपरधर्मषकारकः । तथाच प्रयक्षमणिदीयिताुक्तम्--“श्ञानस विषयता एकेकविरेषे, प्रकारसंसगंयोस्तु न 
विषयता; परेदु सा घटादौ दन्यत्वज्ञानोत्तरेदं द्ग्यमिति ज्ञानीया द्रन्यत्वप्रकारिका समवायसेसर्गिका च, द्रव्यादौ धटत्- 
ज्ञानोत्तयायं घट इति श्ञानीया घटत्वश्रकारिका समवायसंसर्मिकां च । अकारस्वसेसेते विषयतायाः संबन्धविरेषौ, नतु 
ज्ञानस्येति ॥” ईदटश्षी च सचित्तप्रकारिका विषयता नाज्ञानस्यासि, अतस्तदुपरागेण (सचितं न जानामिः इदयनुभवन्यव- 
हाये न सः; सच्विदहं इययुभवः, “नादं सचित्ः इति भरमाभावश्वास्ि । उक्कविषयताविददोष इव॒ वेदान्तजन्यवृत्ति- 
विषूयतापि छृत््यविषयीभूतोपलक्षणीभूतकत्पितपूर्णानन्दव्रहमतलम्रकारिका शद्धे एव पणोनन्द शाव्यज्ञाननिवर्तिका, अस्ये 
ब्रह्मणि उक्तविषयताशासिष्त्तिसामग्री तु पूणौनन्दादिपदरक्तिप्रयोज्या पू्णीनन्दब्रह्मलभ्रकारकबरह्मोपस्थितिः, अरहत्वादि- 
धरमप्रकारिका च जीवोपस्थितिः, इदे ब्रह्मात्मखरूपे तात्मयाज्ञानं, "नेद नने'टादि वाक्यजन्यसकलधर्मबाधाग्रहशवेलेव- 
मादिशूपा । तदुक्तं भ्रन्थकृता--अवस्थत्रयवत््वादंत्वोपलक्षित्द्वजीवस्य “योऽयं विज्ञानमय” इति वाक्ये बोधन- 
संभवादिति ! तदाद- तथाचेति । अज्ञानविषयतायाः पूर्णीनन्द्त्वोपलक्षिते श्चद्धे स्वे इयर्थः । तस्य पूणीनन्दत्वो- 
लक्षितस्य ¦ शुद्धस्य पूरणीनन्दस्य ब्रह्मणः । चृत्तिविषयत्वमिति । वेदान्तमहयावाक्यजन्येदयादिः । आचदयक- 
मिति । अन्यथोकबिषयताकाज्ञानसमानगरिषयकलमुक्तकत्तेन स्यादिति भावः । “यत्तदेरयमिति”” श्युतिवाक्येन छदधे फल- 
व्याप्यत्वं निषि्यते, नतु श्रत्तिनिषयत्वमपीलेवं संकोचेनोक्तश्ुतिन्यार्याने शद्धसयाज्ञाननिषयत्वे चभियुकतरंमतिमाह-- 
तवुक्तमिति । फरुव्याप्यत्वं इततिप्रतिभिम्बितचैतन्यनिषयत्वम् \ यस्य इद्ध । शाख्रकारे्निंराङतम् । 
““ख््रकाशमानत्वानाभास उपयुज्यते” इत्युक्तेः \ ब्रह्मणि बरह्मत्वोपलक्षिते छदे अमणि यद्क्ानं तन्नाशा्थै 
ताये ब्रह्मणि इृसिविषयत्मिष्यत ददयर्थः । वृच्छ्चद्रयोः रग्दजन्यदत्तिनिषयत्सुपपादयति--शब्वङ्गानाद्फ- 



२७० अदैतसिद्धिः सन्याख्या । [ परिच्छेदः १ ] 

प्रकारश्च सोपाख्यः कथिद्धमैः तेन निष्कारकल्ञानविषयी भूते शुद्धे निरपाख्यधर्म॑प्रकारकज्ञानविषयी- 
कि 00 0 

सिद्धिव्याख्या। 

वेदान्तजन्यचरमध्ृत्तिविषये छुद्धनह्मणि म्यभिचारवारणायेव । ननु शश्चविषाणं दुच्छमिलादिश्चव्दजन्य- 
वृततेरपि तुच्छस्वभ्रकारकतया तद्धिषये तुच्छे व्यभिचारतादवरथ्यमियत आह--ग्रकारभेति । सोपा- 
ख्यत्वल्पः किद्ध्म॒॑दयर्थ; । तेनेति । उक्तटर्यव्वनेव्यर्थः । शुद्ध इति । वेदान्तजन्यनिष््रकारक- 

गोडज्ह्यानन्दी ( लघुचन्दरिका ) । 

द्धबह्यापि शुतिजन्यद््तििषयः; राब्दान्यमानखय तु तयोरम्रवृत्तेः न॒ तज्नन्यदृत्तिविषयतेति भावः । ननूक्तशब्दे- 
नेच तुच्छं इृत्तिबिषयः; व्यवहियमाणस्वात् , तुच्छं न क्षणिकम्; अकारणत्वात्, इलया्यनुमानेनापि दुच्छं त्ताप्यते, 

तत्राह- यद्वेति! कथिद्धर्म इति । यद्य इति शेषः । तथाच सोपाख्यधर्मनिष्ठमकारताकडततिविषयत्वं हेतः । 
तुच्छेऽपि (जस्ती'ति धीतिषयत्ववादिनिं माध्वं भ्रति विषयस्वादीलयत्रादिपदयुक्तम्, सत्तादात्म्यासत्तादत्म्यत्वा- 

लश्चुचन्दिकाया धिड्रेशोपाध्यायी । 

तीति। तयोखदन्यषच्यविषयलसुपपादयति-रब्दान्यमानस्य त इति । तयोरपश्रन्तेरिति । छस्य ब्रह्मणो 
निधैमेकतवेन हेवुसाध्यरूपधर्मसंबन्धा संभवात्, तुच्छसयाप्यसतः सद्धिः हेत्वादिभिः सेबन्धासंभवादिति मावः । 
तुच्छदृत्तिनिर्विंषयकेति मतेमेदं सतरिषथिकेति मते तत्वं ब्दस्येवाुमानस्यापि प्ति्दुवौरेयाशङ्कया यद्वेति कल्पा- 
न्तरमवतारयति- नन्विति । तुच्छं चत्तिविषय इति । सदसतोरपि विषयतारूपसंबन्धस्तुच्छ्स्यादिषाधुप- 
दानाभुन्मत्तोचरितासाधुराब्दानामिव निर्विषयकत्वापत्तिवारणायाङ्गीकाय इति भावः । व्यवहियमाणत्वात् 
तुच्छादिपदविषयत्वात् । नहि पद् विषयत्वं पदाधीनडत्तिविषयत्वं विना धटते इति भावः । ननु उन्तायुमानस् 
तुच्छादिपदलिङ्गकत्वेन राब्दभ्रयोज्यत्वात्, शब्दाजन्य्रृत्तिविषयत्वमिलयन्र जन्यपदस्य प्रयोज्यपरलात् न तुच्छे 
व्यभिचार इयत आह-तुच्छे न क्षणिकमिति । अकारणत्वादिति । क्षणिकलसाधकटेतोः अर्थक्रियाकारि- 
त्वेस कारणतारूपलात् । तद्विरहे क्षणिकलसाधकहेत्वभावेनाक्षणिकलं साध्यते । नच व्याप्याभावो न व्यापक्भाव- 

साधक इति--वाच्यम्; सत्वक्षणिकत्वयोः समनियतलात । तुच्छ ज्ञाप्यत इति । इदं दिविधमपि तुच्छन्ञानं 
बाधितविषयकल्वात् भ्रम इति । एतन्मते द्विविधो घमः, मिथ्याविषयकोऽसद्धिषयकधेति बोध्यम्; भुले-सप्रकारक- 
वृत्तिविषयत्वमिति । इदं अकारविशिषटे एव ब्रह्मणि, न छद्धे, निविंकल्पकषृत्तिविषयलयैव तत्नोपगमादिति न इध 
व्यभिचार इति मावः । प्रकारश्च सोपाख्यः कथित् धर्मे इति मूखे-प्रकारपदाथंकथनरूपमिति प्रतीयते, तच 
न युक्तम्; सोपाख्यध्मैकलस्य छती खमेऽपि सोपार्यधमे श्रकारत्वस्याखभात्, इत्यतः पूरयति-गराद्य इति । 
शेष इति । भ्रकार उक्तधर्मरूपो आरह्म इदयथौत् उक्तर्मतवं प्रकारे विशेषणमिति लभ्यते इदयमिप्रेय व्याच्छै-- 

तथा चेति । मृके-तेन सोपाष्यधर्मेभकारकत्वनिवेशनेन । त्र सअकारकप्रयोजनमाह--निष्रकारकेति । सोषा- 
स्यत्वप्रयोजनमाह- निरुपाख्येति । अभावतरसख निरुपाख्यत्वाभिमानमूलिकामभवे भागासिद्धिरङ्कं निरखयति-- 
अभावसस्यापीति । अभावे इति । भूतखाचज्खयोगिके षटादिभतियोगिके अभवे इयथः । न भागासिद्धि- 
रिति। एवंच सिद्धान्तेऽभावो न तुच्छः, किंतु घटादिवत् इरयो मिथ्या च; परमते त्वभावः तुच्छः, तदधमभूताभाव- 
त्वादिकमपि छुच्छमिति बोध्यम् । नञु तदुमयसाधारणं किं सोपाल्यत्वमत आह--उपास्या चेति ! अस्तीतिधी- 
चिष्रथत्वेति । इदंच द्रन्यायभावादीनां ्रन्यादिकमसि' ^भूतङे घटाभावः" 'तज्ाभावत्व॑' चासीति प्रतीतिविषयत्वात्, न 
सुच्छलः “शशशङ्गादिकमस्ती "ति ्रययाभावात् । एतद्टक्षणे परमतेनाविन्यापिशङ्यादिपदं अवतारयति-तुच्छेऽपीति- 
माध्वं भ्रतीति । तेनेदं रजतमसतीःति भमे अीफरजतदेव भानोपगमादिति मावः । सत्तादात्म्येति--अनिया- 
कासएदिनिखिलप्रपञ्चसंग्रहायेदं सत्तादात्म्ये सत्तादात्म्यान्तरोपगमेऽनवस्थापत्तेसदसंग्रहवारणाय सत्तादातम्यत्वनिवेराः ॥ 
अत्न यदि सप्मरतियोगिकं तादात्म्यमनुयोगितासंबन्धेन निवेश्यते, तदोपाख्या सति ब्रह्मणि न खात्; एवं सदनुयोभि- 
कतादातम्यख प्रतियोभित्ताबन्धेच निवेशोऽप्रि;. नचैकमेव सत्मपकश्चयोखादात्म्यं; परस्पराध्याषरीदया तादात्म्यद्वयसावरय- 
कलात् 1 तस्मात् उतरतियोगिकल सद्रलयोगिकस्य त्रा तादातम्यख ्रतियोग्यजचयोगिसाधारणाश्रयताचेबन्धेन निवेशः । 
अतएव तादात्म्यत्वसाधारणान्यतरसेनः तद्वत्वनिवेदाः 1. स॑योगस्येव समवायसंबन्धेन तादात्म्यस्मापि खरूपसंबन्धेन रति- 
योग्यदुयोग्युभयसाभारपग्र्नयत्.सेभव्तीति बोध्य् उच्छनिष्ावप घरख षोपाश्यत्वे तुच्छे त्मभिचारराङकां निरुपास्य 



वि्लेशोपाध्याथ्युपबंहितगौडन्रह्मानन्दीयुतें । २७१ 

भूते तुच्छे च न व्यभिचारः । अभावस्वस्यापि सोपाख्यत्वादभावत्वप्रकारकक्ानविषथी भूते अभावे न 
भागासिद्धिः। उपाख्या चास्तीतिधीविषयत्वादीत्यन्यत्। एतेन चृत्तिव्याप्यफटबव्याप्ययोः साधारणं उयष- 

ण ण ण न ण न 

सिद्िव्याख्या । 

ज्ञानविषयीमूतशुद्ध इयथः । न व्यभिचार इति । उक्तहेत्वभावादिति भावः । नन्वेवमपि अभवि 
भागासिद्धिस्तस्याभावत्वप्रकारकज्ञानविषयत्वे बिवध्षितज्ञानविषयत्वाभावादिद्यत आह~-अभाव- 

त्वखापीति । सोपारुयत्वात् अस्तीतिभरतीतिविषयस्वसहि तत्वात् । तथाचाभावत्वप्रकारकज्ञानमपि 
सोपाख्यधर्मप्रकारकमेवेति न तद्िषयेऽभावे भागासिद्धिरिति भावः । एतेनेति । इत्तिव्याप्यफर- 

गोडबह्मानन्दी ( छध्ुचन्द्रिका ) । 
भ्यतरवश्वं तदर्थः । सुष्छनिष्ठख सवैदेशकारनिष्टाल्न्ताभावभ्रतियो गिस्वादेस्तुच्छत्वसेव; अधिकरणस्रूपस्वात् , 
तुच्छसयातुष्डधमौसंभवात्, सदसतोः संक्षगा भावस्य बौद्धाधिकाराद्धुक्तसवात् । नतु-तुच्छस्यतुच्छधमासंसगें 
कथमभावखाभावसवेनातुच्छेन संसगः १ अभावत्वं हि घटाभावो नासि श्वरो नास्तीण्टयादिधीसिद्धो भावसाधा- 
रणस्वादतुच्छोऽखषण्डधमैः, अभावस्त॒॒हच्छो वोद्धादिसंमत--इति चेत्, अच नूमः--अभावव्वस्य तुच्छ- 
संसर्गोऽभावस्वादिसाधकोक्तधीवखादेव सिद्धः, तस्सि्यस्वीकारेऽभावत्वखाप्यसिद्धिप्रसङ्गात् । अतणएवाभावस्वविसिष्ट- 
रूपेणाभावस्यातुच्छ्वासरतियोग्युयोगिसंसर्गोऽप्टुपपद्ते, तत्र भूते घटो नारीलयादिप्रतीतेः, तद्धूतरुघटः शश- 
विषाणपरियादिशब्दैः प्रतीयमानं तु तद्धूतलानुयोगिकधरप्रतियो गिकाभावशरगनुयोणिकनिषाणप्रतियो गि क्ाभावादेः 

स्र रूपमखण्ड तुच्छमेव; घरश्चुन्यतश्भूतरादिषिष्ठतया घटगप्रततियोगिकतया च समानाधिकरणेन अभावसत्वेन प्रतीय- 
माने यत्. तदैवालीकाखण्डास्मकेन तद्धूतङघरसूपेण प्रययात् । अतएव तेनैव काज्दान्यप्रमाणाभाद्यत्वम् , 

खधुचन्दिकाया बिटुलेद्योपाध्यायी । 

तोपगमेन परिदरति--तुच्छनिष्ठस्येति ! अधिकरणातिरिक्त्वेऽप्याह--तुच्छस्येति । अन्राभियुक्तसंमतिमाह--सद 
सतोरिति । अत्र भष्टमतवियेधं शद्ते- नन्विति । अभावस्य तच्छ । अभावत्रखादुच्छप्वे मानमाह--अभावर््वं 
हीति । अभावख तुच्छतवे तदाद-अभावसित्विति । अभावतत्त्वयोस्तुच्छातुच्छत्वषत् संसभेऽपि मानसिद्ध इति समा- 
धत्ते--अच्र ब्रूम इति । मभावत्वसाधकेति । तच तसंसगैिद्धि बिना तस्तद्धेरसंभवादिति भावः । उक्तधीति । 
“घटाभावो नासि" “वटो नासतीतिण्धीदयर्थः । उक्तधियोधेराभविऽमावत्वतत्संसगेयोः साधकत्वादिति भावः । नमु अभाव. 
पदस्य नाना्थैत्वात् घराद्यभावाभावलं भावमेदाप्मकाभावरूपत्वात् वुच्छमेव, चादौ भावं भावशूपखरूपरसंबन्धविशेष- 
रूपत्वात् अवुच्छमेवेति न तुच्छातुच्छसंस्सीकारपरसङ्ग इत्याशङ्य तुच्छ म।वद्याुच्छ्रतियोग्युयोगिसंसगोलुपपत्त्या 
परिद्रति-तस्सिद्खयसखीकार इति । अतप्व अभावपदशक्तयैवये लाघवात् । मवसाधारणातुच्छाभावख ठुच्छेऽभावे 
संसरगखीकारदेवेखर्थः ! अभावत्वविशिष्रेति । अतुच्छेदादिः । रूपेणेति । उक्तविशिष्टं शुद्धाभावाद तिरिकतम् । 
तस्य रूपमिति भावः । अतुच्छत्वादिति । उपपद्यत इदयत्रान्वयः । अस्यथा तदुपपत्तिरिति भावः । तदसिद्धौ तन्न 
तदयुपपत्तम दोष शयतः तत्साधकमाद-- तत्रेति । नन्वेवं तद्भूते “घटो नासीति प्रलये अभावत्वादि विशिष्टरूपेण 
भासमानोऽमावः खरूपतोऽप्यतुच्छ एवास्तु, उक्तम्रययस्याभावघ्वादिविरि्टवस्तुविषयकः्वात् ; केवलाभावखरूपविषयकस्य 

वस्तुशलयप्र्यान्तरखामावात् , इत आह--तद्धूतकघरः इति । तद्भूतं निषदं भूतलं । तत्संबन्धी घटो प्रसिद्ध 
एव 1 छत्र दन्तस्चनायाद--शश्चविषाण मिति । आदिशब्देन वन्ध्यापुत्रो गगनारविन्दमियादि । शब्दैः प्रतीयमानं 

तु शब्दजन्यषत्तिविषयस्ठु ! अभावदिः खरूपमिलत्रान्वयः । तद्भूतं बरशल्यं भूतलम् । अखण्डं अभावत्वघटग्रतियोगि- 

कत्वतद्भतलन्यो गिकतवायविशेषितम् । तुच्छमेवेति । नजु वस्त्वैव तत् , कथं तुच्छमत आह--घट दन्य ति । निष्ठतया 
अ्रतियोगिकतया चेति तृतीयान्तार्थदययं सामानाधिकरण्येऽन्वेति । शाद्रानिष्ठतया बिषाणप्रतियोगिकतयेति । चेखयपि 
बोभ्यम् । प्रतीयमानमिति । '्तद्धतरे घटो नासिः “शशविषाणं नास्ति" इत्यादिवाक्यजन्यग्रतीतिविष इयर्थः । तस्यै- 
चेति । अदययादिखन्वयः अलीकं असत् । अखण्डं रूपान्तरदमल्यं तदभिन्ननेख्थः । तद्भूतरघट रूपेणेति । 
तद्धूतल्टेतिग्रखप्येन । भ्रस्ययात् विकल्पाश्यद्ततो भानात् ! ननु एकस्यैवाभावख तद्धूतरे “घटो नास्तीति" प्रयये 

अभावत्वादिना अदुच्छस्य भानं ^तद्धुतखधटः इति अत्यये तद्तलघटात्मकेन तुच्छेन रूपेण तुच्छल्य भानमिति न 

खीकरियते, कितु नभादिपदामिलाप्यम्रलययेऽमाव एवाच्छो भासते तद्भूतलमिवयादिविकल्पाख्य्रयये ठु उक्ताभावादन्य- 
देवारीककमलण्डमेकमेव किनचिस् भासते इयेव सीका्यम् ; अन्मथेकस्येवाभमाणसषब्दमात्रप्ाह्तवं शब्दान्यभद्यक्षादिरबा्णः 



२७२ अद्वैतसिद्धिः सव्याख्या । [ परिच्छेदः १ ] 

हारधयोजकविषयस्वरूपं हद्यत्वमपि हेव ब्रह्मणि वुच्छे च व्यभिचारपरिदारोपायस्योक्तत्वात्। यद्वा-- 
^.” ^ 

सिद्धिग्याख्या । 

व्यप्यशब्दौ पूर्वमेव व्याछ्ृतौ ! तथोः साधारणमतुगतमिलर्थः । व्यवह्ारप्रयोजकविषयत्वं वरत्तिव्याप्य- 

त्वफङन्याप्यत्वान्यतरमियर्थः । एतच्छब्दाथैमाद--त्रह्मणीति । ब्रह्मणि व्यभिचारपरिद्ारोपाय- 

कथनेनेयभः } यदि बरह्मणि वृत्तिव्याप्यखरूपविरेष्यस्य सतत्वं, तदा सामान्यस्यापि सत्वाज्यभिचार इति 

बर शक्यते । नच तदसतीदयुक्तत्वादिति भावः । ननु अतीतानागतयोचिद्धिषयत्वाभावादुभयनत्नासिद्धि- 

गौडन्रह्मानन्दी ( ठश्ुचन्द्रिका ) । 

अभावत्वादिििष्टङ्पेण तु भ्रलयक्षेणाुपरञ्ध्या वा आ्यत्वमिति दिक ॥ यदि तुच्छेऽप्यतुच्छधमैसंसरी इति कसखवि- 
दामरहः, तदास्तीतिधीविषयत्वादिसमानाधिकरणं वृत्तिविरोष्यत्वं हेतुर्बोध्यम् । योज्ञकबिषयत्वेति । प्रयोजकयो- 
शित्तादास्यव्ृत्तिविषयत्वोरन्यतरेयथेः । वितस्तादा्म्ये इत्तेराकरे च विषयतास्वदैकस्याभावेनो क्तान्यतरस्वरूपेणेव 

रघुचन्द्रिकाया विटुङेशोपाध्यायी । 

भरह्यत्वं चेति विरद्धकल्पनागोरवं च यात्, अत आदह-अतपवेति । एकसैवाभावस्यं रूपभेदेन तच्छतादच्छलयोः 
खीकारादेवेय्थः । तेनैव तच्छलावच्छेदकेन तद्धुतलघटस्पेभेव 1 अभावत्वादीति । अदच्छेयादिः ! वेति .॥ 
घटग्रमानिरहलिङ्गकाजुमनेखयपि बोध्यम् । इदंच भ्टमतपरिष्कारमाघ्रम् । वस्तुतस्तु तद्धूतरघटात्मकमेकं तुच्छ, 
तेन रूपेण तद्धूत्धिकरणकषटग्रतियोगिकाभावश्वापरस्तुच्छः सचाभावलादिना तुच्छ इति कल्पने गौरवम् । उक्ताभवोऽ- 
ठुच्छ एव तद्भूतल्धटादिकमेकैकमेव तुच्छमिति कल्पने लाघवम् । किंच यदि शशाविषाणमिदयादिवाक्यैः सशायधिक- 
रणकविषाणादि्रतियोगिकाभावो बोध्यते, तदा शाश्चविषाणं नास्तीयदिवाक्यैसतेषां समानार्थकलत्वं खात्; “दरदधङ्गं नास्तीति" 
ररे रङ्गं नासतीयरथे इति चिन्तामणालुक्तिः । पर्वेते वहिरस्ति, 'वहथभावो नासीति वाक्यवत् । अतएवाभावे न॒ भागा- 
सिद्धिरिति वदता भूलकृताप्यभावस्यातुच्छस्वमेव खीकृतम् 1 एवंचाभाव्यातुच्छत्वादतुच्छेनामाचत्वेन संसर्गे का विप्रति- 
पत्तिरियाशयेनाद--दिगिति 1 नन्वेवं ठच्छस्यातच्छैसतुच्छशशविषाणादिपदे लदभीनढकत्तिमिश्च संबन्धो न स्यात्, ततश्च 
चच्छादिपदत्नन्यडत्तिरूपसोपास्यधर्भम्रकारकडत्तिविषयत्वात् तुच्छे व्यभिचारो दुवौर इयत आह--यदीति । तुच्छादि- 
पदतदृत्तीनां आश्रमखाम्यादिभिनिविषयकत्वखीकारात् यद्ाग्रह इत्युक्तम् ! अस्तीति । भीविषयकत्वादीद्यादिना सत्ता- 
दातम्यतत्वान्यतरवत्त्वतुच्छान्यत्व परिग्रहः ¦ सखमानाधिकरणेति । त्तिविरोष्यवे विशेषणं तुच्छे व्यभिचारवारकम् । 
विशेष्यतायाः सप्रकारकन्ञानीयल्नियमात्. सम्रकारस्वं परिलन्तम् । विशेष्यतात्वेन निवेशे लाघवात् समानाधिकरणम् । 
गतार्थस्तु मूके प्रकारतायामुपात्तः, अन्न तु बिरेष्यतायामिति तदंशसाम्यात् ^ एवंच शदधेऽपि ब्रह्मणि न व्यभिचारः; 
तश्नष्ठवेदान्तजनिर्विकल्पकीयविषयतायास्तुरीयत्वेन विशेष्यतानात्मकत्वात्, निरक्तविशेष्यता तु किंचिद्िरिषट उपहिते एव 
वा ब्रह्मणि; विशिष्टोपहितयोश्व शुद्धादतिरिक्ततत्वोपगभान्मिथ्यात्वाचेति न तन्न व्यभिचारः । नन्वेवं चरत्वादिविदिष्ट- 
विषयकज्ञानविरेष्यतायाः ब्रह्मणीव शुद्धे घटेऽभावेन भागासिद्धिः, विरिष्टादेः शद्धादनतिरिक्तत्ोपगमे त॒ किचिदिरिष्ट- 
्रहजञानविशेष्यताया घटे इव खद्धे ब्रह्मणि सत्वेन व्यभिचार इति चेत्; अन्नोच्यते- ्रह्मंसे कचिद्- 
अकारकत्वं उत्तिविशेषणसुपादाय ब्रह्मं किंचिदप्रकारकसोपाख्यधर्मप्रकारकवृत्तिविषयत्वे सोपाख्यत्वसमानाधिकरणं यत् 
नद्यं किंचिद्कारक्तिविशेष्यलवं तत्र वा तात्पर्यात् । मू ले--साधारणं वेखनेन पूर्वपेकषितं दर्यत्वपदार्थं परि- 
ष्करोति-एतेनेति । नद्यतुच्ध्योव्य॑मिचारवारणोपायकथनेनेय्थः । साधारणत्वम् उभयवृक्तित्वम् ! तचोभयपदा्थ 
भङृतमाई ~ चृत्तिव्याप्यफरव्याप्ययोरिति । साधारणमिति । तदुभयञ्तीति पदच्रिका्थः । विरिषटेतुताव- 
च्छेदकं दशेयति-- यवहारे ति । अस्तीतिव्यवहारेखर्थः । अत्र दततिमतिविम्बितचैतन्यविषयत्वदृततिविषयत्वथोरेक- 
जातीयत्वममिपरेय विदृत्त्योरेकसय ज्ञानत्वस्याभावेन ज्ञानीयत्वमपहाय व्यवहारभ्रयोजकत्सहितविषयतालेनालुगतरूपेण 
देवतोक्तेति यथाश्चुते प्रतीयते, तजनिष्कषयति-प्रयोज्कयोरिति । ययश्रुतोपेक्षाबीनमाह--चित इति । 
अन्यतरत्वरूपेणेवेति । नच वचित्तादात्मयं व्यथम्; साधारणपक्षपरिष्कारार्थं तत्सार्थक्यात् \ न चैवमपि वृत्ति- 
विषयत्वतवावच्छिन्नातिरिक्तराेयध्यैन तद्धटितस् ` हेवस्वासभवः; विततादातमयदृत्िषिषयत्वोभयमात्रविशेष्यकज्ञानं तद 
कतत्वेन निवेस्य तद्विेष्यत्वरूपान्यतरत्वेन हेतुलसुयगभ्यं बैयर्यशङ्कायाः `पूर्वं परिहृतत्वात् । ग्यवदारभयोजकलव 



विडलेदोपाध्याय्युपवरंहितमोड्रह्यानन्दीयुता । २७३ 

इश्य्वं ल्िद्धिषयत्वभ्., तच्च यथाकथंचिच्चित्सम्बन्धित्वरूपं हेतः, तश्च न चेतन्ये; असेदे' सेद्नान्त- 
'---------^ ^~ ~~ ^ ~ ^~ ~~~ ~~ ~~~ ^-^ ~~~ [9 

रियाशङ्नयाद--तचेति । यथाकथचिदिति । अतीतादेरविद्यमानतादशायां विदसंबन्धितवेऽपि 
विद्यमानतादक्ञायां चित्संबन्धित्वम् । यदाकदाचित् चिस्संबन्धितवं चिद्दिषयतवं, तश्च सदु- 
भयच्राप्यस्रीति नासिद्धिः । तदुक्तम्--“अतीतदेरपि कदाचित् खाकारवृत्तिप्रतिफङितचि- 

द्विषयस्वा"दिति ॥ अतएवाविद्यान्तःकरणतद्धमौदावपि नासिद्धिः तेषामपि साक्िविषयत्ात् । 

नचैवमपि--निलयातीन्द्रियेऽसिद्धिः, तस्यापरोक्षेकरसवेतन्यसंबन्धित्वेऽपरोक्षत्वापत्तेरिति-- वाच्यम् ; 
केर्थचिदिलनेन तद्वारणात् । निलातीन्द्रियस्यापि ज्ञातत्वेनाज्ञातसेन वा साक्षिबिषयत्वादिति 
भावः ननु तर्हिं नियातीन्द्रियवद्भ्मणोऽपि ज्ञातत्वेनाज्ञातत्वेन बा साक्षिविषयत्वसंभवाद्भह्यणि 

ग्यभिचार इलाश्ङ्योक्तम्--तच्च नं चेतन्यं इति । चित्संबन्धित्वरूपचिद्विषयत्वं न 
चितीव्यर्थः । अभेदे इति । भेद्रहिते चैतन्ये भेदघरितस्य संबन्धस्याभावादित्यर्थः । 

गोडब्रह्मानन्दी ( रघुचन्दिका ) । 
हेष॒तेति भावः । तुच्छान्यविरोष्यकेऽस्तिष्वप्रकारके व्यवहरे वितस्तादात्म्य संबन्धेन हेतुत्वम् । चिद्विशोष्यके असि- 
श्वस्य व्यवहारे असत्वापादकस्याक्तानस्य विषयस्वसंबन्धेन प्रतिवन्धकस्वम् । दश्यविहेष्यकोक्तवयवहारे विषयताच- 
च्छेदुकत्वसंबन्धेन तद्य प्रतिबन्धकस्वमर् । नच तादुत्म्यसंबन्येन चितश्चिलयसखात् तच्रोच्तव्यवहारस्य उव्पच्य- 

संभव इति-- वाच्यम् ; उक्तवब्यषहारविषये छडविति उक्तवयवहारकारणस्वाद्युपहितचितस्ताद्स्म्येन स्वात् । 
नच---उक्तप्रतियन्धकाभावेनेवोक्तब्यवहारजननसंभवात् चितस्तत्र कारणस्वकद्पनं व्यथमिति- वास्यम्; प्रतिबन्ध- 

खघुचन्द्रिकाया विद्ुलेशणोपाभ्यायी । 
तूक्तोभयपरिचायकमात्रमिदं चिन्तादात्म्ये उपपादयति-तुच्ख्ान्यविषयके इति ! ठच्छे व्यभिचारशङ्कावारणाय खल्प-~ 
कीर्तनमिदम्; तुच्छेऽस्तित्वन्यवहाराभायेन कार्यतावच्छेदके तल्भवेरे तत्मयोजनाभावात् । नच--इदमेव कार्य॑तावच्छेदके 
भरवेद्यतां, नलसिलम्रकारकलमिति-- वाच्यम्; यतस्तत्मकारकन्यवदारे तत्मकारचित् हेतुः, यथा घटल्ादिप्रकारक- 
व्यवहारे घटलादिप्रकारिफैव चित् हेतुरिति असिलप्रकारकन्यवदारेऽस्िलभ्रकारिकैन चित् हेतुरियसित्वाभरकारकनचितोऽसि- 
वरप्रकारकनग्यवहारो न खादिति तदुपपत्तये तडुपादानस्यावरयकलात् । का्य॑तावच्छेदकसंबन्धश्वा्न विरेष्यतेति ज्ञेयम् । 
एवं च तुच्छे चित्तादात्म्यरूपकारणविरदात् नासिलमुपकमकारकन्यवदाररूपक्ार्यत्पत्तिरित्यक्तहेठलकल्पनफलमिति बोध्यम् । 
वृत्तिविषयत्वे ग्यवदरप्रयोजकलसुपपादयितुमाद-- चिद्धिश्चेष्यके इति । तच्छेऽसिखन्यवदारख चित्तादात्म्यूपकारणा- 
भावादेव वारणात् न प्रतिबन्धकापेक्षेति चिद्धिरेष्यकलसुक्तम् 1 वचैतन्येऽसत्तवापादकस्यासत्त्वारोपजनकस्याज्ञानस्य विपय- 
लसत्त्वे कस्यापि व्यवहार यानुत्पच्याऽसिलयेत्युपलक्षणं जगत्कारणलादिधर्मस्य । यद्वा-यथ।ऽसति सक्वज्ञनं कदापि 

नासि, तथा चिदात्मनि सतत्वन्यवहारः सवैदैवास्ि; "अहमस्मि" श्रह्मस्ती'ति श्रतीतेः सर्वदैव सत्त्वात् इद्याशयेनासिल- 
सेत्युक्तम् । उक्तम्यवहारप्रतिबन्धकल्वं॑चोक्ताज्ञानख्य संभवमात्रेणोक्तम् ; अतः सच्िदंशे नाज्ञानमिति पूर्वोक्तया न निरोध 
इति ध्येयम् । टश्यसख नाज्ञानविषयलम् ; जडे आवरणकृयाभावात् , किंतु घटादिदरयोपहितचैतन्यसैवेति ददयस्याज्ञानविष- 
यतावच्छेदकलमेवेति तेनैव संबन्धेनाज्ञानख दर्यधर्मिकोक्तव्यवहारे अतिबन्धकतामाह--दश्य विनचेष्यकेति । उक्तव्य- 
बहार इति । असिलादिभ्राकारकन्यवदारे इलयर्थः ¦ श्रतिबन्धकत्वमिति 1 तथाचेदृशभरतिबन्धकबिघटकतयोक्ताज्ञान- 
विरोधिसत्त्वप्रकारग्त्तिविषयत्वसोक्तन्यवहारप्रयोजकत्वमिति भावः तथापि व्यवहारे इत्तिविषयलसाक्षास्रयोजकताया अनुपदं 
वक्ष्यमाणल्रात् इदानीं अरतिबन्धकविधटकतयैव तदुक्तम् ! चितभ्ितीति । खतादात्म्यख् खस्मि्नसंभवादिति भावः । 
यद्यपि पूर्वमेवैतच्छक्कपरिदाराय न्यवदारूर्वकाटोपहितचित्तादात्म्यसंभव उक्तः; तथाप्यत्र तथोक्तया शुद्धचिति न स्यवहा- 
रोपपादनसंभव इति भकारान्तरेणात्र समाधानमिति ध्वनयति-उक्तव्यवहपएरविषये शद्धचिति इति ! उपहित 
चित इति । उपदितञ्चदधयोरमेदेन तादात्म्यसंभवादिति भावः ॥ व्यर्थमिति । नच--उक्तमतिबन्धकनिवर्यर्थं सत्तव- 
्रकारकढत्तिरावरियक्ा, तदर्थं च वित्तादात्म्यमावद्यकम्, अन्यथा तुच्छे तत्मरकारकम्रतीलयापत्तरिति--चाच्यम् ; उक्तखतः- 
सिद्धोक्तभतिबन्धकाभावस्थरे उक्तरीया चित्तादात्म्यसानावश्यकलात् । अतिरितिरक्तिवादिमतेनाट--प्रतिबन्धकेन 
हीति । कारणनिष्ठशक्ििविधटकलमेव अतिबन्धकलं, नतु कारणीभूताभावभरतियोगिलमिति भावः । ननु अतिरिक्तशतत्य- 
नङ्गीकारमते यिभ भतिबन्धकतारूपलात्. चित्तादात्म्यकारणं विनापि अतिबन्धकाभावस्य कारणलनिवादू्, 

अद्व, पि, ३५ । । 



६७४ अ्रैतसिद्धिः सव्याख्या | [ परिच्छेदः ९] 

रीयकस्य संवन्धस्यमावात्ः अतो न व्यभिचारः । तुच्छे च व्यभिचारः परिदरणीयः । यद्धा-खन्थ- 

= सिद्धिव्याख्या । 

नच भद घरितसंबन्धासाविऽपि संबन्धित्वरूपविषयत्त्े किं बाधकमिति--श्यम्; विषयत्वस्य स््रहप- 

संबन्धविरे पलेन संबन्धामावे तद्विशेषरूपविषयत्वसाप्ययोगादिति भावः । ठुच्छस्यापि तद्िषयत्वे 

तत्न व्यभिचार इ्याशङ्ाद--तुच्छे इति । असतः सख्सेवाभावात् न तत्र व्यभिचारः । अतएव 

गोडन्रह्मानन्दी ( कथुचन्द्िका ) | 
छेन हि ऋरणे शक्तिसतरस्कियते, नतु तदभावः कारणम्; तथाचासाधारणं कारणं विवेव । क्ंचोक्तमतिवन्धः- 
कभावः हच्छेऽप्यसतीति तन्न्यक्तभ्यवहारापप्या वित्तादार्म्यमवक्यं तस्रयोजकम् › तुच्छविषयकदाब्द्भ्रयोगादिष्य- 

वहारे तु विकस्परूपवृर ्तिविषयस्व म्रिति भावः । यथाकथयचित् साक्षा्पर॑परासाघारणम् । चेतन्ये छडविति । 
अभेदे अयन्वाभेदे । मेदनान्तरीयकस्य ॒विनाशित्वादिखपं यत् ब्रह्मवैरुष्षण्यं तव्याप्यसेत्ययेः । संबन्धस्यैति 

ङघ्युचन्दरिकाया विटुङेशोपाध्यायी । 
चित्तादात्म्यकारणलं व्यर्थमेवेदयत आह--किंचेति । तज्नापि दच्छेऽपि । उक्तेति । असतीतीव्य्थः । आपरस्येति 1 
तद्वारणाथमिति शेषः! तच्थयोजकम् अस्तीति व्यवहारमयोजकम् । ननु तथापि शन्दभयोगरूपन्यवहारसामान्य 
दृत्तिविषयत्सामान्यस्य साघ्लात्कारणखं किमर्थमत आद-तुच्छविषयकैति । चित्तादात्म्यश्ल्येयादिः । राब्दध्यो- 

गादीति ¦ भ्कृत््यादिन्यवहारभावादिति भावः 1 आदिना तुच्छामाव्रतीतो प्रतियोगितया विषयत्वम् । चिकरपरूपेति । 
अयं च विकल्पः पूरवशब्दजन्ो उत्तरशब्द्हेतुरिति बोध्यम् । एवं च चित्तादातम्यरूपनिद्विषयत्वदृत्त्याकरारूयवत्तिषिषयत्वयोः 
न्यवहयारपरयोजकत्वरूपपरिचायकसमन्वयः, निवेरास्तु तयोरन्यतरतयेनेव्युक्तम् । नन््ेवं ब्रह्मणि वच्छे च न्यभिचरोऽचाप्य- 
स्वीयत आह मूे- ब्रह्मणि वुच्छे चेति । उपायय्येति । श्तौ शब्दाजन्यलसप्रकारकत्वान्यतरमिदेषणोपादानल्प- 
सेथः । दद्यत्वपदार्थविकल्पावसरे कथंचिन्तद्धिषयत्व मियय आदृतानाश्रतसाधारण चिद्धिषयत्वं चित्तादात्म्य- 
मिदर्थः । तत्रानाृतचिद्धिषयत्वस्य खावच्छिन्नखाज्ञानपिषयत्वस्य भङ्गविरिषटविद्विषयत्वरूपस पूर्वै व्याख्यातस्यातीन्द्रये 
गुत्वादौ प्रातिभासिके रजतादौ चाभावात् भागासिद्धिरियतः आवृतानाकृतसा धारणेद्युक्तम् । तथा सति धटाकारव््या 
"गवृरणकघटावच्छिन्नचैतन्थतादारम्यख गरुलादौ द्ृदमाकारकृच्या भमरवरणक्डुक्तवच्छिज्नचेतन्यताद्त्म्यस्य आति- 

-रनतादौ च सत्त्वात् न भागारिद्धिरिदयुक्तप्रायम् । इदानीं संकत्पतः तश्च यथाकथंचित् चित्संबन्धिरूपं 
[ पूजे परिष्कृतः । तत्र यथाकथं चिर्पद् यदि पूो्तार्थकं, तदा तुच्छे चित्सामान्यतादात्म्याभावेन न्यञ्भि- 
सक्या ठुच्छे च व्यमिचारः परिहरणीय इव्युत्तरमूत्मसङ्गतिरियतः प्रकारान्तरेण तत्पदं व्याचष्टे रीकाया-- 

(त्परस्परासाधारणसि ति । तत्रं प्रातिमासिकप्जतादेर्बदि छक्तीदमंशवच्छिन्नयैतन्ये एवाध्यासः, तस्येवाज्ञान- 
तात्, तदा तत्रोक्तचैतन्यस्य तादात्म्यसंबन्धसत्वात् न परम्परासंबन्धनिवेशप्रयोजनं; यदि तस्य खाधिकसत्ताके 

तत्वेनाानविषये इदन्लविषिष्टे एव ॒तादाप्म्येनाष्यासः, तदा इदमवच्छिन्नचैतन्यस्य सासपत्संबन्धासंभवात् तदा तत्र 

{गासिद्धिकारणं खतादात्म्यापन्रदेतादात्म्यरूपपरेपरासंबन्धनिवेदाभरयोजनम् ; एवंच तुच्छे साक्षाचितः संबन्धाभावेऽपि 
बश्रितशत्तिविषयत्वरूपपरम्परासंबन्धसत्वेन व्यभिचारं असज्योक्तमूटस्वारस्ावतरणेन सङ्गमनं सङ्गच्छत इति बोध्यम । 
पछे-तचचेति । छद्धवित्संनन्धित्वं चेव्य्थः 1 श्रुद्धधिति उपहित चित्सबन्धसंभवात् व्यभिचारवारणाय श्यद्धत्ितएव 
हेतो संबन्धप्रतियो गिता निवेषावस्यकत्वादिति भवः । उपदिते चित्संबन्धतं भवादाह--चैतन्ये शुद्धचिति इति । 
भेदसरिषणोरमेदखेव तादात्म्वरूपसंबन्धत्वादाट--अभेदे इति । अत्यन्ताभेदे इति । शदधचिति छदधचित्मतियोगिकौ- 
पािकानोपायिकभेदसाधारणयेदसामान्याभाववत्तेन भेदनान्तरीयकलयेखन भेदो यदि अन्योन्याभावः, तदा तत्र प्रमाणा- 
काद्घाया वेलं वक्तव्यम्, एवे नान्तरीयकपदस्य खाक्रारणींभूतख्वो त्पत्यधिकेरणदेशकारनिदृक्तिपरत्वे अग्रियानि-~ 
त्पवन्यास हः; किंच तुच्छे लद्यान्योन्याभावरतत्वात् चिन्तादात्म्याभावभयोजकान्तरमन्वेषणीयं स्मात् । वस्तुतस्तु- 
आनन्दो मणो सूपमिलयादिभतीव्या खद्धचियपि छयद्धचिद्धेदस्य कल्पितख सत्त्वात् तत्र तत्संबन्धाभावसापि अयोजक- 
लाभो वक्ष्यते; करणविरहस कायनिरहामयोजकत्वात्, इतो भेदपदं वैलक्षण्यपरतया नान्त रीयकपदः च व्याप्यपरतया 
व्याचे- मेद्नान्तरीयकस्येति । नहयवैलक्षण्य यदि नाम ब्रह्मावतिधर्मवत्त्व, तदाऽपत्वमादाय तुच्छसंग्रहापत्त्योच्त- 
म् अतप निष्िष्यापारमार्थैकत्वं बध्यलल्पं॑तद्वैलक्षण्यं इयमिप्रेयाद--विनाशित्वादिरूपमिति । 

पर् जन्य्युपेक्षितम् \ आदिना सिष्याखपरिपरहः \ अनयो दुच्े विरहात् नोक्षदोषतादवर्थ्यम् १ 

^~ 



` चिष्टेशोपाभ्याय्युपधंदितगौडनद्यानन्दीयुता । २७५ 

सिद्धिष्याख्या । 

अन्यभिवारद्ेतोस्त्राससर्धाश्च । सतो दैतोरधिकरणस्य सन््वावदयंभवेनासत्त्वन्याघातादियादिना 
व्यभिचारः परिहरणीय इति भावः । नु चैतन्यस्य वस्युतोऽभेदेऽपि करिपतभेदवस्वेन मेदनान्तरीय- 

कसंबन्धसयापि संभवाद्धिषयत्वं संभ विष्यति, नच--काल्पनिकभेदो न -भेदकायैबिषयविषयिमावनिवी- 
दक्षम इति-- वाच्यम् ; कल्पितभेदस्य निम्बप्रतिविम्बयोरङ्गक्गिभावनिवांहकत्ववल्ी षजद्यणोज्ञौरज्तेय- 
आवनिवीहकत्ववचच आत्मनोऽपि चिद्धपस चिद्वि पय कत्वगिवीहकत्व संभवात् । नच -- विषयविषयिणोः, 
कस्पितभेदोऽपि नास्तीति--शङ्कनीयम्; दृत्तिप्रतिफलितायाधित; शुद्धात्मनः सकाश्चात्कस्मितभेद- 

सन्त्वात् । नच~--आत्माकारवत्तो चितः ्रतिफखनेऽपि नात्मन; खाकारछत्तिप्रतिफङितविद्धिषयत्वमस्ति, 

योजनाभावात्, अतो नोक्तहेतोन्यभिचार इति--वाच्यम् ; घटादाविवात्मन्यपि स्वाकारदृत्तिप्रति- 
फठितचिद्विषयत्वस्य खविषयकाज्ञाननिदुच्या सम्रयोजनटवात् । नच---अस्मनस्िषद्धिषयत्वं बिनाप्या- 

त्माकारण्रत्तरेवास्माज्ञाननिवर्तकल्रमस्त्विति--काङ्कयम् ; तथात्वे घटादेरपि खाज्ञाननिवर्तकसखाकारदृत्ति- 

पिषयत्वमात्रमेव, नतु तद्धिषयत्वमित्यापातेन घटादावसिद्धपातादिति ॥ 

इति सिद्धिव्याख्यायां रर्यत्वहे लूपपक्तिः ॥ 
॥ शिवम् ॥ 

गोडच्ह्यानन्दी ( छघ्ुचन्द्रिका ) । 

नितं प्रति सम्बन्धावच्छेदकः यत् चिद्दृत्तित्वविशिष्टताद्रम्यत्वं वद्िशिश्येत्यथैः। एतेन-- आनन्दं अद्यणो रूपं 
पित जह्यणो रूपमिलयेवं कषपितमेदस्य तादप्म्यस्य च चितश्चिति सखरवाद्यभिचारो दुर्वारः, जथ--प्रातीतिकान्यस्य 
पित्सम्बन्धस्य गिवेदाज्न दोषः, उक्ततादासयस्य आतीतिकतवात्--इति चेत्न; साधनवेकूव्यापत्ते+--इद्यादिकम- 

लघयुचन्द्रिकाया विद्ुलेशोपा्यायी । 

ब्रह्मणि तु कत्पितस्यापि विनाशिलदेः प्रतील्यमभावैनाभावात् न ब्रह्मतादात्म्यमिति भावः ¦ मेदनान्तरीयकयलयत्र भेदपदख 
विना्चिलारिपरत्वे जह्यणि तदभावेऽपि कत्ितव्रह्ममेदवत् कष्ितब्रह्मतादात्म्यसखापि सत्वात् नान्तरीयकपदार्थत- 
व्याप्यत्वस्य जह्मसंबन्धेन भङ्गः, तदमवस्य तत्संबन्धाभावप्रयोनकलानुपपत्तिश्वेवयतः संबन्धपदं भंबन्धतावच्छेदकाव- 

च्छिक्नपरतया व्यचे-तत्सबनधस्येतीति । चिभरिषठकल्पितचित्तादात्म्यादिसंबन्धसाधारणतादात्म्यलादिमा्रय संब- 
न्धतावच्छेदकत्वे उक्तदोषतादवस्थ्यम् , उन्तब्रह्मणि उच्तकस्पितच्वित्संबन्धसत्वात् व्यभिचारश्चेलयतः तद्छावृत्तं संबन्धताव- 
च्छेद कनिशेपणमाह-- चिदच्स्तित्व विशिष्टेति । तादात्म्यत्वसिति 1 परम्पर विशेषं वेति रेषः । पतेन भेव- 
नान्तरीयकपदसंबन्धपदयोरुक्तव्याख्यनेन । (आनन्दो ह्मणो रूपः "चित् ब्रह्मणो रूप"मिति । अत्राह्रीच- 
रितनचक्चुजन्यप्रयक्षे दिचन्द्रघममे इवानन्दब्ह्मचिद्रह्मपदार्थयोः "आनन्दो ब्रह्मः "चिद्रहयेतिः वाक््यतोऽलन्ताभिज्त्रेन 
श्रमितयोः ब्रह्मण इति प्ष्ठीरूपदोषवद्छात् ताद त्म्यसंबन्धानां प्रयोज्य।नामपि योग्यताभ्रमेण भानं; योग्यताश्रमस्येव 
च्ाव्दभ्चमे दोषत्वोक्केः । यद्यपि षष्ठी तदभीनबोधे मेदद्विस्तबन्धसामान्यस्येव बोधिका; तथापि संबन्धानामन्तरङ्गलात् 
तादात्म्यैव भानम्, एवं मेदस्य संबन्धान्वयितावन्छेद् कतया संबन्धन्यापकलेन संभवहुपस्थितिकतया धिद्धिषयलख 
मेदान्वयितावच्छेदकतया मेदव्यापकलरेन संभवदुपस्थितिकतया चोक्तरान्दभमे भानं संभवतीति तदिषयीभूतभेदता- 
दात्म्ययोः आतिभासिकयोः खीकार आवद्यक इति मावः, तदाद-दल्येवं कल्िपतेति । सान्दश्रमविषयतया 

कस्पितेदर्थः । तादासम्यस्य चेति । चेन परम्परारिशेषसति बोध्यम् ! चितधितीति । छद्धचित इयर्थः । 
साधनवैकस्थापत्तेरिति । द्यन्ते आ तीतिकलैव चित्संबन्धस्य संभवात् चिदन्यतत्संबन्धयासंभवाधिदन्यतत्संबन्ध- 
रूपसाघनस्याभावादिति भावः । दृत्यादिकसिति । टिः साधनाघ्रसिष्यापत्तेः इयादिपदार्थैः । एवं नान्तरीय. 
कपदस्योक्तयथाश्चुताथे उक्तदोषोऽप्यादिपदा्थः । अपास्तमिति । यद्यपि आतीविक्ः संबन्धः चितः चिद्यस्ि; तथापि 
तद्ारणाय हितुमूपचित्संबन्धे विदकृत्तिख विशेषणं देयम । तथात्र मेदपदार्थविनाविलरूपन्यापकस्राभावात् म्याप्यचिद्- 
वृत्तिखविश्नि्टचित्संबन्धख चित्यसच्छातर. न व्यभिचारः । प्रातिभाततिके च तस्पत्वादू त.साधनवेकल्यम् । एवच संवन्ध 



२७६ ` अद्वैतसिद्धिः सव्याख्या । ~ [ परिच्छेदः १] 

वहारे खातिरि्तसंविदपेश्चानियतिरूपं दश्यत्व देत :, संविच्छब्देन विषयाभिभ्यक्त वा चुत्यभिव्य
क्त वा 

(दद्धं वा) चेतच्यमाघ्मभिग्रेतम्, तथा च घरादां नि्यातीन्द्रिये साक्षिभास्ये च सर्वोऽपि उ्यवहारः 
^^ ^-^ 

-.-----~~~~-~~~-~-~-~~--~-^~--------^~^ 

मौ डव्रह्मानन्दी ( टघुचन्द्िका ) 1 

पास्तम् । नयु चितरसखभरितवृत्तिविषयत्वरूपपरंपरासम्बन्धसख तुच्छेऽपि सखाच्भिचारसत्राह--तुच्छेति । 

असिष्वप्रकारकथीविषयस्वसंमानाधिकरणस्वेन हेतोरविशेषणेनेति शेषः । विषयाभिव्यक्तं विषयावच्छेदेन भञ्मवरण, 

विषथगतदृ्तिप्रतिबिम्वितं चा । वृच्यभिव्यक्तं मनोवच्छेदेन भश्नावरणं, दत्तिप्रतिनिस्वितं वा । सेतस्यमान्न 

विषयामिभ्यक्तसवाद्यविहोषितवित् । तथाच विषयामि्यत्तादिचिव्साधारणेन चिच्वेनैव संवित्पदजोध्यतेति भावः । 

सर्वौऽ पीति । धटाद्गवपरोक्ष्वरूपो भ्यवहारो चटाद्यमिभ्यक्तविस्पिश्षः, नियातीन्द्िये असिष्वादिम्यवहारो 

घुचन्द्िकाया विडधले्लोपाभ्यायी 1 

प्रतियोभिविति शुद्धत्वं न देयम् । चिदन्यदृत्तिलं तु न विश्ञेषणम् । चिति चिदन्यलस्य कल्पितस सत्त्वेनाव्यावर्तकलादिति 

भावः \! परस्परसंबन्धस्येति । इदमि रजताध्यासपक्षे रजते साधनावैकल्याय तनिवेशस्यावदयकत्वादिति भावः । 

तच्छे व्यभिचारपरिदारोपयुकतं विशेषणं स्मारयितुं पूरयति--अस्तिस्वैति दोष इति । इदमवच्छिन्नचेतन्ये रजताघ्यात 

इति यक्षे साक्षात् चित्संबन्धनिवेशनेनापि तुच्छे व्यभिचारवारणं बोध्यम् ॥ 

मूले--यद्धा खध्यवदार इति । खभ्यवदारे सखातिरि्तसंनिदोऽकारणले तदपेक्षानियमासंमवात् कारणत्वे पर्यव- 

सानात् खापिरिक्तसंविजन्यखनग्यवदारकलमिदय्थः । नलु वृत्तिचैतन्यान्यतरस्य संवित्पदार्थत्वेः ब्रह्मणोऽद्वितीयलादिविरिष्ट- 

व्यवहरेऽद्धितीयादिवाक्यजन्य्त्तिरूपसंविदः ब्रह्मातिरिक्तायाः कारणलेनपिक्षणात् ब्रह्मणः खपदार्थत्वात् तत्र व्यभिचार 

इत्यत आह--संविच्छब्देन चेति । चैतन्यमात्रमिति 1 मात्रपदेन शततिस्पज्ञनन्यवच्छेदः । इपतिभि्जञानमर्थः । 

तच चेतन्यरूपमिति बोध्यम् । तथाचोक्न्यवहारे उक्तदृत्तेरेक्षणेऽपि संवित्पदाथत्वाभावात् तद्धमाद्धितीयत्वादिप्रकारकान्ञा- 

नरूपावरणस् खपदार्थब्रह्मचैतन्यस्य संवित्पदार्थस्योक्तन्यवहारेऽ्पेकषणेऽपि तख सखातिरिक्तत्वाभावातर. न ब्रह्मणि सखपदार्थं 

व्यभिचारः । नच--उक्तदरतिप्रतिनिम्बितस्य खपदार्थतरहचेतन्यस्योकतकृत्युपाधिकख सखपदार्थव्रह्मचैतन्यग्रतिनिम्बितख 

वा संबित्यदा्थस्य सखातिरिक्तखोक्तव्यवहारेऽपेक्षणादुक्तव्यभिचारो इुवौर इति--्राच्यम् ; खपदेन छद्धस ब्रह्मचैतन्यसयो- 

पादाने तस खप्रकाशत्तरेनोक्तक्तिप्रतिनिम्बानपेक्षणात्, उपहितस्योपादाने तदपैक्षणेऽपि तख मिभ्यात्वेनान्यभिचारादिति 

भावः । चेतस्यात्रं चित्ेनाञ्चगमनीयं चैतन्यत्रयं॑छद्धं वा चैतन्यमा्रमिलयनेनाद । तदसांकर्येण व्याख्यातुसुपक्रमते 

दीकायामू-िषयाभिव्यक्तमिति । अच्राभिव्यक्तिः आवरणमङ्गो वा प्रतिबिम्बो बोभावपि । विषृयामिग्यक्तम्” इति न 

तृतीयासमासः, किंतु सपमीसमासः; साच नाधिकरणत्ने, विषये जडे चटादावावरणासंभवेन तद्धङ्गासंमवात्, अतिबिम्बख 

च॒ तैजसान्तःकरणपरिणामविरोषढृत्तिरूपखच्छोपाधिगतत्वादियतोऽवच्छिनतवाथेकसप्तमीसमासेनायं सखगतचत्युपाधिकत्व- 

रूपपरम्परासंबम्धेन खसंबन्धाथैकसप्तमीसमासेन द्वितीयं व्याचे--विषयावच्छेदेन भद्यावरणमिति 1 बिषयग- 

तचृत्तिपरतिविग्बिते वेति च । दत्यमिव्यक्तमिसन्र ठ कतया ममावरणं त्तो अतिनिम्बितं चेति पाद्ेऽपि पूवकल्प- 

नेरक्षण्यायायच्छेदकं पूरयति-मनोऽवच्छेदेनेति । आवरणभङ्ग मतिबिम्बे चान्वयः । शुद्धं वा चेतन्यमात्रभिति 

मूढे पाठो इयते, तत्र यद्यपि विषयाभिव्यक्ततवादिपूवैकलपद्वयनैलकषण्याय जदधपदस्य निषैमेकं नार्थः; अन्तःकरणधमेसु- 

खादीनामन्तःकरणोपदितचेतन्यरूपसाक्षिवेयानां व्यवहारे छद्धचैतन्यानपेश्षणात् ; किंतु विषयाभिव्यक्तत्वाद्यविशेषितं 

पदार्थः; चैतन्यमात्रपदस्य च वृत्तिमिन्नं ज्ञानं चैतन्यरूपमर्थः इति तीयते; तथापि तत्र चेतन्यमाच्रमिखत्र माच्रपदे- 

नैव पूर्वकट्पद्मयतैलक्षण्याय तिषयाभिन्यक्तत्वाबिशेषितलस्य चैतन्यपदेन वृ्तिन्चानाबोधकेन वस्तुनो वृत्तिज्ञानान्यस्य 

चिद्रूपजञानसयैव बोधनादभिमतार्थलामसंमवेन शद्धपदमधिकं स्थादिति तदघटितपाठामिग्रायेण व्याच्छे--चतन्यमान्र 

विषयाभिन्यक्तत्वायविेषिता चिदिति । विषयामिन्यक्तत्वादेः प्येकमन॒गतत्वात् , उक्तान्यतमक््वस्यापि विषया- 

धनसुगमेन तथात्वात् ¦ उत्तत्रितयासुगमकढ़त्तिव्या्त्तं च ॒संवित्पदबोभ्यतावच्छेदकं रूपमाद-तथाचेति । खाघा- 

रणेनेति 1! वृत्तिम्यादृत्तन चेति शेषः । उक्तायुगतरूपेणाप्युक्तत्रितय निवेशे प्रयोजनं क्रमेणाह मूले-तथाचेति 1 घटा- 

दाविलयदिसतम्यन्त्नयस्य येकं व्यवहारेऽन्वयः । सर्वो ऽपीति । व्यवहारशेति वक्ष्यमाणाभिभायेण 1 अस्तित्वादिन्य- 
वहारख गुरत्वायतीन्दरियादाविव स्यभिव्यक्तचैतन्येनापि संभवादाह--अभपरोक्तत्वरूप इति । अपरोक्षस्येव सूपं 

यस्येति व्युत्पतत्याऽपरोक्षादीयर्थः 1 आदिपदेन श्रयक्षतदन्यभ्माणगम्यास्तितलवादिः भरलशषमान्रगम्यञ्क्तयादिरूपषरिमाण- 

विरेषादिश म्राहयः.1 घटाद्यभिग्यक्रचित्ापेश्च इति । . खाकारडततिमयोज्यखावच्छिननाक्लानविषयत्वभङ्गनिषिष्टा खगत्- 



विद्टेशोपाध्या्युप्हितगोडन्रह्यनन्दीयुता । २७७ 
५ न नी 8 तठ कक छक "~= 

गोडब्रहमानन्दी ( घुचन्द्रिका ) ! 

नित्यातीन्द्ियविषयकड्यभिगयक्तवितसाये्चः › सुखादावपरोक्षस्वादिव्यवहारः सुखाचभिभ्यक्तव्वाविशोपितसुखाद् वच्छिच- 
चेतन्यपिक्ष इति त्रिविधविससाधारणरूपनिवेकफरं बोध्यम् । धटादेरसस्वापाद्काक्ानाविषयत्वप्रयोजकविरिष्ट- 
चिदपं स्फुरण छद्धविदरूपसंबिदयेक्षम्; खुदधविजन्यमनोधस्योक्ताक्लाननिन्ततेः, विरिष्टचितः छदधचिति कल्पितत्वेन 

छघुचन्द्रिकाया बिड्ङेशोपाध्यायी । 

स्वाकारङत्तनिम्बितलनिशिष्य वा ख।कारङ़त्त्यवच्छिच्चचिदभिन्सावच्छिनना वा चित् खापरोक्षज्ञानमेवेति तदीयं 
तादात्म्यरूपं विषयत्वं विषयनिष्ठमपरोक्षत्वमिति तबयवहारे तदपेक्षेति भावः । निदावीन्द्रिये कदाधिदपि 
स्वा कारृत्तिभ्रयोज्यखवच्छिनाज्ञानविषयत्वभङ्गदिविशिष्टचिन्तादात्म्यरूपलोकिकापरोक्षज्ञानविषयत्वश्यन्ये अपरोक्षलव्यवहारा- 

भावादाद--अस्तित्वादीति । इर्यभिव्यक्तचिदिति । मनोऽवच्छेदेनेदादिः । परोक्षदकतिि मनोऽवच्छेदे- 
नैव अमावृचैतन्यश्रतिनिम्बं गृहील। बाह्यं सविषयं प्रकाशयति, विषयस्य हि परमातृसंबन्धो सिद्वारकोऽस्ति, तावता 
न्वा सत्त्वापादकाज्ञाननिकृततेगुखतरादिकमस्तीति व्यवहारो जायते, न तु गुरुलमपरोक्षं भाति इति व्यवहारः । अभाना- 
पादक बहिर्निगैतम्रयकषकरत्तिमाचनिवयस्यज्ञानख वबदिरनिर्गतपरोक्षकृत्याऽनिकृततरुकविद्रूपतत्कारणाभावादिति . भावः । 
मूले--साक्षिभ(स्त्वं व्यवहारस्य प्रयोजकत्वेनोक्त, तन्न॒ बह्यप्रयक्षघटदिपरक्षगुरुलादिन्यवहारस्य; तेषां साक्षिभाख- 
स्रभिचात््, नापि आन्तरसुखादावस्तीति व्यवहार्य; कृत्त्यभिन्यक्तयेतन्येनापि संभवात्, किंतु अपरोक्षलव्यवदारख; 
तच्रपसेक्षभसखलासेमवात्, अज्ञातखखायभ।वेन  तदवच्छिजचेतन्येऽक्ञानविषयलतद्धङ्गयोरभावेन सुखादिनिषयक- 
प्रद्यक्षकृत्तरजुपगमपक्षाश्रयणेन च॒ तद्धरितसुखाभिन्यक्तचिद्रुपप्रयक्षाप्रसिच्या ततोऽप्यसंभवादिव्यारयेन साक्षिभाललस्य 
मृल्योक्तं व्यवहारप्रयोज्यत्वं खखादकपरोक्षलदिव्यवहारभयोजकलसरूपतय। सङ्गमयति--सुखादावपरोक्चत्वादि भ्यच- 
हार इति । दिना उखादिगतवेचित्यतत्संबन्धतदमावपरप्रदः ) येनेन्दियेणेति न्यायात् । ख॒लाच्भि- 
उयक्तत्वेति । आदिना खखाकारपरोक्षदत्यमिव्यक्तलखभः । अविशोषितेति । सुखायवच्छिनचैतन्येऽन्वयः । अनरैत- 
द्विदोषणद्वयालुपादाने न तात्प्थम् ; प्रथमद्वितीययोः कल्पयोः तृतीयद्धेदाजुपपत्तः, कंतु खखतदाकारवृत्यनभिव्यक्तलरूप- 
वि्चेषणद्वयोपादाने । अतएव घटामिव्यक्तलवत् सुखामिन्यक्तलस्याभसिद्धावपि न क्षतिः । सुखायवनच््छिक्नचेत- 
स्याचेक्ष इति । यखायपिष्ठानभूतान्तःकरणावच्छिन्ं॒चैतन्यमन्तःकरणोपहितत्वेनपिक्षत इद्य्थः । अतएव मू 
साक्षिभास्ये इलयुक्तम्, तदर्थोघकता चैतद्रीकामन्यस्य सङ्गच्छते । नन्वेवं चैतन्यमात्रमिखनेन सााकषितैतन्य- 
त्वेनैव चैतन्यं विवक्षणीयं; लाघवात्, नतु बिषयतब्रत््यभिव्यक्तचैतन्यत्वेन; गौरवात्, इर्य घटादेः व्यवहारो 
नाम सत्संबन्धिकार्यमाच्रमिलयस्य म्यवहारे' यावत्त्वसयय च मूले वक्ष्यमाणलात् षयादौ स्फुरणरूपन्यबरहारमादाय दद्यलोप- 
पादनसुक्तविवक्षप्रयोजनमिवयाह--घशर देरिति । अज्ञानस्यासत्वापादकल्मसत्वप्रतीतिप्रयोजर्क, तश्च परोक्षकत्तरपि 
संग्रहाय । घटदियै उक्ताज्ञानविषयलस्याभावसतत्मयोजकं भ्रयक्षपरोक्षसाधारणं वृत्तिरूपं ज्ञानं, तेन विचिष्टा या पित्, 
तद्धूपमिलर्थः । उक्ताभाव्रयोजिका कत्तिविशिष्टा या चित्, तद्रूपमिति वार्थः । वस्तुतस्तुक्तभरयोजिक्ा इच्तिसामगी, 
तदिविष्य चित् इ्ो वकषयते । शुद्ध चिजन्येति । इयंच शदधचित् जगत्कारणरूपेति तजन्यत्वं घटादिविषुयकमनोरते- 
रुमपयते ! अक्षाननिवृत्तेरिति 1 उक्ताज्ञानाविषरयलसंपतत्या तदुपधायकलरूपं॒तत्प्रयोजकलं, वृततेसद्विशिष्टन्रितो वा 
श्रत्तिसामप्या वोपपयत इति भावः । संविद्पेक्षा इति शब्देन संबिजन्यलवं बिवक्षितमिदमिभ्रायेणेदम् ! यदिच घटा- 
दिविषयकमनोग्रत्तौ द्ध चैतन्यं न साक्षात्कारणं, किंतु अन्तःकरणावच्छिन्नमेव, द्धं॑तु आकाशस्येव साक्षात्कारण, 
हतरेषांतु परमाणुवत् मूलकारणं प्रयोजकमात्रमिल्युच्यते, तदापि संबिदपेक्षानियतिशब्देन संबिस्रयोज्यलमा्नविवक्षायां 
विशिष्टचितः छद्धचिदपेक्षासुपपादयति--विशिएटचित इति । आधितत्वादिति । खाधिष्ठानभूतस्तचितं प्रलाश्रय- 
स्यायि प्रयोजकलं संभवति । एवंच घयदरयाबह्यवदारान्तःपातिन उक्तस्फुरणरूपव्यवहारख शद्धवैतन्यपेश्षाधटितददय- 
ल्वोपपत्तये जगदुपादानञद्निद्भपसंविः्संमहाय सा्षिचैतन्यत्वाविव्षया तदृच्यभिव्यक्चैतन्यत्वेन चेतन्यनिवेखा . इति 
आवः । मायावच््छिस्षयैतन्यस्पेश्वरस्य जगत्कारणलमते उक्तघयादिस्फुरणरूपग्यवहारस्य मायोपदितचेतन्यरूपेश्वरसाकषि- 
सापेक्षत्वेन चयादः ददयलोपपत्तेः साक्षिशैतन्यत्वेन निवेशेऽपि न दोष इति डदधवेतन्यसख जगत्कारणलमतमाश्रितम् । 

यद्धा- ननु विवक्षणीययवखश्रयस्य चघटादिविषयकोक्तदरत्तिनिगिषटचिद्रुपस्फुरणरूपव्यवहारश परटादिरूपखातिरिक्तसेवि- 

त्पदा्थत्वेऽपि खस्मिन्. खपिक्षाया असंभवेन खभरकाशत्वेन तदन्यसंबिदोऽप्यनपेक्षणेनव षटादौ द््यलादुपपनिरिदा- 



२७८ अद्वैतसिद्धिः सन्याख्या । [ परिच्छेदः १ ] 

सखातिरिकसंवित्सापेश्च इति नासिद्धिः । व्यवहारश्च स्फुरणा्भिवदनादिसाधारणः । तत ब्रह्मणः 
^^ ~~न "^^ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ 

गोडन्रह्मानन्दी ( रुचन्दरिका ) । 

छद्धचिदाभिसष्वाश्च । वद् नादीति । आदिपदादिच्छाप्रदस्यादिसंमहः । ननु चटादेरिष ब्रह्मणोऽपि दच्छादाव- 
खच्वापादकात्तानश्चून्यचितो हेतु्वात्तादराचितश्च बह्मातिरिक्तव्वाद् बह्मणि व्यभिचारसन्राह-- तत्रेत्यादि । स्फुरण 
रूपे असत्वापादकाज्लानाविषयत्वप्रयोजकबिरिष्टचिद्रपे ! निव्यसिद्धे अनादौ । पणान्दश उक्ता्ञाननिद्ततेसतदाका- 

लश्चुचन्द्रिकाया विदुङेशोपभ्यायी । 

शङ्ख उखायपरोक्षलव्यवहारवदुक्तघटादिस्फुरणरूपव्यवहारस्यापि जीवसाक्षिचैतन्यशूपम्रयक्षापेक्षामाद--घरादेरिति । 
श्ुद्धचिदिति । अत्र शद्धपदस्य विषयतष्ुतत्यनभिव्यक्तार्थकत्वेनान्तःकरणोपहितचेतन्यरूपजीवसाक्षी म्रक्षरूपेयं चित् 
बोध्या -+ नच--उक्तस्फुरणस्य चिद्रुपतया खमकाशवात् नोक्तसाक्षयपेक्षेति- वच्यम्; जडढृत्तिविशि्टायाशितोऽपि 
जडलात् \ अत एव वाऽखरसादाह--वि रिषएटचित इति । रोषं पूरवैवत् । व्यवहारपदस शाब्दग्रयोगमात्रार्थकत्वै याव- 
त्व विवक्षायामपि सर्वैसिन्चपि ब्रह्मविषयकास्िलादिव्यवहारे खम्रयोजकखजन्यासिलादिविशिष्बह्मविषयकडत्तिसमान- 

निषयकढृत्तिविगिष्टचितो ब्रह्मातिरिक्तायाः भयोजकलखरात् ततत्वमसीद्यादिवाक्यरूपञचुद्धग्यवहारेऽपि परम्परया तात्पयादि- 
महकविशिषटचितः प्रयोजकलात् ब्रह्मण्यपि दरयलापत््या व्यभिचारो दुवौर इत्यतो व्याचष्टे भुङे--उ्यवहारग्यति । 
स्फुरणाभिवदनादीलयत्र स्फरणं चिद्रपं ज्ञानम्, अभिवदनं शब्दप्रयोगः, आदिपदं व्याख्यातुं घयादीदया्दिपदग्याटृत्तये 
श्रतीकमाददाति- वदनादीती ति । इच्छेति । साच ब्रह्मणि “अहं ब्रह्म भूयासं, श्रह्मभावो मे भवतु," ब्रह्मप्राप्ति 
भूयात्,” ।सच्िदानन्दब्रह्ात्मसाक्षात्कारे मे जायतां इ्याद्याकारा बोध्या । प्रवृत्तिरपि तदनुकूलश्चवणादौ बोध्या । 
म्रचुस्थादीदयादिना वु श्रवणादिद्वारा तदनुकूलं तद्विरुढदेहेन्दरियादिभप्चविषयकभयनिढत्तिपरिग्रहः । त्र यावत्त्वविवक्षणेन 
व्यवदारपदा्थे इच्छद्यन्तभावफल, ब्रह्मणि दृरयलापत्त्या व्यभिचारोपसंजननेन तत्रेति मन्थावतारः, स्फुरणस्य व्यवहार- 
पदार्थेऽन्तभावफले, बहण्युक्तव्यभिचारवारणमिति स्पष्टयिष्यति तद्रन्थनव्याख्यनेन । ननु तद्थच्छां रति तदथासत्त्वा- 
पादकाज्ञाननिवरतैकं तदथीस्तितवन्ञानं कारणं, तथाच घटेच्छं भ्रति घटास्िलज्ञानस्येव त्रह्यच्छ ग्रति ब्रह्मासिलक्ञानख 
हेत॒त्वेऽ्पि तज्ज्ञान ब्रह्मचैतन्यरूपमेव, न तु तदतिरिक्तम्; घटादयाकारण््यवच्छि्चैतन्यरूपन्ञानस्याप्रि घटास्तित्वस्येव 
खसत्वश्यापि भाहकलात्, तस्य खम्रकारशत्वेन तद्माहकान्तराुपगमात् , एवंच ब्ह्येच्छारूपत्रह्मव्यवहारे ब्रह्मरूपखपेक्षाया 
एवः ज्ऋह्मणि सत्त्वात् कथं व्यभिचारः १ इत्यत आह--घटादेरिवेति । असस्वापादकाक्ञानशुल्येति । उक्ताज्ञाना- 
आचविद्िष्टचित इयर्थः । परोक्षापरोक्ष्ञानयोरुभयोरपि खविषयकेच्छाजनकलात्, तदुभयसाधारण्यायासत्त्वापादकत्व- 
मज्ञाननिरेषणम् । अभानापादकाज्ञानश्चल्यतं तु अपरोक्षज्ञानखेवेति बोध्यम् । वस्तुतस्तु--तदस्िलन्ञानलस्यैव तदिच्छा- 
जनकतानवच्छेदकत्वात्, अच्राज्ञानाविषयलरूपतस्योज्यतक्नियताभावस्य अतियोगितावच्छेदकत्वं भ्रयोजकाम्तेनोक्तम् । 
घटादेः छुद्धबरह्मचैतन्ये तादातम्येनाध्यासेन चिद्धुपन्ञानविषयलसत््वेऽपि धघटादीचच्छाुदयेन धटाकारढृत्तिजन्यासत््वापादका- 
जञाननिकत्तिसहितोक्तदृत्तिप्रतिजिम्बितचैतन्यत्वेन घटादीच्छाजनकलवे गौरेण तभियतोक्ताज्ञाननिदृत्तिविरि्टयैतन्यत्वैनैव 
घटादीच्छां प्रति कारणलरस्योपगन्तव्यत्वेन तदैकरूप्यानुरोधेन नासिकानां ब्रहमेच्छासुदयेन च ब्रहयेच्छां भ्रति तदसत्वा- 
पादकाज्ञानाभावविरिथ्चैतन्यत्वेनैव कारणत्वं खीकार्यम्, नतु केवल्चैतम्यत्वेन तदस्िलविषयकढत्तिविरिटचैतन्यत्वेन 
वाः अतएवासिकानां ब्रह्मासिखसंदायायभवेनोहूदधतत्संस्कारस्य सर्वदा सत्त्वात् जह्यचैतन्यतदसत्वापादकाज्ञानाभाव- 

वैयिष्यस्यापि सा्॑ैदिकलतवेन स्वैदेव त्रहयेच्छा संभवतीति भावः । तावता किमत आद-तादशहाचित इति । अचर 
केचित्. स्फुरण नाुभूतार्थस्मरणम् अपूवार्थग्रतिमारूपन्ञानविरेषो वा; ब्रह्मणि तयोनियसिद्धत्वाभावात्, किंतु भरयक्ष 
ज्ञानमेव 1 एवंच ब्रह्मणः स्फुरणं नाम येन केनचिद्रूपेण प्रल्क्षम् । तच्च वस्तुतो ब्रह्म्पस्यात्मनशिद्रूपसाक्षिप्रयक्षरूपं 
न्थृताऽलुपदं वक्ष्यमाणं विरि्टचिद्रूपज्ञानसामान्यरूपं वा निखयतिद्धम् । “अमस न वा" नाहमस्ि" इति संखयनिपर्य- 
योरभविन चिदात्मतदंशाज्ञानस्ा्ञने तदंदापिषयकत्वख वा कल्पनादियाशयेन व्याचश-स्फुरणरूपे इति । यदपि 
ब्रह्मरूपसात्मनोऽसत्वापादकाज्ञानविषयत्वाभावविशिष्टं साक्षिचैतन्यं चैतन्यमेव वा स्फुरणपदार्थभूतं प्रयक्षं; तथापि अज्ञान- 
निवृत्तिमाच्रतातपरयेण“घटः स्फुरतीति व्यवहाराभावात् खजन्यान्ञाननिदृत्तिसहितचैतम्यप्रतिरिम्ब विरिटदत्तितात्पयेणेव तद्य 

- बहाराश्च “षटःस्फुरति" “घटस्य स्फुरण 'मिति व्यवहारानुरोधेन वक्ष्यमाणेन ज्ञानार्थकधातूनां सकर्मकानुरोधेन चादह-- 

असस्वापाद्कन्ञानाविषयत्वभ्रयोजकविशिष्टचिद्रूप इति । घटादौ समानकालीनयोरपि प्रयोज्यभयोजक- 
-भवात् उक्ताज्ञानाविषयनल्लखय प्रयोजिका घटादिविषथिण्यपसोक्षत्तिः; तद्विशिष्लं खगतमतिनिभ्बप्रतिभयोभिलसंबन्येन 
धदा्मवच्छिन्तरेतन्यरुपभ्रलक्षस्य, बरह्मतमन्युक्ताानानिषयलप्रयोज्ञकं तदन्तःकरणान्यानुपदितचिन्तं, . तद्ैशिशवमाभुक्ति 



विटलेशोपाध्याय्युपनंहितगौडब्रह्यानम्दीयुता । २७९. 

सफूरणरूपे भ्यवहारे नित्यसिद्ध खातिरिकसं बिदपेक्ता नास्तीति नियतिपदेन -व्यभिच्ारघारणम् 1 
[वी 

गोडब्रह्मानन्दी ( रधुचन्द्रिका ) । 

रद्वस्थधीनत्वेन तदश्च एव स्फुरणं सादि, नद विरद॑र; बृत्ति विनापि "चिदस्तीति स्वेदा व्यवहारात्, छद्धवितोऽन्ञा- 
माविषयत्वे नित्यसिद्ध चरत्तरभयोजकःस्वेऽप्यत्तानाविषयस्वविरिष्टचित एव तत्न क्षेमसाधारणश्रयोजकस्वाच्छुद्ध चितस्त- 

दविरिष्टस्वेन स्फुरणभिति भवः । खातिरिक्तसंविदिति। उन्तस्फुरणस्य शुद्ध चिदपेक्षस्वेऽपि सा न ब्रह्मातिरिक्ता, 
उक्तस्फुरणेन क्ेमसाधारणजनकत्वैन ब्रह्मातिरिक्ताविद्याया भपेश्चणीयत्वेऽपि सा न संवित्, अतएव संवित्पदं साथैक- 
मिति भवः। नियतिपदेनेति । नियमधघरितार्थेनेति रोषः । खभ्यवहारं प्रति स्वाततिरिक्तसंविदपेश्षाया नियमो 

लघ्युचन्द्रिकाया विटुङेशोपाध्यायी । 
संसारदशासाधारणतत्तजीवसाक्षिचेतन्यरूपग्रलक्षखय; साक्षिललोपाधेरन्तःकरणस् संस्काररूपेणानादित्वात्. \ उक्तस्फुरणयोः 
घटात्मनोस्तादात्म्यरूपं विषयत्वम् ! एवंच वहयादो परोक्षदतेरसत््वापादकाज्ञाननिवतैकत्वेन “वहिरसीणयादिव्यवहारेऽपि 
बहिरनिरग॑तायां सलयां वहयायवच्छिज्चैतन्यभतिनिम्बासंभवेनान्तःकरणावचच्छिन्नचैतन्यप्रतिनिम्बसंभवेऽपि तत्तादात्म्यरूप- 
विषयस्य बरिःस्थवहादावसंभवेन “वहिभौतिः स्फुरति" इयादिग्यवहारो न भवति । असत्त्वापादकाज्ञाननिव्वकलैतु 
परोक्षदत्तिवदपरोकषकत्तरपि; तत्र “वटःस्फुरतीति" म्यवहारवदस्तीयपि न्यवहारादिति बोध्यम् । नयु प्रयक्षख स्फुरणे 
अभानापादकत्वेनैवाज्ञाननिवेशोऽस्विति- चेदुच्यते; आत्मनि सद शस्फुरणस्येव निद्यसिद्धलात् तद्िरोधिलावच्छेदका- 
सत्तवापादकलेनाज्ञाननिवैदौचिखयमिति ज्ञेयमिदयाहुः । म्रन्थकारमते तु स्फुरणं ज्ञानसामान्यमेव, तचाज्ञानाविषयखम्रयोजकं 
इृत्तिसामग्यादि, तद्विशिष्टचिद्रूपतवं ज्ञानस्य; सकर्मकलतवाजुरोधात् । ब्रह्मज्ञाने तदुपपादनंच भ्रकारान्तरेणेयग्रे व्यक्तीभवि- 
ष्यति । नित्यत्वम् अनादिते सलनन्तत्वं; तत्र विगिषटचतन्यस्य मिथ्यात्वेनान्तवत्त्वादिति विशेष्यं परिलज्य व्याचे-- 
नित्यसिद्धे अनादाबिति । नन्वेवं पूरणानन्दादिरूपेणापि ब्रह्मणः स्फुरणसख निदयतिद्धतवे राख्चैयभ्यैम् , अत आह-- 
पूर्णानन्दे इति । उक्तेति । असत्त्वापादकेयर्थः । तदाकार च्रत्तीति । वेदान्तजन्येखादिः ¦ अधीनल्वेनेति } 
“नादं पूर्णानन्दः' “अर्हपू्णानन्दो नवेति संशयविप्थययोरजुभवादिति भावः । तर्हिं कसिर्नशे ब्रह्मणः स्फुरणमनादि, 
तत्राह- नत्विति । चिदे इति । शदे इ्यादिः । स्फुरणं सादियदुषङगः ! चृतति षिनापीति । छद्धचिति उत्तेरनभ्युप- 
गमेन विषयतासंबन्धावच्छिननषृत्तिविरदवत्तवेऽपीयर्थः । चिदं इयतुषङ्गः ! सर्वदा सर्वैकारावच्छेदेन । चिदस्तीति । 
न्यवहारादिद्यन्वयः । तस्मयोजकचित्स्फुरणस्य सर्वदा ऽवररयकलवादिति दषः \ वचिशिष्ठाज्ञानविषयलाभावस्य चिद्धिषयक- 
हत्तितत्सामग्रीप्रयोज्यत्वे एव उत्तिद शायां निरुक्वृत्तिविरिष्चिद्रूपं चित्स्फुरणं, नान्यदेति तत सादि खात्; तदेव 
न; व्यभिचारादिति मावः । ननु तजिष्ठाज्ञानविषयत्वामावप्रयोजकविरिष्टचित्. तस्स्फुरणं न भवति; तत्र छद 
चिद्रुपत्रह्यण्यज्ञानविषयल्रानावस निलखसिद्धत्वेन शद्धे वरततेरनभ्युपगमेनच तन्न॒ वृत्तेरमयोजकत्वेन ब्रह्मज्ञानाविषयल्व. 
प्योजकविशिष्टचिद्रूपस्य ब्रह्स्फुरणखयाप्रसिदधेः, अत आद--श्ुद्धचित इति । तद्रुपत्रहमण इयर्थः । निले 
इति । डद्धलभन्गपरसङ्गादिति भावः । च्रन्तेरिति । इद्धेऽनभ्युषगताया इति रषः । तर्हिं निदखसिद्धे किं कथं 
प्रयोजकं तत्राह--अक्ञानाविषयत्वविशिष्टन्चित इति । तत्र छदनिनिष्ठज्ञानविषयलाभवे ¦ क्षेमसाधारण- 
प्रयोजकत्वादिति । यथाऽनादावेपि घटभागभावे दण्डविरहप्रयोज्यता, यथाच दुःखश्रागभावे प्रायधित्तप्रयो- 
ज्यता तदुत्तरक्षणे सत्त्वे सति तदभावक्षणान्यवहितोत्तरक्षणेऽसक्त्वरूपा, तथा ञुद्धनिचिषटेऽज्ञानविषयललाभवेऽपि खवि- 
शिष्टचिननिरूपिता या अयोज्यता तज्निरूपितप्रयोजकत्वादिदयर्थः । यद्यपि विशेष्ये विशेषणसंबन्धस्य बिषिष्टे भयोजकलं 
प्रसिद्धम् , नतु विशिष्टस्योक्तसंबन्धे ्रयोजकत्वमिति निपरीतमपि, असिद्धेः, अन्योन्याश्रयापत्तेश्च; तथापि खरूपसंबन्धः 
रूपश्रयोज्य्योजकभाव एव तथा, अथं ठु पारिभाषिक इति नोक्तरङ्कवसर इति भावः ! नन्वस्तु छद्धनिद्रूपब्रह्मनि- 
छाज्ञानविषयलाभवेऽक्ञानाविषयखविशिष्टा चित् प्रयोजिका; तथापि कथं तद्विदिष्टायाश्चितो ्रह्यस्फुरणल्मत आह-- 
छद्धचित इति । तद्धिश्चिश्रत्वेनेति । अज्ञानाविषयलविशिषटचिद्रूयं यत् चिचजिषठाज्ञानविषयत्वामावभ्रयोजकं तद्वि- 
रिष्तवेनेयर्थः 1 स्फुरणम् छद्धचिद्रूप्ह्यस्फुरणम् 1 उक्तस्फुरणे प्रविष्टानां सवैषामनादित्वादुक्तस्फुरणस्याप्यनादित्वमिति 
भावः । खातिरिक्तपद्प्रयोजनमाह--उक्तस्फुरणस्येति 1 विशिष्टचिदरूपखयर्थः । शुद्ध चिदपेश्षत्तेऽपीति । 
छडश्रिति कल्पितस्य तदाश्नितत्वादिति भावः \ संवित्पदप्रयोजनं वक्तुमाह--उक्तस्फुरणेनेति । वियिष्टविद्धपेणेयर्थः । 
जनकत्वेनेति । सखघटक्त्वेन चेति रोषः । वस्तुतस्तु-तिशिष्टचितः छद्धविति कल्पितत्वेनानिद्यापरिणामत्वेने- 
त्यपि बोभ्यम् ! नियतिपदार्थस्य नियमस्य व्यवहारनिष्टन्याप्यलरूपसापेक्षानिष्ठ्य म्यापकत्वरूपस्य वा पक्षे चटादावसतत्वेन 

देव॒ल्वासंभवेऽप्रमाणल्ात् नियतिपयेनेस्यसङ्गतमत आह--नियमध्टिता्थैनेति प्रोष इति } व्यवहारे खातिरित्त- 

~ ^~ 



२८० अद्वैतसिर्धिः स्षन्याख्याः। ` ` ` | परिच्छेदः १] 

खगोचरयावश्यवहारे स्वातिरिक्तसंबिदयेक्षायां पयैवसानात् । अतं धवाखप्रकारात्वरुपरं दर्दयत्वमपि 
हेतः; खग्रकाशत्वं हि खापरोक्षत्वे खातिरिक्तानपेक्षत्वम् › 'यत्साक्चादपरोश्चात् अह्य"ति श्चुतः । 

~ 

गोडन्रह्मानन्दी ( लघुचन्द्िका ) । 

ग्यापकलरूपो धटकवया यत्रेति ग्युष्पस्या तादशम्यापकताघटितस्य हेतुता । तादशघटितस्वं चं स्वंभ्यवहारत्वावच्छिन्न- 

व्यापकसवातिरिक्तसंवरित्ापेक्षकत्वम् । यथाश्रुतं त्वसङ्कतम् ; नियमस्य देतुत्वासंभवात्। खगोचरेति । स्वविष- 

यकस्फुरणादय्यतमत्वभ्यापकं यत्. शख्वातिरिक्तविद्धीनस्वं॑तस्सं बन्धिस्व पथवतितदेतुः । अधीनस्वं च केमसाधारण- 

जन्यगतासण्डधरमेविशोष इति मावः । अन्न ख्वापिरिक्तचिदधीनस्वरफुरणरत्वं रधु देवर्बोध्यम्। खापरोश्चत्व इति। 

खघ्ुचन्द्िकाया बिड्ृलेद्रोपाभ्यायी । 

संविदपेश्षाया नियतिनियमो व्याप्यलरूप इति तत्पुरुषेण व्याख्याने घटादौ हेत्वसिद्धिरतो बहुनीहिणा व्याच््े--स्ञ्य- 

बहार दतीति । खन्यवहारनिरूपितेलर्थः । अपेक्षाया इति । षयो नियमन्वयि निष्ठत्वम् । यत्रेति । ददयत्वरूष- 
न्यपदार्थनिष्टलनि्वाहकरसबन्धमाह-धटक तयेति । समानार्थ हेठतामाह--तादश्चेति । खव्ववहारनिरूपितखा- 
तिरिक्तसंबिदपेक्षानिष्ेयर्थः । यदपि खथ्यवहारे खन्यवहारनिष्टा, खातिरिक्तसंविदपेक्ानिरूपिता नियतिः; व्याप्य 
त्वरूपा घटकतया यत्रेति ब्युत्पत्िरपि संमवति; तथापि बहुतरीहिषटकनियतिपदार्थव्याप्यत्वे तद घटकखन्यवहारनिष्टत्वा- 
न्वये सयेक्षत्वेनासामथ्यात् समासानुपपत्तिः, “भामे युन्दरपु्ो देवदत्तः" ` धूमे वहिन्याप्यताभयोजिका वहिविधेयतति- 
बत् इत्यतोऽपेक्षानिष्ठनियतिपदार्थन्यापकत्वान्वयि खन्यवहारे इति सप्तम्यर्थनिरूपितत्वं खन्यवदहारं अतीदयनेन व्याख्या 
तम्. । तथासति व्यवहार इद्यस्य प्रतियोगिवाचकत्वात् सपेक्त्वेऽपि समासः; “तियोगिपदादन्यः इ्यक्तेः चिच्रख बहु- 
युत्रलल' “राजनगर धूमस्य वहिन्यापकताभ्रयोजकिका बहिविधेयते'तिवत् । धटितस्य घरितरूपदरयत्वख्य । अच्रोक्तघ- 
रितत्वेन खन्यवहारनिरूपितख।तिरिक्तसंविटप्रयोज्यलरूपतदपेक्षानिष्ठखन्यवहारनिरूपितन्यापकताकत्वविदिटखेललख, उक्त- 
व्यापकताविश्चिोक्तयेक्षायाः खाश्रयबिषयखसंबन्धेन, उक्तापेक्षनिष्टव्यापकतानिरूपकत्व वििष्टखन्यवदारसख च॒ विष- 
यतासंबन्धेन हेतुखख खपदद्वयस्य व्यवह्यरातिरिक्तखमरतियोगिनोरेक्यखभकत्देन संभवेऽपि न क्षतिः, म्यभिचारासिध्यो- 
रभावात्; अह्यातिरिक्तसय खपदद्वया्थत्वाच्ोक्तहेतूनां पक्षे घटादौ सत्त्वात् , ब्रह्मणश्च खपद्द्येनोपादानासंभवेन तत्रास- 
त्वात् ; तथापि घटितत्वनिवे्े गौरवेण तत्पस्िज्य परिष्करोति-ताडश घटितस्वं चेति । खेति। खन्यवहारत्वाव- 
च्छि्तादात्म्यसंबन्धावच्छिन्नव्याप्यतानिरूपितः खरूपसंबन्धादच्छिल्लव्यापकताश्नयतेति व्यापकान्तार्थः। सापेक्षत्वं 
भ्योज्यलम् । यथाश्रुतं तस्पु्षबर्खभ्यम् । नियमस्य व्यवहार निष्व्याप्यलस्य, अयेश्षानिष्ठम्यापकलस् वा । हेतुत्वा- 
संभवादिति । पटादावसिद्धरिति -भावः - ! न्यभिचारवारकनियतिपदधटितबहुनीहिपयैवतितोक्ताथः मूजे स्रगोचरे- 
व्यादिना स्पष्टीकृतः +~ तत्नन्यवदारत्वं शब्दप्रयोगेच्छास्फुरणादिसाधारणमनुगतं दुवैचम्, अतो व्याच्ट-स्वविषयक- 

स्फुर्णायस्यतमस्वेति । आदिशब्देनेच्छाप्रदरत्यादिसंमहः । वक्ष्यमाणलषुहेदुशीघरस्ूतैये स्फुरणस्य सक्षादुपादानम् 1 

उं्कन्यतमस तादात्म्येन व्याप्यत्वसंभवेऽपि संबन्धान्तरेण व्याप्यताभ्रमवारणाय तात्पर्यपर्यवरितान्यतमत्वन्यापकेल्यु- 
तम् । संविदपेकां व्याच-चिद्श्वीनत्वमिति । तत्संबन्धित्वमिति । नु-अन्र खलस्याननुगमात् तत्तव्यक्ति- 
लख हेतवे पयैवसानं स्यात् इति--चेश्न; खातिरिक्तत्वव्याप्यलोभयसं बन्धेन संवित्पदार्थचित एव हेतुतरे तासर्यात् । तन्न 
पक्षस्य धटयदेः न्याप्यलं, खविषयकस्फुरणाद्यन्यतमवत्त्वसं बन्धेन । चितो व्यापकत्वं खाधीनस्फुरणाद्यन्यतमवत्त्वसंबन्धे- 

नेति । घटदिरपरोक्षलन्यवहारे षटायमिन्यक्तवितः, स्फुरणे छद्धितः, इच्छदावसत्त्वापादकाज्ञानानिषयत्ववियिष्टचितः, 
अयोजकत्वादेकस्याः कस्याश्चिदपि चितो न ॒स्वैघटादिव्यवहारसाधारणनिरुक्तान्यतमत्वसंबन्धेन घटादिन्यापकत्वं, खव्- 
च्छिन्नभिनलस्ावच्छिक्न्याप्यत्वोभयसंबन्धेन चैतन्यत्वेनोक्तहेतुतवे चोत्तस्फुरणस् शुद्धचिदपेक्षितलेऽपीति अन्थासङ्गतिः । 
चैतन्येन तद्पेक्षाविरहात् । तथा तदपेक्षया छुद्धत्वभङ्गादिति शयदधचित एव हेतुत्वं; विदिष्टोपहितचेतन्येष्वपीच्छादि- 
रूपतब्मवहाराणामसत्त्वापादकाज्ञानञ्चल्यचेतन्यद्वारा शद्धित्प्रयोज्यत्वेन शुद्धचिद्धिनतेन च तदुपपत्तेः, खद्धे ब्रह्मणि तु 

ततसफुरणस्यापि अद्चित्मयोज्यतवेन व्याप्यलरूपैकसंबन्धसत्वेऽपि छद्धनिद्धिनलरूपद्वितीयसंबन्धाभावेनोक्रसंबन्धद्वमे- 
न हेलभावेन न्यभिचारबारणात् । नचेवं-खभिभत्वरूपैकरसंबन्धेनैव चितो देठ॒त्मसीति-- वाच्यम्; उक्तोभयसंबन्धघ- 
टितचिद्रूपहेतुव्यापकताया रा मिथ्यातरूपसाध्यनिष्ठाया एव संबन्धघरितन्यापकतातो भिन्नत्वेन खन्यवहारेद्यादिनो- 

कदवयलनिर्वैजने यभ्योभावात्, _ अमणि बदोच्छरूपव्यवहारभयोजकासत््वापादकाज्ञानाविषयलम्रयोजकनिषिष्टशितः 
स्रभि्नलरूपेकसंबन्धेन सत्त्वेन व्यमिचारप्रसक्त्योक्तद्वितीयसंबन्धस्यापि ; साथेक्याच् 1: तथासति जह्मण्यपरोक्षव्यवहारे- 



विद्धेशोपाध्याय्युपच्हितगौडनह्यानम्दीयुता । २८६१८ 

गोडब्रह्मानन्दी ( ुषुचन्द्रिका ) । 

जपरोक्षत्वमन्ञानाविषयत्वपरयोजकविशिष्टचित् । तिषय निष्टं चेदं खपरकाशस्वम् । नजु-नोक्तरूपमपरोक्षसवम्; नौर. 
चात्» कफिस्वक्षानश्यूल्यविदरपम्-दति चेन्न; साक्षार्करोतेः सकर्मकस्वानुरोधेनापरोक्षताया उक्तरूपत्वावश्यकत्वात् । 
धास्वथैतावच्छेद्कफलशािस्वं हि कमैत्वम् । फलश्रयोजकबष्यापारघरितवाचकस्वं धातोः सकमैकत्वमिति तार्िाद्यः । , 

रघुचन्द्िकाया विद्लेखोपाध्यायी । 
ऽभानापादकाक्ञानाविषयत्ववििष्चित्प्रयोज्येऽसत्त्वापादश्नज्ञानाविषयत्वविशिष्टचितोऽप्रयोजकत्वेन तद्धरितन्याप्यलरूपद्विती-: 
यसेबन्धाभावेन व्यभिचारवारणसंभवात् । एवं घटादितदाकारघ्रस्यवच्छिन्नचैतन्यात् भिन्ने तदभ्रयोज्यखन्यवहारकेः 
खदधे ब्रह्मणि व्यभिचारवारणमपि व्याप्यत्वरूपद्धितीयसेबन्धफलम् । ब्रह्मविषयकन्यवहाराणां सर्वषां साक्षात् परम्परया ̀  

वा शद्धवित्प्रयोज्यसेन बरह्मणि खयुद्धचितो व्याप्यत्वरूपैकसंबन्धसत्वेन प्रसक्तव्यभिचारवारणं खमिन्नत्वरूपापरसेबन्धनिवे- 
शफलम्. । उक्तोभयसंबन्धेनावियारूपपदार्थसख ब्रह्मणि सत्त्वेन व्यभिचारो ऽतः संवित्पदेन चितो हेतुतसुक्तमिति ध्येयम् । 
अत्र व्यवहारपदार्थे इच्छयन्तभावेन ब्रह्मणि व्वमिचारं प्रसज्य यावत्त्वं निवेश्य स्फुरणस्य तदन्तभौवेन तद्वारणं प्रक्षा 
टनाद्धीति न्यायविसद्धमिति व्यवहारपदेन स्फुरणमान्र विवक्षयैव ब्रह्मणि व्यभिचारवारणादलं यावत्वविवक्षयेदयाह- 
अत्रेति । खेति 1 खाघीनस्फुरणविषयत्वखभिनत्वोभयसंबन्धेन चिदेवायुगतो ल्थुहेदरियत्र तात्पर्यम् ! घटायवच्छिन्- 
चिद्धि ब्रह्मणि व्यभिचारवारणाय प्रथमः संबन्धः । शुद्धविदधीनस्पुरणविषये ब्रह्मणि व्यभिचारवारणाय द्वितीय इति 
योध्यम् । चरमकत्पं परिष्कलमाद मूरे--अतपवेति । यतो ब्रहमस्फुरणस्य ब्रह्मान्यचिदधीनत्वं, घटादिव्यवहाराणां च 
घटान्यचिद्धीनत्वं च पूर्हेतुपरिष्कारायोक्तं साधु, अत एवेखर्थः ! हेतुरिति । साधरिति शेषः ! नयु खप्रकाशत्वं पूत 
पक्षोक्तमवेयत्वे सलयप्ररोक्षभ्यवदारयोग्यत्वं, तत्र वेद्यत्वं फलन्याप्यत्वं, तच्च छक्तिरूप्येऽप्यसीति तद्रदन्यत्वरूपहेत्वतिच्या' 
दधिनमतः भ्कारान्तरेण खातिरिक्तमकाशानपेक्षप्रलष विषयत्वरूपं वाच्यम्, तदपि दीपादिसाधारणम् , अतस्तद्रदन्यत्व- 
रुपेतोः दीपादावसिद्धिः; यदि प्रकाशपदं चैतन्यपरं, तरि व्रह्मण्यअसिद्धिः, बदह्यान्यचितोऽअरसिद्धेप्यित आद-खप्रका- 
शात्वहीति ! खेति । खापरोक्षतवं खातिरिक्तानपेक्षं यस तत््वमिदर्थः । अचर यस्य ज्ञेयत्वमसत्त्वापादकाज्ञानाविष- 
यत्वप्रयोजकविशिष्टविद्धिषयत्वं तच व्रह्मविषयकस्ण्यतुमितिशाब्दादिसामगरीरूपोक्तश्रयोजकविशि्टचिद्रुपपरोक्षन्ञाने उक्त- 
खामभ्रीघटकविशिष्टविद्रुप्ञानस प्रयोजकत्वेन डद्धबह्मान्यविरिष्टचिदपेक्षायाः सचवेन ब्रह्मणि खपरकारात्वाप्रसिद्धिः सयात् , 
अतः हेयत्वे श्वयसुक्त्वा खापरोक्षत्वे इत्युक्तम् 1 तत्रापरोक्षत्वं थदीन््ियजन्यव्रच्यवच्छिनचिद्धिषयत्वं तदा आत्मनि- 
अव्याः, यदि साक्षियिषयलयं, तदा बा्यघटादावभ्यास्िः, नच--तम्रैन्दियजन्यान्तःकरणपरिणामदत्त्यवच्छिलचिद्धिषय- 
त्वादन्तःकरणोयहितविद्रूपसाक्षिविषयत्वमस्येव, परिणामपरिणामिनोरमेदेनान्तःकरणतदृतत्योरमेदादिति-- वाच्यम्, एवं 

सति निद्यातीन्द्रिये गुरु्बादावतिग्या्तिः; देतुक्ञानादिजग्यान्तःकरणद्त्यवच्छिन्नचैतन्यविषयत्वादिति । नच--ज्ञाना- 
करणकक्ञानविषयत्वं प्रलक्षत्वमिल्युक्तौ नायं दोष इति-- वाच्यम्; घटादिमदयक्षस्यापि विरशेषणज्ञानादिनिष्टफलोपधायक- 
तारूपकारणताक्रतवेनासेप्रहापततेः, दश्षमस्त्वमसीयादिशाग्दादिप्रयक्षाषंग्रहापत्तेथ, इत्यत आह-अपयोश्चत्वसिति । 

विषयनिष्ठमित्यादि ! अतएव मुङे--खप्रकारात्वही"खनेन विषयनिष्ठं तदुपकम्य स्वापरोक्षत्वे सातिरिक्तानपेकत्व~ 
मिति विप्रहवाक्रयेन निरुच्य “यत्साक्षादितिः श्रुया ब्रह्मणि तत्समन्वयं अददयौन्यानधीनापरोक्षत्वमिति बहुव्रीहिसमासेन 
तत्पयवसितार्थं उक्तः सङ्गच्छते ¦ भूले--अन्येति । खान्येखर्थः । ज्ञाननिष्ठ तु खबिषयातिरिक्तपेश्ाज्ञनाविषयताप्रयो- 
जकविशिष्टचि्वं बोध्यम् ! अक्षानाविषयत्म्ेति । अज्ञानविषयतसामान्याभावेदर्थः । तेन परोक्षज्ञानस्यासत्त्वापादका- 
्ञाननिवरतंकतेऽपि न क्षतिः । तस्याभानापादकाज्ञानानिवर्तकस्वात् । प्रयोजक विशिष्टेति । अयोजकेन विशिषटियर्थः । 
चिदिति ! तादातम्यसंबन्धेनेति शेषः ¦ चित्तादातम्यक्प विषयत्वमिति वार्थः 1 प्रयोजकपदवेयर्थ्यं शङ्कतेनन्विति । 
साक्चात्करोसेरिति । घरं साक्षात्करोति इद्यादिग्यवहारादिति भावः । नु म्यापारभयोज्यत्छधिकरणफलाश्नयत्वं 
क्त्वं, तादृश्चफलवाचकत्वं चे सकर्मकत्वं, तत्राश्रयत्वं कमेप्रययार्थः, फलमेव धाघ्वर्थः, व्यापारस्तु आख्यातायर्थः; 
एवं साक्षात्करोतेः अज्ञानाविषया चिदेवार्थः, तत्मयोजकसामग्यादिकं त॒ आस्यातायथं इति मीमांसकमते ्रयोजकानि- 
वेदोऽप्युपयत्तिरित्यत भह--धात्वर्थतावच्छेद्केति । उक्तमतं त॒ न सम्यक्; अन्यविषयक्भयक्षसमानविषयकाचुः 
मिस्पादिमतिनन्धकयच्छतीदयादिवाक्यजन्यशान्दसामग्रीशरीरे धातुजन्यफलोपस्थिद्याख्यातजन्यव्यापारोपस्थिलयोः योग्य 

ताक्ानादिरूपकारणान्तरे वैगिष्ठयनिवेशे विनिगममनाविरहेणोकसामम्यां त्रयाणां विरेष्यबिशेषणभावापत्तेः, धातोः 

फरमबच्छिन्नम्यापारवाचकतरमते तु एकस्याः फरुविशिष्टन्यापारोपस्थितेरेवोक्तकारणान्तरे प्रवेशेन विनिगमनात्मतिबन्धकः 

ताश्च्छामपला गौरब्ानिरदशक्षमा अभाजेन लाघवात् । नच--एकला अप्युपस्थितेः फलविषयितानिरूपितव्यापारविषय् 
अ. पि. ३६ 
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२८२ उद्धितसिद्धिः सन्याख्या । [ परिच्छेद; १1 
[क ९ 

गोडजह्मानन्दी ( ठधुचन्द्िका ) । 

स्ववान्यभ्यापारद्य व्यधिकरणं यत् फं तद्वाचकस्वं धातोः सकमैकलत्वम् । तथाच फर्तस्प्रयोजकयो धातुवाच्याघटकष्वै 
धातोः सकर्मकत्वाजुपपत्तिः । अतव जानालथैरूपस्य स्फुरणयखाप्युक्तरूपत्वमेव, नत्वसत्वापादकान्लानशचून्यविद्रप- 
त्वम्; जानातेः सकर्मकत्वाजुपपत्तेः। तादशभ्रयोजकंच चिति धटादिभ्रयक्षस्थछे घराच्ाकारद्ृत्तिजिनकसामभी, सुखा- 

ठधुचन्दरिकाया विदुेरोपाध्यायी । 
ताकतयैन, व्यापारविषयतानिरूपितफरुविषयताकत्वेन वा प्रतिबन्धकसामभ्यां कारणान्तवैदिष्यानिवेे ततरैकसिन्प्यु- 
तोभयरूपावच्छिनने द्वेधा कारणान्तरमैरिच्निवेशेन विनिगमनाविरदोऽस्येवेति--वाच्यम्; तावतापि प्रतिबन्धकताचतु- 
ष्वसयैवापत्त्या लघवानपायात् । स्पष्टं चेद् व्युत्पत्तिवादे--विभक्तेः संख्याबोधकत्वसुक्तवा तननिराछृलय प्रातिपदिक 
संह्याविरि्टा्थकत्वभ्यवसथापनपरे इद् पुनरिहावधेयमिष्यादिभ्न्थे । तत्रैवच धातूनां अकषौदिविरिषटार्थकत्वम् , उप- 
सर्गाणां तु योतकत्वमुक्तं भश्चवायैः । अतएवान्ुभवदयादीनां सकर्मकत्वम् । एतेन--घातोः व्यापारमात्रवाचकत्वं 
कमेप्रययसयच फलवाचकतवमिति मतमपि-- निरस्तम् । तत्रापि निराङ्ृत॑च । फप्रयोजकेति । प्रयोजकतासंबन्धेन 
फरावच्छिन्नेयर्थः । अकर्मकस्पन्दादिधातूनां केवख्ग्यापारः, निरूपणं ज्ञानं चासत्वापादकाज्ञानानिषयत्वप्रयोजकविरिष्ट- 
विद्ूपं, तत्र प्राधान्येन तद्राचकत्वाभावाजनिरूपणसख सकर्मकल्वाजुपपत्तिरतो व्यापारघरितेत्युक्तम् । तेन हृतेऽपि सक्षा- 
त्करोलदिरक्ञानाविषय्वरूपफलप्रयोजकसामय्यादिविरिष्टित्मतिपादकस अआधान्येनोक्तसामभ्यायम्रतिपादकत्वेऽपि सकर्म- 

कत्वोपपत्तिः । ताक्किंकादय इति 1 आदिना वैयाकरणाः । नयु धातोः फलावच्छिन्नव्यापारवाचकतवे “गम्यते मामः 
इयादिकमींर्यातादिस्थरे ग्रामादिकर्मण्यन्वययोग्यख संयोमदिरितरविशेषणतयोपस्थितस्वेन विरोषणत्वेनान्यघ्रान्वयसख 
वयुतत्तिविरुद्धत्वेनासंभवात् व्यापारावच्छिन्संयोगस्यच धाठुतः -शक्तयन्तरं विनोपस्थिद्यसंमवात् , संयोगादिफलसख कमी- 
ख्याताचर्थताया आवश्यकृत्वैन फलस्य द्वेधा म्रतीतिः; साचानुभवविरुद्धा, एवं सकर्म॑काणां फल्यवच्छिन्नन्यापारवाचकत्वम् , 
अकर्मकाणां केवर्न्यापारवाचकत्वमिति वैरूप्यं चेदयाशङ्कय फलं व्यापारश्च प्रथक् एकयैव शक्त्या धातुवाच्ये; कीख्या- 
तादौ व्यापारे फलं विषं, कमौख्यातादौच फटे व्यापारो विशेषणं, फलन्वयि आश्रयाश्रविभावश्च कर्ममययार्थं इति 
नेयायिकादयुक्तमतान्तरमभ्रियाह--सखवाच्यभ्यापारघ्येति । व्यधिकरणमिति निग्रायनुकूव्यापाराथकखापादि- 
धातूनां सकमैकत्ववारणाय । केचित्तु-गम्यर्थतावच्छेदकसंयोगाश्रयसख कलः कर्मत्वे चैत्रेण खो गम्यतः इति प्रयो- 
मापत्तिः,. च्चेत्रः खं .गच्छतीति' प्रयोगापत्तिश्वेति तद्वारणाय व्यापारानधिकरणढत्तिफखश्रयताया एवाख्यातार्थकरमैत्वरूप- 
सभाय द्वितीयादेः फलन्वयाधेयतावत् न्यापारान्वयिपरसमवेतत्वमप्यर्थं इति खोभाय च तदिति--वदन्ति । तद्वाच- 
कर्वमिति । व्यापारस्याख्याता्थैत्वं फल कर्मभ्रत्यया्थत्वं च व्युत्पत्तिवादे विस्तरेण निरारृतमिति तदुभयवाचकत्वमुक्तम् । 
क्तृकमाख्यातस्थलयोरुक्तपरस्परवैपरीयेन विशेष्यविशेषणभावार्थच तदुभयस्मिन् प्रथगेका शक्तिः । तेनोभयसेोपस्थितिः, 
नत्वेकयेति ध्येयम् । अश्र शचियाः प्रादसंवाहनेन पतिः खपिति वैवस्योषधदानेन रोगी जीवती"्टयादौ खपिनीव्योः 
सकर्मकत्वे पतिः खं खपिवि- ^रोगी खं जीवतिः इति व्यवहारापत्तिवारणाय खवाच्यलं व्यापारविशेषणम् । 'खामिनः 
स्लपेन चोरो धनं राप्रोति" “ग्रदादेभोवेन कल्ला घटमुत्पादयन्ति इद्यादौ खपिभवययोः सकर्मकत्वे “खामी चोरं खपिति' 
“मृत् घटं भवती 'लयादिग्यवहारापत्तिवारणाय फल्वाचकणं खस्य ॒धातोरुक्तमिति तत्त्वम् । अकृतसुपसंहरति--तथा- 

शेति । उक्तमतद्वयानुसरणेचेलयथैः । सकमकस्वाजुपपरत्तिरिति । अतः साक्षात्करोलाथनारुक्ताथकत्मिति रोषः । 
भजु "धरं साक्षाकरोतीयादौ अज्ञानाविषयत्वं साक्षादिति निपातार्थः, प्रयोजकत्ववििष्टा चित् करोतीति धाल्थैः । 
व्यापारान्वयितश्चधिकरणधातुनिपातान्यतरार्थफल्शारिलमेव कमेलमस्तु, खनिपातान्यतराच्यफरख प्रयोजकस्तद्यधिकरणो 
यो व्यापारः तद्वाचकत्वं च धातोः सकमैकत्वमिलखत आद-अतएवरेति। धातोः फरन्यापारोभयवाचकत्वादेवेदर्थः । 
जानालयर्थरूपस्य स्फुरणस्येति । पर्यलायर्थसख चाश्चपरदेरियपि बोध्यम् । उक्तरूपत्वम् असत्त्वापादका- 
ज्ानाविषयतवभ्रयोजकविचिष्टविद्रूपत्वम् 1 चाघ्षुषादौ वु प्रयोजके चश्चरादिभरयोज्यत्वमधिकम् , अज्ञानेऽसन्तवापादकतवं च 

न्यूनम् । जानातेः जानाद्यदिः । साक्षाप्कारेऽप्येकरूप्याुरोधात् फलन्यापारोभयवाचकत्वमेव युक्तमिति भावः । नलु 
उक्तधात्वथैघटकं अयोजकं विरिष्यैव निवेद्यम्, किमर्थं प्रयोजकत्वेन तदनुगमः १ इयाराङ्कय विषयमेदेनाज्ञानानिषयस्व- 
योजकभेदाटुकतथातु्षक्यतावच्छेदकैक्याुपपत्तिपरिहारार्थमिति ध्वनयिवुयुकपरयोजकमेदं दर्दयति- ताददरापरयोजञ- 
कमिति । अज्ञानाव्रिषयत्वप्रयोजकमिलथः । चिति घटायधिष्ठानचिति । तस्या एव बहिर्नि॑तान्तःकरणकृत्यवच्छनन- 
चिदभिन्नमेन ज्ञानत्वात् । इृत्यवच्छिननचिदेव वा वित्पदार्थैः । सुखादिभयक्षस्थके तु सुखायधिष्ठनभूतान्तःकरणावच्छिन्न, 
चिदेव; तस्या एव अन्तःकरणोयहितत्वेन तज्जञानरवात्र„ तद्विषयकडततरनभ्युपगमात्.। त्तिसमकाले अज्ञानानिषयते शृते; 



विद्ृठेशोपाध्याय्युपडदितगोडव्रह्मानन्दीयुता । २८३ 

गोडन्रह्मानन्दी ( टघुचन्द्रिका ) । 

दिपरयक्चस्थले सुखादिजनकसामम्री, प्पे माविकारावच्छिन्नुखादौ विध्मानस्याज्ञानविषयस्वस्य सुखाद्युतपत्तिक्ष- 
णावच्छेदेनाभावो हि ताद्कसामभीप्रयुक्तः, ददानीमक्ञानाविषयस्वं सुखादौ चन्दनयोगादिप्रयुक्तमियजुभवात् । निवे- 
चितमिदं रत्ञावख्याम् । खातिरिकतेति । सान्यविदिल्यथैः । विदंशनिष्ठस्यापरोक्षघ्वख विदंदयान्याविचादयपेक्षत्वा- 
चिदिति विशेष्योपाद्नम् । आनन्दांशख त ख्यान्यविदृश्ाधीनापसेक्षताकस्वात् न खध्रकाशत्वम् । नच--विदंरोऽप- 
रोक्षतारक्षणसख्यासंभवः, तदृन्यचिदप्रसिद्धेरिति--वाच्यम् ; स्वास्यष्वाद्मावविदिष्टखतिष्टापरोक्षस्वापेक्षणीय चित् यस्य 

टष्ुचन्दरिकाया विद्लेरोपाभ्यायी । 

प्योजकत्वासंभवात् वत्तिजनकसामग्रीलयु्तम् । ए्तिशवेयमेन्दियिकी श्राह ! तखा अज्ञानाविषयत्वभयोजकलं एत्ति- 
पू्क्षणावच्छेदेनाचधिति तद्रैशिध्यं च खाव्यवहितोत्तरकषणावच्छिनम् ! तत्र दत्तिपरवक्षणे न धघटादावपरोक्षत्वन्यवहारः । 
अव्यवहितत्वं क्षणद्यादिसाधारणं, तेन ॒इच्यवस्थानपर्यन्तं तद्यवहारः । खखादिकत्तरनङ्गीकारात् खखादिजनके- 
त्युक्तम् । ननु चटादौ पूर्काखवच्छेदेन वियमानद्याज्ञानविषयत्वस्योत्तरक्षणावेच्छेदेनाभावो उ्तिवत् प्रतिसामगरीमयुक्तः, 
खखादौ तु नैवं; तेषां खपूर्वकारेऽसत्त्वात्, इत आद--तत्पूवैभाविकाङावच्छिन्नसुखादाविति । अतीतानाग- 
तयोरपि' पयोक्ष्ञानविषयत्ववदज्ञानविषयत्वम् । सुखादिपू्वैकालस्य च छखाश्ननधिकरणत्वेऽपि तस्सृक्ष्यकूपसंस्काराधिकरण. 
त्वेन तचिष्ठाज्ञानविषयतावच्छेदकत्वमिति भावः । अभावो हीति ! उखादाविल्यादावलुषङ्गः ¦ नयु अलयक्षनिश्वय- 
संशययो्विरोधेन संचयसामय्याः अ्रदयक्षनिश्वयप्रतिबन्धकत्ववत् , ज्ञानाज्ञानयोर्विरोधनिर्वाहाय श्रत्तिरूपक्ञानजनकसामम्या 
बरृत्तिसमकाटेऽन्ञानविषयत्वाभावे प्रयोजक्त्वेऽपि ज्ञानान्यसुखसामय्याः कथं सुखाज्ञानाविषयल्वप्रयोजकत्वमि्यासङ्खय 
तच्राजुभवं अमाणयति-दइदानी सिति । खलोत्पत्तिक्षणावच्छेदेनेयर्थः । चन्दनयो गादिति । चन्दनसौरभघ्राण- 
सनिकषैजन्यतत्परयक्षादिघरितसाममीवस्ादिदयर्थः । आदिना कान्ताचाष्ुषस॒शब्दश्रावणमधुरादिरसाचुमवश्चथ्यास्मरणखात्म- 

निषठन्नानोत्कषदिमानसपरिपरहः । घटादौ मुख्यं ज्ञानं चेतन्यमेव, टृत्तिस्त॒ तदवच्छेदकःवात् ज्ञानत्वेन न्यवहियते । एवं 

सुखादावपि इत्तरनम्युपगमेन सुखाद्वच्छिजवैतन्ययेव शुखादिज्ञानत्वात् ज्ञानावच्छेदकप्वेन उखादावपि ज्ञानत्वेन भ्यव- 
हारसभवेात् इृत्तिसामग्रीतुल्यत्ेन छखादिसामम्या अपि अज्ञानाविषयत्वयोजकत्वं युक्तमिति भावः । नञु स॒खादौ 

वृत्तेरनभ्युपगमे स्मरणाुपपत्तिः, चेतन्यरूपतदजुभवस्य निखत्वेन तन्नाशरूपसंस्कारासंभवादिखयत आह-विवेचित- 
सिति । अनिल्यसुखादि विषयविशिष्टयेतन्यस्यानिदयय्येव तदनुभवत्वेन तश्नाशषूपंस्कारसंभवात् सुखादौ क्त्तरनुगमेऽपि 
स्मरणोपपत्तिरिति भावः । ब्रह्मणः सचिदंशेऽपरोक्षं तु, “चिदसिः (अदहमस्मी"ति स्वैदा व्यवहारात् तदंशनिषे निखयसि- 
दवेऽप्यज्ञानाविप्रयत्वे योगक्षेमसाधारणम्रयोजिका या तष्टिरिष्टा चित् तद्विशिष्ट या चद्वचित्, तत्तादातम्यरूपं तद्विषय- 
त्वंच अपसोक्षत्वं, स्फुरणे अङ्घने असच्वापादकत्वमयिक, षटादिपरोक्षस्थलेतु असच्वापादकाज्ञानाविषयत्वप्रयोजिका- 
न्तस्थितान्तःकरणद्ृत्तिजनिका या पक्षतापरामकादिघरिता सामी तद्विशि्यन्तःकरणोपलक्षितवचिदेवालुमिदयादिज्ञानं 
परोक्ष, तद्टिषयत्वं परोक्षत्वं घटादीनाम् । अतीतानागतसुलादीनामप्येवम् । खीयवियमानरुखादीनांतु परोक्षद्रत्तिविषया- 

णामपि "दरमस्त्वम"सीलादिवाक्याथीनामिव प्रयक्षत्वमेव । एवं बह्मणोऽपीति बोध्यम् । खातिरिक्तियय खान्यचि- 
दिति चिभिवेरोन व्याख्याने ्रयोजनमाद--चिदंशनिष्स्येति । अपरोश्चत्वस्य निरुकविरिष्टचिद्रपस्यामिथ्या- 
त्वेनेति शेषः 1 नु ब्रह्मणः खल्पभूतानन्दांशे अपरोकत्वम् , “आनन्दोऽस्मीति' सर्वेदा व्यवहाराभावात् आनन्दांशचेऽ- 

्ञानाविषयत्वप्रयोजकवेदान्तजन्यत्रत्तिसामग्रीविशिष्टचित्; तव्राश्रयत्वेनपेक्षणीयायाः छद्धचितोऽपि ब्रह्मखरूपत्वान् 
ब्रह्मखरूपानन्दामिन्नत्वात् तदतिरिक्तत्वासंभवात् आनन्दां्षापि खभकाशत्वापत्तिरियत आह-आनन्वाशाश्य तु 
इति । खान्यचिदंशेति । सपदेन ब्रह्मल्पस्यानन्दख । छद्धोपादानासंमवात् कलिपितानन्दत्वेनेवोपादानाननिरुक्तवि- 
बिष्टचिदरूपतदपरोक्ष्त्वे आश्रयत्वेनपिक्षणीयायां शद्धचिति चितत्वावच्छिन्य खपदाथानन्दत्ववद्धेदस्य संभवादानन्दांशख 
न खम्रकाक्चत्वमिति भावः \ चिदंदाखय खग्रकाश तालुपपत्ति शते--नचेति । अपरोक्षताखक्षणस्य खप्रकारत्वखय । 
तदन्यचिदप्रसिद्धेरिति। खं चिच्वोपलकषितं, तजनिष्ठाजञानाविषयत्वभ्रयोजिका अज्ञानाविषयत्वविगिष्टा चित्, तद्विशिष्ट 
भित् खपदाथचितवांशेऽपरोक्षतवं, तत्राश्रयत्वेनपिक्षणीया या शछद्धचित् तत्र वित्वावच्छिन्नय सखपदार्थचिच्वोपलक्षित- 
भेदस्यासंभवात् निदे खप्रकासत्वासंमवः । नच--तन्र चिन्तवावच्छेदेनानन्दत्ववद्धेदयेवानन्दत्वावच्छेदेन चित्ववद्धद्- 

स्यापि संभव इति-- वाच्यम् ; खान्यधिदिष्यनेन चित््वावच्छेदेनैव खपदार्थमेदस्य विवक्षितत्वादिति भावः। पतेन--~ 
खपदार्थचित्तरायच्छि्मिन परायवच्छिन्ना तदृच्यायवच्छिनना वा चित्त असिद्धेव निरकबिदंरोऽपरोक्षत्वरूपाया उक्तविशिष्ट- 
वितसदनपेक्षत्वोत. न चितः खप्रकाशत्वाुपपत्तिरिति-- परास्तम् ; घरटायवच्छिच्चविति विरिष्टचित्तवा वच्छेदेन खपदा- 



२८४  . -अद्वैतसिद्धिः सव्याख्या.। . [ परिच्छेदः १] 

गोडब्रह्मानन्दी ( खधुचन्दिका ) । ` 

तस्व खपकाद्चस्वम् । स्वापरोक्षतापेक्षणीयवित् यदस्या न भवति तत्वमिति यावत्। खपदाभ्यां खपद्यत्पदाभ्यां चेका 
व्यक्तिगमाद्या । साक्षाद्पसोश्चात् उक्तसरभरकाशत्ववत्। तन्निरूपितसेदेति । तद्वच्छिननानुयो गिताकभेदेलयथः, प्रति- 

खघ्युचन्द्रिकाया विद्ङेश्चोपाध्यायी । 
शदधविच्ववद्धेदस्याभ्युपगमसंमवेऽपि शछद्धचित्त्वाबच्छेदेन तदभ्युपगमासंभवात् , तथेकच प्रकृते विवक्षि सत्वादिति चिदे न 
खपरकासत्वोपपत्तिः । घटा्यशे व्वपरोक्षत्वरूपोक्तविरिष्टवितो घटकतया' आश्रयतयाच घटान्यचित्सपिक्षत्वात् न घटादीनां 
खपरकाशत्वमिति तत्राखभकाश्त्वरूपहेतूपपत्तिरिति भ्रृतसन्दभः । खापरोक्ष्वे खातिरिक्तानपेक्षप्वं खापरोक्षत्वापेक्षणीये 
सखातिरिक्तत्वपर्यवसितम्, खोन्यचिदनपेक्षत्व तु खापरोक्षत्वपिक्षणीयायां चिति खान्यत्वाभावपयैवसितमिदभिभेदयाह-- 
खान्यत्वेति । पेश्चणीया चिदिति । खान्यत्वाभावविशिष्टा चासौ खनिष्टापरोक्षतपेक्षणीया चेति कर्मेधारयपूर्वैप- 
 देकचिदुत्तरपदकबहुतीहेविमरहवाक्य मिदम् । अपेक्षणीया चिदिति पाठे तु, खापयोक्षतपेक्षणीया चासो चित् चेति कर्मधारयो- 
त्तरपदकविरिष्टान्तपूर्वपदकबहुतरीहैः । खं ब्रह्मचिदंशः, तज्निष्टविरिष्टविद्रूपापरोक्षतायामाश्रयतयाऽपेक्षणीया शद्धा चित् 
खपदार्थ्रह्मविदंरारूपत्वात् तदन्यत्वाभाववरिरिष्टेति तादश चिच्वरूपं खभ्रकाशव्वं ब्रह्मचिदंशे । ब्ह्यानन्दांशस्तु न तनिष्ट- 
निरुक्तापरोक्चतापिक्षणीया श्ुद्धचिदिवि खपदाथानन्दांशान्यत्ववत्वेन तच्छरून्यत्ाभावात् न खम् । एवंघटादिनिष्ठापरोक्षता- 

पेश्षणीयचिति घटान्यत्वेन तच्छ्रन्यत्वाभावेन घटादिकमपि न खम् 1 अत अनन्दांशघटादीनामुक्तचित्वरूपं खप्रकाराद्वं 

नेति बोध्यम् नच- ब्रह्मानन्दं शखाप्रकाशप्वे तस्य मिध्यात्वापत्निन्यभिचारो वेति--वाच्यम्; खपदेनानन्दत्वेन विशिष्ट- 
सखोपहितख वोपादाने तदन्यत्वस्य चित्वावच्छिनने सत्त्वेन अखप्रकासत्वेऽपि मिथ्यात्वस्यापि सतत्वेनाभ्यभिचारात् , आनन्द 
त्वोपलक्षितस्य छद्धस्योपादाने चित्वोपलक्षिते तदन्यत्वस्यासक्तेन खप्रकाशत्वस्यैव सत्त्वात् । वक्ष्यतेचेतत् । कर्मधारया- 
घरितवहुवरीदौ इततिद्रयादेकढृतते रछघवात् ननिपदवत् बहुत्रीहिविथहवाव्यमाह-खापयोक्षतेति । यदल्या नेति । 
यदन्यत्वाखन्ताभाववतीखर्थः। तद्धिजभिन्नेयर्थं धर्मिनिवेसे गोरवात् , यद्रूपा यदद्यन्ताभिन्नेयथे तु यत्खपदाभ्यां छद वचि- 
दंशोपादाने छद्धानन्दांशस्याप्युपादानसंभवेन खभ्रकार्त्वापत्तेः, द्धस्य कस्याप्युपादानासंभवात् विदंरस्यापि चिन्तवेनेवो- 
पादाने तद्विशि्लयन्तामेदस्य तदुपरिताखन्तामेदस च उक्तपक्षणीयायां छद्धबियसंमवात् चिदंरस्यापि खप्रकारात्वा- 
सुपपत्तेः, . तदुपलक्षितादयन्तामेदस्योपगमे आनन्दव्वोपलक्षितालन्तामेदखाप्युपगमसंभवादुक्तापत्तेः दुवारत्वात् । इदं तु 
मओध्यम्--ययपि विदन्यत्वाभावविरिष्टखनिष्टापरोक्षताकत्वमेव खप्रकाशत्वं सुवचम्; चिदंशे चिदन्यत्वाभावसत्त्वेन 

तशिष्ापरोक्षतायाः तद्विरिष्टत्वात्तत्संग्रहसय आनन्दांराघयादिषु चिदन्यत्वेव सत्वेन तदभावासत्त्वात् तच्िष्ठापरोक्षतायाः 
'तद्िगिष्टत्वाभवेन तद्वारणस्य च संभवात् । एवं खान्यत्वाभाववचित्त्वं चिदन्यघ्वामाववन्त्वं चेखपि तस्छुवचम्; तथापि 
सेनेव प्रफारते' (अपरोक्ष भवति नान्येनेति" यौगिकखप्रकाशपदर्थनिरूपणानुरोषेन वक्ष्यमाणश्चुरोधेन चोक्तनिरु्त्या- 

द्र इति । खपदाभ्यां प्रथमनिरुकतं । खपदयत्पदाभ्यां द्वितीयनिरुक्तौ 1 श्रुतौ खाक्तात् खतएव । अपरोक्तात् 
अपरोक्षं ब्रह्म शुद्धचेतन्यमियथं इयभिप्रेयाह-साश्चादपयोक्ादिति प्रतीकम् । उक्तखप्रकारातवदिति व्याल्या- 
नेम् । समासार्थमाह मृङे-तथाचान्यानधीनेति । सखान्यत्वाभाववचिदधीनापरोक्षताकत्वं तादशापरोक्षताश्रयत्व- 
मिदयर्थः। अखप्रकाशत्वमियत्र खप्रकारापदेन नजूससासोत्तरत्वप्रययेन तख निसक्तखप्रकाश्चतावच्छिनप्रतियोगिताकमेदार्थ- 
कत्वे गुरुधर्मस्य प्रतियोगितानवच्छेदक्त्वे चिच्वापेक्षया यद्य पीदयादिनोक्तपारिभाषिकखयप्रकाशत्वपदार्थत्रिविधखमरकाश्चत्वा- 
पेश्षयाच भूलोक्तयोगिकखग्रसारात्वपदार्थस गुरुतया तदवच्छिन्प्रतियोगिताकमेदस्या्रसिद्धिः, खद्धे निधर्मके बरह्मणि 
भावरूपनिरक्तखप्रकारात्वधर्मस्याभावेन तदवच्छिन्नमरतियोगिताकमेदरूपाभावरूपधर्मख ब्रह्मरूपख सत्वात् मिभ्यात्वाु- 

पने. व्यभिचारशयतोऽखप्रकादात्वपदे निरुक्तार्थकखप्रकारात्वपदेन मयः समासं, नअ खावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्व- 
पंबन्धेन :. प्रतियोगितावच्छेदकस्येव सखावच्छिन्नानुयोगिताकत्वसेबन्धेनादुयोगितावच्छेदकस्याप्यन्वयं, मेदस्य अतियोगिता- 
ैवन्धेन हेठुतां चाभ्युपगम्य खभ्रकाशत्वपदपर्येवसिताथरूपं हेतमाह--तन्निरूपितमेदभ्रतियोभित्व हेतुरिति । 
थाच गुरुघर्मस्याजुयोगितावच्छेद्कत्वोपगमात् नाप्रसिद्धिः । निषर्मके ब्रह्मण्युक्तअतियोगित्वरूपहेतोः भावरूपध्मस्य 
वरूपसंबन्धेनाभावात् न सिथ्यात्वायुमाने व्यभिचारोऽपीति भावः । तत्र नजथै समभिन्याहत्तपदा्थस प्रतियोगिनोऽचु- 
गेगितासंबन्धेन, भ्रतियोगितावच्छेदकष्य खावच्छिन्ञप्रतियोगिताकत्वसंबन्धेन, अनुयोगितावच्छेदकस खावच्छिन्नालुयो- 

` गितोवच्छेदकत्वसंबन्धेनान्वये वैरूप्यापत्तिवारणायोक्तसंबन्धानां निरूपितत्वक्ूपतया निरूपितत्वेन संसर्मताबोधनाय 
-तन्निरूपितेतयुक्तम् । तत् भ्रकृते तासपर्यैविषयभासमानसंबन्धार्थकतया व्याचष्टे: दीकायाम्-तदवच्छिन्नाञ्यो गिता- 



बिड्ेशोपाभ्याय्युपलरंहितगौडन्रह्यानन्दीयुता । २.८५ 

रोक्षे चं घटादावस्तीति नासिद्धिः । न च~ ब्रह्मणोऽपि बह्मभरतियोगिककास्पनिकमेदबचन्तत्र 

गोडब्रह्यानन्दी ( रुघुचन्द्िका ) । 

योग्यनुयोगिनोरिव प्रतियोगि तावच्छेदकालुयोगितावच्छेदकयोरपि निरूपकत्वसं भवात्, करणीभूतदरभ्ये परिच्छेदक. 
तया भासमानख जालयादेः करणस्वखेव निरूपकीभूतभ्रतियोग्यनुयोगिपरिच्छेदकधभैस्यापि निरूपकतायाः युक्तत्वात् , 
साक्षात् परंपरया वा संबन्धिमान्रसख निरूपक्त्वाच । अतएवोत्पत्तिवादे प्रस्यक्षपरिच्छेदे मणिकारिरुूकम्- 
न्यदि भरमा अप्रमात्वासमानाधिकरणधमेनिरूपितकार्यस्वप्रतियो गिककारणजस्या न स्यात्, अगरमा स्यादिति । अत्र हि 
निरूपितपदस्यावच्छिन्नाथैकत्वेनावच्छेदकस्यापि निरूपकस्वं व्यवहृतम् । निल्यपरोध्च इति । अपरोक्षस्वरूपविशेष्या- 

भावादिति शेषः । घराद्ाविति। तदीयापरोक्षताय! अन्यानघीनत्वाभावादिति दोषः । धमीनिरूपितत्वात् धमीन- 

छघुचन्द्रिकाया विटुङेशोपाध्यायी । 

केति । मेदेति योग्यतासूचनाय । प्रतियोस्चुयोगितावच्छेदकयोरभावनिरूपकलतं विनाऽमावस्य तजनिरूपितप्नं न संभव- 
तीलतस्तयोसभिरूपकत्वमाह--प्रतियोग्यजयो भिनोरेवेति । “रच्याममावो निरप्यतः इलयभियुकोक्तः। सद्धं 
भ्रसिद्धाभ्यां अतियोग्यसुयोगिभ्याम्, अभावो निरूप्यते निरूपितत्वेन भासत इति तदर्थः ! तेनाप्रसिद्धमतियोग्यज्ञयोशि- 
काभावनिरासः । न तावद्भावप्रययो भूतटे घटो नेतिवत्तत्र शशविषाणं नेतिच रिष्यति । नु उक्ताभियुक्तोक्त्या 
प्रतियोग्यनुयोगिनोरभावनिरूपकत्वमस्तु, तदव्च्छेदकयोस्तुं कुतः १ इयत आह--करणीभूतद्रव्येति । परिच्छेदक- 

तया व्यावर्तकतया आकृतिपदार्थवदि भासमानख जात्यादेः । आदिना गुणदेः ¦ करणस्वस्यवेत्ि । मीर्मास- 
कमते आछ्रतिपदार्थवादे “अरुणया पिङ्गाक्ष्या एकहायन्या गवा सोमं कीणातिः इयादौ आरुण्याटीनामेव सोमक्रये करणत्व 
रूपतरृतीयाथौन्वयोपगमात् । परिच्छेदकेति । व्यावर्तकतया भासमानेखर्थः । नैय्यायिकाभिमतजाद्यादिवि बिष्टन्यक्ति- 
वदेऽप्याह--साक्षात् परम्परथावेति ! संबन्धिमात्रस्यावच्छेदकस्य वा निरूपकत्वं क इष्टम् £ इद्यत आह-अतं 

पतेति । प्रमेति पक्षः । धर्मः प्रमालरूपः । करण गुणः । अत्र संबन्धिनोऽवच्छेदकस्य वा निरूपकत्वं कथञुक्तं 
तत्राह--अच्र दीति व्यवहृतमिति । अतएवच चक्रवर्िलक्षणे ““एवंच ग्यापेरन्यभिचारिसंबन्धरूपतापि सङ्गच्छत 
इति दीधितिपद्किग्याख्यानावसरे श्रीग्दाधरमश्चचायैर्त--“"वहिधूमस व्यमिचारीयत्र पदथौन्वयमुक्ला, तथाच 
धूमस्वनिष्टखसमानाधिकरणाभावाप्रतियोगितावच्छेदकत्वनिरूपको वहिरिखन्वयबोधः” इति । अव्यभिचारिसं बस्घं 
इदयस्याव्यभिचारिहेतुनिष्ठं साध्यसामानाधिकरण्यमिदय्थः । एवंच “साध्यतावच्छेदकनिष्खसमानाधिकरणाभावाप्रतियोगि- 
तावच्छेदकतानिरूपकहेतुनिष्रसाध्यसामानाधिकरण्यमिति पथैवसित"मिति च । अच्र हेतुधटकछ निरूपकलवशुक्तम् । 

अतएव च हेत्ाभाससामान्यनिरुक्तौ “अनुमितिपदं अनुमितिनि्रकार्यतानिरूपकसंबन्धित्वेनाञुमितितत्कारणक्ञानपर” मिति 
दीधितायुक्तम् ! “संबन्धिपदं संबन्षिद्वयसाधारणस तस्साक्षात्कारजनकसा्षात्कारविषयतात्मकनिरूपकत्वस्य लभाये""ति 
श्रीमद्रचाथैश्च तद्वाद्यातम् ! निलपसक्षे हेवुसत्त्वं मूढे उक्त, तत्र हेठमाद--अपरोक्षत्वरूपविशोष्याभावादिति । 
खप्रकाचत्वरूपानुयोगितावच्छेदकधटकेयादिः । तथाचोक्तखप्रकराशव्वख निखयपरोक्षगुरुत्वादिभ्याशृ्ततया तद्धदालुयोगिता- 

वच्छेदकत्वसंभव इति भावः । ननु--"विरेष्याभावाश्दिवयुकतं विरेषणमस्तीति वक्तव्यं, तत्कि खान्यानघीनत्वम् , उत 

खान्यचिदनधीनत्वम् , आदोखित् खान्यत्लाभावविशिष्टचिदधीनत्वं; तत्र न प्रथमद्वितीयौ; गुरुष्वादेः खोपादानाविदाचिड- 

भयाधीनत्वात्। नापि तृतीयः; चिन्मात्रख खान्यत्वेन तदभावविशिष्टचितोऽप्रसिद्धेः--इति चेत्, अतरेदमाकरतम्- 
.सामानाधिकरण्यसंबन्धेन किंचिद्धिरिष्टाभावनिवेशस्थर एवसुक्ताशङ्कावसरः, प्रकृते तु अपरोक्षत्व उक्तानधीनान्तं खरूपसंब- 

स्पेन विशेषणम् । तत्रोक्तविशेष्यनिवेशे तद्विरोषरणमप्यविशिष्टमेवेति नोक्तशङ्कावसरः, परंतु अजुयोगितावच्छेदकखभकाशात्व 
विशषेष्यभूतापरोक्षलमा्रनिवेशादेव निलयपरोक्षे तदभावादुक्तदे तुस्व, घटादौ तूक्तविशेष्यसन्त्वात् ल तत्सत्त्वनिवाह इवि 

तजि्वदायानधीनान्तम् । तत्र प्रथमद्वितीययोः धटनिष्ठापरोक्षत्वसख पटादावभावात् वटादिमेदे तदवच्छिन्नाजुयोगिताकल्व- 
नि्ौडात् तत्र हेतुस्वनिर्ाद् इति । अत्रैवमक्षप्योजना-तदीयापरोक्षताया इति । खम्रकाशत्वापयकत्ादिति रोषः। 

.त्र देवाचे अन्यानधीनत्वाभावादिति, निष्करैठु खानन्यचितोऽमरषिद्धेरिति बोध्यम् । संबन्धिमानख निरूपकत्वात्. 
तननिरूपितपदस् तदाश्रयादुयोगिकाथैकत्वखापि संभवात्. तदभिमानेन तख उदवच्छिवादयोभिता ना 
.अयोजनं व्यश्नयितुं शङ्कते मूले--नचेति । मायामतिनिम्बं मायावच्छिजनं बा चेतन्यमीश्वरः, अवियायामन्तकरे 
का अतिनिम्बं तदवच्छिन्नं वा चेतन्यं जीवः, निम्बभूतमनवच्छिन्नं द्धं चैतन्यं जहा । उक्तेशजीवयोः उनतब्रह्ममेदो 

वातयोः न . भवतीति कात्यनिकेतय्तम् । मायाविशादिरूपोपाीनां ,नह्मभित्नत्वात् , तततादातम्यापन्नतदुपदितेशजीवयु- 
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गोडन्रह्मानन्दी ( छुचण्द्रिका ) । 

वच्छिन्नानुयोगिताकस्वात् । जी वत्वेद्यादि । “जीवो जह्य न ईशो बह्म ने'लाद्यतुभवसिद्धमेदस छुद्धविदरूपव्रडप्रति- 
योगिकस्वेऽपि जीवत्वा्युपहितब्रह्मनिष्टस्वेन तदनुयोगिता जीवष्वादिनैवावष्छि्यते, नतु खभ्रकाशवेनेयथैः । नलु- 
"सखप्रकाद्ं जह्य" "वक्षादपरोक्षाद्रह्ये'लयादिलिकिक्वेदिकसामानाधिकरण्यप्रययात् स्वप्रकाश्चत्वविदिष्टेऽपि बह्यसेद 
आवदयकः,) अन्यथा तत्र॒ ब्ह्मतादासम्यसंबन्धानुपपत्तरिति-- चेन्न; खप्रकाशत्वोपहिते रष्परतियो गिकमेदाभावेन 
मिथ्याभूते तत्र भागासिद्यापत्तेः स्वभ्रकाराष्वोपहितानुयोगिकभेदस्य हेतावनिवेरोन स्वश्रकाशव्वोपरुक्षिताजुयो गिक 
भेदसेव निवेशात्, ताद्शोपरक्चितद्युदधचेतन्यनिष्ठानुयोगितायां उपखक्चषणविधया खभप्रकारस्वस्यावच्छेदकत्वसंभवेन 

तजिरूपितेलादिमूरस्यासङ्गल्यभावात्ताच्योपरुक्षितश्ुदचचेतन्ये छद्ध चिद पत्रहमभरतियो गिकमेदाभवेनादौ षात् । नत्त 

छषुचन्द्िकाया विद्रलेरो पाभ्यायी । 

्रहयमेदो जपासंयुक्ते स्फटिके लीदहिखवत् , तप्तायोगोरके वहिदग्धृत्ववचारोपित इयर्थः । त्र उक्तमेदप्रतियोगिनि 
शद्धविद्रे बरह्मणि । नच--छद्धे कथसुक्तमेदभ्रतियोगित्वमिति- वाच्यम्; वास्तवस्यासंभमेऽप्यभ्यसश्य भेदसयैव तत्न 
सेभवात्, अनभ्यसख क्राप्यसच्वादिदखभिभायात् । उक्ताभिमाननिराकरणेन समाधत्त-तद्धेदस्थेति । अन्यानधघी 

नेति । खानन्यवचिदधीनेय्थैः । धमाश्रयाजुयोगिकत्वरूपं धर्मनिरूपितत्वमस्येवेलतो भ्याचे--धमोनवच्छिन्नाुयो 
गिताकत्वादिति 1 उक्तदोषवारणाय विवक्षितोक्तधमावच्छिन्नाुयोगिताकत्वरूपविरेषणाभावादिदर्थः । कख तर्हि तद्धे 

-दाजुयोगितावच्छेदकत्वम् १ अतह मूे-जीवत्वेश्वरत्वरूपस्येति । अन्यधर्मस्य उक्तसखमरकाशत्वान्यधर्मसेलर्थः । 
तन्निरूपकत्वात् शडविद्रूपत्रह्ममेदारयोगितावच्छेदकत्वात् । नयु छद्धचिद्रपन्रह्मपरतियोगिकमेद एवाप्रसिद्धः, यत्प्रति- 
योगित्वरूपो हेतुः शद्धे ब्रह्मणि मिभ्यात्वग्यभिचरितः, किच जीवेश्वरयोः खप्रकाडा त्वस्य चित्त्वेन सत्त्वे जीवत्वादिनेव ब्रह्म- 
मेदाजुयोगितावच्छियते, नतु खध्रकारात्वेनेति कुतः १ इव्याशङ्खय परिदरति-जीवो ब्रह्म नेति । अन्न इसे ब्रह्मपदार्थ- 
ल्वशङ्कं वारयितुमाद- दशो बह्म नेति । तत्र ब्रह्मपदस्य जीवार्थकत्वरङ्कवारणाय प्रथमादुभवः; तथासति वब्रह्मपदख 
नानाथलं खात् 1 नच लक्षणायां नायं दोषः; शक्तयोभयत्रैकरूप्येण निर्वहि तदुपगमथय वेरूप्यस् चायुचितत्वात् ! दधे 
उन्तमेदप्रतियोभित्वं तूक्ताजुभवबल्यदारोपितं, शस वृत्तिविषयत्वाह्गीकारेणोपपयत इति भावः । निष्ठत्वेनेति। भास- 

मानत्वादिति देषः । जीचरवादिनैवेति । अचुयोगिनि अ्रकारीमूय व्यावर्ैकेनेयादिः । नतु खपरकारात्वेनेति । 
सप्रकार जह्य नेयनुमवसाभावेन खप्रकारात्वसयानुयोगिन्यभावेनाग्यावर्तकत्वादिति भावः । भेदानुभवाभवे अभेदाघुभवा- 
देव भेदसिद्योक्तदोषो दुवारः, इद्याशङ़ते--नन्विति । साक्चादपयोक्चात् उक्तप्रकारत्ववत्.। खथरकारात्वविरिष्ट 
खम्रकारात्वोपदिते चेति रेषः। अन्यथा तच्र ब्रह्ममेदानङ्गीकारे । त्र उक्ते विरिष्टे उपटिते च ! तादास्म्येति । 
मेदसमानाधिकरणाखण्डधर्मरूपतादात्म्यसंबन्धासंभवेनोक्तसामानाधिकरण्यप्र्ययानुपपत्तेरिदयर्थं सखम्रकाश्चत्वविरिष्टाु- 
योगिकस्य तदुपदहितानुयोगिकस्य वा भेदश हेतौ निवेशे एवोक्तसामानाधिकरण्यप्रसिच्या तादशद्द्नरह्ममेदमादाय शुद्धे 
व्यभिचार आशङ्नीयः, तन्निवेशस्तु दोषान्तरभयादपि नेदयादायेन समाधत्त-खप्रकारात्वोपहित इति । तस्पति- 
योगशिकेति। खप्रकात्वोपहितपरतियोगिकेर्थः । मेदाभाषेनेति। तच्र तद्भेदप्रययसयय सामानाधिकरण्यभ्रययस 
्वाभावादिति भावः । तच्च खप्रकारत्वोपहिते । खप्रकारशत्वोपहिताचुयोभिके भेदस्य हेतावनिबेशनेति । 
-फलदेती वतीया ¦ इदमुपलक्षणम् ¦ खभ्रकाशत्वविरिष्टे खभ्रकाशत्वविशिषटश्रतियोगिकमेदाभावेन तत्र भागासिख्यापत्तेः 

हेतौ खभ्रकाशत्वविशिघ्यलुयोगिकमेदस्याप्यनिवेशेनेयय, तदाह--खप्रकाशत्वोपरुक्षितायुयोगिकमेदस्येवेति । 
तथाच खप्रकाशत्वोपलक्षिते तद्धिरिष्टतदुपदितयोभैदसत्वात्त न भागासिद्धिरिति भावः । नु अनुयोर्युपलक्षणस्यायु- 
योगितानवच्छेदकत्वेन तदवच्छेदकत्वार्थकतन्निरूपितेति मूखासंमतिः, अतञआद--तादद्रोपटक्षितेति । खभ्रकारात्वोप- 
लक्षितेवयर्थः। उपलक्षणविधया खप्रकादास्वस्यावच्छेदकत्वसंभवेनेति । येन स्पेण भासमानेऽयुयोगिनि 
यदवच्छिन्नासुयोगिताकलत्विरिष्टविरोपणतासंबन्धेन मेदरूपविशेषणमानं तत् विरोषणविधयाऽनुयोगितावच्छेदकं; यदाश्न- 
यनिष्ठास्योगिताकतविरिष्टविशेषणतासंबन्धेन मेद भानं तत्. उपाधिविधयानुयोगितावच्छेदकं; येन रूपेण मासमनेऽनु- 
योगिनि शुद्ध विरेषणतासंबन्धेन मेदभानं तत् उपलक्षणविधयाऽ्वच्छेदकं; तथाच खमरकादात्वावच्छिन्नद्यदधविशेषणतासं- 
बन्धु।वच्छिन्नाधिकरणताकभेद् प्रतियोगित्वं हेतुः फलितः । तथाच तडुपहिततद्विरिष्टनिष्ञ्चडनह्ममे दाधिकरणत्वस्य खमप्रका- 

शत्व विच्छिन्नत्वेऽपि विरिष्टविरोषणतासंबन्धावच्छिक्ञस्वेन शदधविरोषणतासंबन्धानवच्छिन्नत्वात् तद्धेदन्युदासात् छ्द्ध- 
जह्मणि व्यभिचारः, खप्रकाशत्वावच्छिन्नद्युदधविशेषणतासंबन्धावच्छिन्नस्य छदब्ह्यमेदाधिकरणत्वसयाप्रसिद्धेरिदयाश्षयेनाह- 

तादशोपरक्षिते श्ुद्धचेतस्य इति । मेदाभावेनेति । खघ्रकाशत्वोपलक्षिते.द्े खद्निद्रपनहमेदप्रयययोरभा- 



विद्टरेशोपाध्याय्युपन्रंहितगोडग्रहमानेन्दीयुता । २८७ 

व्यभिचारः, अकदिपितभेदश्य काप्यसिद्धत्वादिति-वाच्यम्; तद्धेदश्याल्यानधीनापरोश्चत्व रूपधमौ- 
निरूपितत्वात्, जीवत्वेभ्वरत्वादिरूपस्यान्यधर्मस्य तज्निरूपकत्वात्। एवं चवेद्यत्वे खव्यपरोश्चभ्यव~ 
न~~ ~ ५ 

गोडबरह्मानन्दी ( ङघुचन्द्रिका )। 

श्रह्मण्ैतन्यम्' “मानन्दं बरह्मणो रूपमिलयादिधीनियामकमेद मादाय दोष इति-- वाच्यम्; तादृशमेदस जानस्वानन्द्> 
स्वादिधरमैनिरूपितत्वात् , बह्मनिष्टज्ञानत्वादिधरमैख चिन्मात्ररूपत्वेऽप्युपरुश्चणतया धर्मान्तरस्य तादशसेदनिरूपकस्वात । 
प्वच यथाश्चुतमनादल भ्यास्याने च । अवेद्यत्वे सतीत्यादि! अवेचस्वस्तमानाधिकरणं यद्परोक्षताभ्यवहारयोग्यध्वं 
तद् भावरूपमियर्थः । वेधत्वं सखरावच्छिन्नचिद्विषयकं यत् अभानपादकाक्लानं तन्निवतेकटृत्तिव्याप्यस्व रूपफरुग्याण्य- 
त्वम् । तच्च न ब्रह्मणि, यत्रोक्तघ्याप्यत्वं स्थाप्यं तेवं खवपदार्थतया बह्यवच्छिन्नचिद्परसिद्धः; नापि शुक्तिरूप्यादौं 

छधुचन्दिकाया बिद्ेशोपाभ्यायी । 

वादिति भावः) अदोषात् ब्रह्मणि व्यभिचारामावादियर्थः 1 नलु ब्रह्मण आनन्दां खप्रकारश्याभावात् खप्रका- 
शत्वोपलक्षिते आनन्दां भिन्नत्वात् आनन्दां व्यभिवारः-दइति चेन्न; आनन्दलनिगिष्ट एव खभ्रकाशालाभावेनोक्तमे- 
दश्रतियोगिलसच्वेऽपि तस मिथ्यात्वेन व्यभिचाराभावात् , आनन्दत्वोपरक्षितखामिथ्यातवेऽपि तद्धेदस खप्रकाश्चलोपः. 
रक्षितेऽभावेन तत्रोक्तभेदप्रतियोगित्वरूपहेतोरेवाभावेन व्यभिचाराभावात् । उक्तमपीदं दाव्यीय पुनरुक्तम् ! धीनिया- 
मेति । षष्रथसंबन्धस मेदनियतत्वात् खप्रकाशत्वैनोपलक्षितेऽपि खद्बह्ममेद आरोपित आवश्यक इति भावः । 
दोषः व्यभिचारः । तादराभेदस्य उक्तमरतीतिव्यवहारविषयभेदस्य । ज्ञानत्वानन्दत्वादीत्ति 1 येन रूपेण भासमानं 
धर्मिणि यो सेदो भासते, तख तद्धमौवच्छि्ालुयोगिताकलवं खीकार्म् , उक्तमतीतो ज्ञानत्वानन्दत्वादिकमेव धर्मिताव- 
च्छेदकं न ख्प्रकाशत्वमिति ब्रह्मभेदस्य ज्ञानत्वायवच्छिन्नानुयोगिकल्वमेव; न खप्रकारशत्वावच्छिन्नावुयोगित्वमिति न तेन 
रूपेण हेतुधट्कमेदश्रतियोगित्वं ब्रह्मण इति न तत्र व्यभिचार इति भावः ! बह्मनिष्ठक्ञानच्वादिधर्मस्य बरह्मणः चैत- 

न्यमानन्दं ब्रह्मणो रूपमिति प्रययविषययेति शेषः । चिन्माज्नरूपत्वेऽ पीति । एवंच तत्र छदविद्रपग्रहयमेद एवासंमः 
वीति भावः ! धमौन्तरस्य षष्यथसेबन्धविशेष्यांशे वस्ठुतो बह्मखसरूपे चैतन्यादिपदा्थे ध्मितावच्छेदकतया भासमानख 
जञानत्वादेः \ तारशमेद निरूपकत्वात् उक्तपरतीठिषिषयभेदाजुयोगितावच्छेदकत्वांत् । “नीखो घटः” “राः शिर' इति- 
वत् , ज्ञानत्वादुपक्षितेऽपि छदधविद्रपवरह्ममेदः प्रतीतिबलात् खीकार्यः; न क्ञानत्वादयुपरितविरिष्टयोः, तदुपलक्षितविष- 
यकतयाप्यु्तयतील्युपपत्तेः । अतएव आनन्दं ब्रह्मणो रूपमिति रूपपदसङ्गतिः, नतु खप्रकाशत्वोपलक्षितेऽपि तादरमेदः; 
ब्रह्मणः खप्रकारमिति प्रतीयमावादिति भावः । अवेद्यत्वै सति अपरोक्षग्यवद्ारयोप्यत्वाभावरूपसाखभ्रकारात्वरूपः 
दद्यत्रख हेतुतायाः ॒क्तिरूप्यादे। साधनवैकल्यदोषेण पूरवेपक्षे निरसत्वात्; एर्व चेद्यादिना तखेदानीं हेदुत्वम्यवस्थापनं 
कथं घटते ! एवं; पवचेस्यस्य पूमैनिरुक्ताखभ्रकाशत्वस देदुत्वे चेयर्थकपवे उपष्टम्भासङ्गतिः, निरुक्ता्थसाधुत्ख वक्ष्यमा- 
णार्थसाधुत्वेऽगप्रयोजकत्वादिदयाशश्च न्याचे--पवेचेति । यथा श्ुतमनादययेति । पूैनिरुक्तिवदिति शेषः! अवेय- 
स्वेसतीदेतद्थस्याभावविशेषणत्वे नियपरोक्षगुरत्वादौ हेतोः सिद्धावप्यपरोक्षषटादावसिद्धिः, छक्तिरूप्यादौ साधनवैकल्यं 
च, इलयतः प्रतियोगिविशेषणतवं स्प्टयति--अवै्यत्वसमानाधिकरणमिति 1 अत्र वेत्रं यदि इत्तिविषयतं, तदा 
शुक्तिरूप्ये ब्रह्मणिच सत्त्वेन नचेति प्रन्थासेगतिः; यदि चाज्ञननिवर्वक्रत्तिविषयत्वं, तदा ब्रह्मणि तत्सत्त्वात्तदभावरूप- 
विशेषणाभावात् विशिष्टाभावरूपहैतुसत्येन नचेति प्रन्यासद्गतिः, पतेन मनोढत्तिविषयत्वमपि- निरस्तम् ; यचभानापा- 

दकाज्ञाननिवर्वकग्र्तिविषयत्वं, तदा श॒क्तिरूप्यादवरिश्यादिद्कायाः सङ्गतावपि ब्रह्मणीति द्टन्तासङ्गतिः; -तन व्यभि 
चारश्च, इयतः खावच्छिन्नयिद्धिषयकस्वयुक्ताज्ञाने निवेदय वेद्यत्वं व्याच्े-वे्यत्वसिति । खेति । खख प्रयक्षयोग्यौ 
धयादिः, तदवच्छिन्ना चित् तदथिष्ठानचित्, तद्िषयकं यदभानापादकं !घटावच्छिन्नचित् न भाति नन प्रकादते" 
इलयादि व्यवदारभयोजकमज्ञानं, तजिवर्तिका या एेदियिकष्तिः, तव्याप्यत्वं तद्विषयत्वाध्रयत्वमिलर्थः । तच्च घटादि- 
ष्वस्ति । उत्तरपद इदमेव फरन्याप्यतं, नतु दृ्तपरतिबिम्बितचिद्धरितं; श्तौ वित्मतिनिम्बभानाभावादिति सूचनाय 
रूपफारष्याप्यत्वमित्युक्तम् । घादीनां जडत्वात् तदावरणे प्रयोजनाभावात् तद्वच्छन्नचिद्धिषयकत्वु म् । 
छदविद्धिषयकतवे शदधचिदाकारङत्यैव निवर्सतवापततः ! घधटाद्यवच्छिनेति । तथासति घटायवच्छिन्नषि द्विषयदैन्दियि- 
कदृत््या तजिकृत्तिसंभवः, समानविषयकयोरेव ज्ानाज्ञानयोनिं वल्यनिवतैकभावात्. । खावच्छिननचिद्धिषयकत्वप्रयोजनमाह-- 

खञ्च न ब्रह्मणीति । तथाच ब्रह्मणि अवे्यत्वरूपविशेषणख निर्बक्ष्यमागापरोक्षम्यवहारयोग्यत्वरूपविरोष्यसखच स्तवेन 

नोकविशिषटाभावरपो हेतुरिति न व्यभिचारः अ्ह्मणीवेति द्टान्तसङ्ञतिशचेतिः भावः ¦ तस्थेतरेति । नतज्ञानस्यो 
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हार्योग्यतवाभावरूपं दंदयत्वमपि हेतुः, न च--फटव्याप्यत्वाभावविशिष्  यद्परोश्चघ्यवहारयोग्यत्वः 
तस्य ब्रह्मणीवाविच्यान्तःकरणादौ श्युकतिरूप्यादौ च  स्छेनासिद्धिसाधनवेकस्ये इति--चाच्यम्, 
अन्ञाननिवर्कञ्त्तिविषयत्वयोग्यत्वस्यापरोश्चम्यवहारयोग्यत्वपदेन विवक्षितत्वात्, तस्य चाबिदयादौ ष ~ 

गोडन्रह्मानन्दी ( रुषुचन्द्रिका ) । 
अतीतादिदशायं तस्यासत्वापावुकान्ञाननिवरेकादुमि्यादिवत्तिष्याप्यस्वेऽप्युक्ताज्ञानमिवतेकडत्यभ्याप्यर्वात् । ब्रह्य- 
णीषेत्यादि । अपरोश्षतान्यवहारयोग्यस्वमभानापादकाज्ञानाविषयस्वं तद्विरिष्टचित्ताद्ए्म्यं चेल्यन्यतरवर्वम् , तत्रा 
यस्य ब्रह्मणीव द्वितीयस्याविद्यादौ स्वादसिद्यादिकमिव्याश्यः । नोक्तन्यतरवर्वमपरोक्षताभ्य्रवहारयोग्यता, किं 
त्वज्ञानसःमान्प्रविरोधिमनोडच्चिविषयतायोग्यस्वम् , अतो नोक्तदोष इयाह--अज्ञाननिवर्तकैद्यादि । उक्तविषय- 

रधुचन्द्रिकाया विडलेशो पाध्यायी । 
तख खाविषयकलेन खविषयकलघरितखावच्छिन्नचिद्धिषयकलासंभवात्, ` घटेऽपिः वेयलामसिच्यापत्तेरियेवकारा्थः । 

अभानापादकलम्रयोजनमाह--नापि श्ुक्तिरूप्यादाविति । नु डक्तिरूपयाज्ञानखेवा्रसिद्धिः,. अतञइ--अती- 
ततादश्ायामिति । असच्वापाद्काक्ञानेति । तजनिवतेकानुमियाद्ित्यसत्तवे छक्तिरूप्यं नासीदिति व्यवहारात् , 
तत्सत्वे तु तदासीदिति व्यवहारादिति भावः! उक्ता्ञानेति । अभानापादकाज्ञानैवर्थः । तत्र तादशान्ञानसैवाभावात् , 

तस्य ज्ञातलायुपगमात् 1 अतीततादरायां ज्ञातसेव तस्यचुमानं, तेन. च ज्ञातस्यैव तस्यातीतसत्त्वव्यवह।र ईति भावः । 
चर्यव्याप्यत्वादिति । तथाच वक्ष्यमाणासिच्यादिसङ्गतिरिति भावः ! मूले-नचेति । उक्ताभावरूपहेतुभ्रति- 
योगिभूतमिति सेषः ! फरव्याप्यत्वाभावविशिष्ठमिति । अवेयत्वे सतीति सयन्ताथभूताभानापाद काज्ञाननिवर्तैक- 
वृत्तिविषयत्वाभावविशिष्टमिदय्थः । असिद्धिसाधनवैकस्ययोरुभयोरुद्धावनायावद्ोषोद्धावनस्याभिप्रतलात् व्यभिचारालुक्तया 
न्यूनलशङ्कं परिहर व्यभिचाराभावबोधनाय ब्रह्मणीवेति इ्टन्तोक्तिः । नच विषयगतमपरोक्षन्यवहारयोग्यमपरो- 
क्षपदार्थतावच्छेदकधरमवत्त्वं, तच यद्यपि ` घटादौ अभानापादकाज्ञानाविषयत्वप्योजकविशिष्टतादात्म्यं; तथापि सक्षा- 
त्करोतेः सकर्मकलानुरोघेन ~ तत्र ̀ प्रयोजकनिवेशेऽप्यपरोक्षन्यवहारयोग्यत्वमुक्तीज्ञानाविषयत्वविरिष्टचित्ताद्त्म्यरूपमेव 
स्थापनात्", नतृक्ता्ञानापिषयत्वमान्नम्, जडे पटद्वावरणछ्ृयाभावेन सवैदेव॒सत्त्वादुक्तन्यवहारापत्तेः । तचच्च न 
ब्रह्मणि; खभ्रकादो ` तत्र॒ वृ्यान्नाननिड़त्तिमात्रेणापरोक्षव्यवहारसंभवेन तद्ववहारे उक्तविदि्टचित्तादात्म्यानपेक्षणात् , 
अतो. -यचुक्ाज्ञामाविषयलमान्नं ` प्रकृतदहेतौ अपरोक्षव्यवहार्योग्यत्वं, तर्द घटादौ विशेषणाभावेन हेवुसत्त्वेऽप्यवरिदयादौ 
तदसंभवः ˆ \. : नच--अवियान्तःकरणतद्धमखादिश्चक्तिरूप्यादिभ्ातिभासिकानाम्ञानसत््वाचुपगमेन तन्नो्ताज्ञानाविषयत्वं 
स्वैदेवास्तीति--वाच्यम् ; प्रसङ्गादपरोक्षन्यवद्यारयोग्यलनिर्वैचनस्यापि विवक्षितत्वेन धटाययभानापादकाज्ञानविषयेऽपि 
धटायवच्छिच्चचेतन्ये पटा्यभानापादकाज्ञानाविषयत्वसन्त्वेनापरोश्ष्यन्यवहारापत्तेः खाभानापादकाज्ञानाविष्रयीभूतखलस्ा- 
वच्छिन्नचेतन्यान्यतरकलत्स्ैव खस्मिश्नपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वरूपत्वेनोपगन्तव्यत्वेनाविद्यादीनामभानाभानेन तबोक्तयोग्य- 
त्वाभावात् तत्रापि हत्वसिच्यसङ्गतिः, इयत आह--अपरोक्षव्यवह्ास्योग्यत्वभिति । अभानापादकाक्ञानाधि- 
षयत्वभिति । सखाभानापादकाज्ञानाविषयो यत् खं, तत्त्वमियर्थः । खं ब्रह्मचेतन्यम् । तद्विशिष्टचिन्तादात्म्यमिति । 
स्ाभानापादकाज्ञाना िषयत्वविशिष् या खपदा्थरूमा चित् तत्तादात्म्यमिदय्थः । सख ̀ घटाद्यथिष्ठानचित् , तत्तादाप्म्यं चं 

घटादौ; तादश्यद्धचित्तादात्म्यमनिदयान्तःकरणादीना, ञद्धचेतन्ये एव तदध्यासात्. । तादशशयक्त्यवच्छिनतदपिष्टानचित्ता-- 
दात्म्यं च श्ुक्तिरूप्यादौ । नचैवं ताश्छघटावच्छिनचित्तादात्म्यमादाय गुरत्वादावप्यपरोक्षग्यवहारम्रसङ्गः; अयोग्यान्यत्व-- 
स्यापि निरुक्तान्यतरवत््वे सामानाधिकरण्यसंबन्धेन विरोषणत्वादिति । उक्तरीत्या विशेषाभावनिवेशाभिप्रायेणेवाभानापाद्- 
कत्वमन्ञनविरेषणसमुपात्तम्, अन्यथा यदा यत्राभानापादकाज्ञाननिवृत्तिः, तदा तच्रासन्त्वापादकाज्ञानस्यापि निद्र्यवर्यं- 
भावादज्ञानविषयत्वसामान्याभावसैव उक्तयोग्यताघटकल्वौचि्यादिति व्याचक्षते । केचिन्तु-अभानापादकाज्ञाननिषय- 
तसामान्याभाव एवोक्तयोग्यतायां प्रवेश्यः, अभानापादकत्वनिवे्स्तु तद्धरितसामान्यधर्मावच्छिन्नाभावान्तरद-. 
वोक्तयोग्यत्वघटकत्वसू-चनाय । तेन॒ तत्प्रतिदवन्द्रिपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वमकत्त्वापाद काज्ञानविषयत्वघरितमिति खभ्यते । . 
नचैवमविद्यायभानापादकाज्ञानाभसिद्धावपि ब्रह्मषयायभानापादकाज्ञानविषयत्वसय अ्रसिद्धस्याभावोऽवियादावप्यस्तीति तद्दि. 
रिष्टचित्तादात्म्यनिवेशो व्यथं इति--वाच्यम्, ष्व॑सञरागभावयोः अतियोगिसमवाथिदेशदत्तित्वनियमवत् कदा चिदन्ञान- 
विषरयत्ववत्, कदाचित्तदभाववत्तरमिति नियमाभ्युपगमेनानिदादावज्ञानविषयत्वासंभवादुक्ततादात्म्यघटितान्यतरवन््वस्या- ` 
वर्यकत्वात् । अवियादौ उक्तचित्तादात्म्येन तश्चवहारोपपादनं गुरुलवादौ तद्वारणं च पूर्वोक्तरीदैवेदपि--विच्चुण्वन्ति । 
इत्यादाय इति । नचेतिरङ्ककयेखादिः शेषः । समाधातुरभिप्रायमाद--नोक्तान्यतरवच्वमिति । अभानापादकल- 
निवेद उक्तनियमाभ्युपगमे,; उक्तान्यतरनिवेशे च गोरवादिति भावः । तदाह--क्षित्वज्ञानसामान्यविरोधीति ।.: 



बिठेशोपाध्याय्युपद्ंहितगोडन्रह्यानन्दीयुता । २८९ 
~ सिद्धिः द्क्तिरूप्यादौ चासत्वात् नासिद्धिखाधनवेकस्ये । यथाच घटादेः फङन्याप्यत्वं, तथन्रे वक्ष्यामः । 

^^ ^-^ ^-^ 

गोडब्रह्यानन्दी ( रुघुचन्द्रिका ) । 
ताया अन्याप्यदृत्तिप्वेन तदभावस्य ब्रह्मण्यपि सच्वात्तदीययोग्यससेस्युक्तम् । ताद्शयोग्यप्वं च अभानापादका- 

स्वान बिषयत्वतद वच्छेदकत्वविरिष्टयोरस्यतरस्वसू । उक्तनिषयस्वं बह्ष्येव, उक्तमिषयतावच्छेदृकस्वं घटादचैव, नस्व- 

विद्यादौ । अतीतस्वादिदश्चायामपि दशयुक्तिरूप्यादौ नाभानापादकाज्ञानविषयतावच्छेदकत्वम् , साक्ष्यसंबन्धादेव तदा 

तदभानोपपत्तेः । नच-उक्तबिषयतातदवच्छेदकयोरव्याप्यदृत्तिरवेन तस्स्वसूपोक्तान्यतरस्वस्याप्यग्याप्यत्रत्तितवात्तदभावो 

टघुचन्दरिकाया बिट्लेश्चोपाध्यायी । 

अन्ञानसामान्यनिवर्तकेटर्थः । अतीतत्वादिदशायां शक्तिरूप्यादावसच््वापादकाज्ञाननिववकारुमानिकमनोवृत्तिविषयत्वेन 
हेत्वापिद्धिवारणाय सामान्यपदम् । तथाचोक्तानुमानिककृत्तेरभानापादकाज्ञानानिवर्तकत्वात् तत्र ॒हेतसिद्धिरिति बोध्यम् । 
मनोचत्तीति । सा च षटादौ इन्दियजन्या, बरह्मणि तु वैदान्तजन्याऽखण्डा, अविदादौ तु न कापि, त्नोक्तनियमानभ्युपग- 
मेन तेषामज्ञतत्वाचुपगमेन च खत एवाज्ञानविषयत्वसामान्याभावाभ्युपगमेन तप्रयोजकमनोडृत्तिकल्पने प्रयोजनाभावात् , 
क्चिदवियादृतेरुपगमेऽपि तस्या अन्ञाननिवतैकत्वामावात्। नचैवं मनःपदं व्यर्थम् ; अज्ञानसामान्यविरोधीयद्याज्ञानविषयल- 

सामान्याभावन्याप्येदयर्थकत्वे अविधाश्यक्तिरूप्यादिविषयकावियव्ततेरक्ताभावन्याप्यत्वेनाबिदया्यक्तिरूप्यादौ हेत्वसिद्धिवारक- 

तया तत्सार्थक्यात् \ अतएवाज्ञानविषयलाभावातिरिक्तसकलंश सा्थक्यमपीति बोध्यम् । योग्यलनिवेशप्रयोजनमाह- 
उक्तविषयताया इति । अज्ञानसमान्यविरोधिमनोवरत्तिविषयत्वयोग्यलम् , अज्ञानविषयत्वं मनोडत्तिसामग्रीचेत्युभयं , तच 
ब्रह्मण्येव; तचाज्ञानविषयतायाः सत्त्वात्, तक्निवतैकौपनिषदमनोदरृततेरपेक्षणात्तत्सामस्याश्च सत्त्वात्, नतु जडे घटादौ; 
अज्ञानविषयतायासव्रासत््वेन तद्विषयकैन्दियमनोढततेसन्निवतेकत्वाभावात् । यदज्ञानविषयताया घटावच्छिन्नचैतन्यनिष्टाया 
अवच्छेदकलवरूपाज्ञानीयविषयताविरोषस्य घटादावपि सत्त्वात् तज्ञिवर्तकत्वं तदृत्तेः संभवतील्युच्यते, तदानीमतीतत्वादि- 
दशायां श्क्तिरूप्यादावपि खावच्छि्नचेतन्यनिष्टासच्वापाद काञ्चानविषयतावच्छेदकलखरूप्रतदीयषिषयताबिरोषस्य तदा सद- 
सत्वन्यवहारावुरोधेन मत्वात्तन्निवतैकाङ्ुमानिकमनोदतते्च संभवेन तत्रप्युक्तयोग्यत्वापत््या हेतोरसिद्धिरियित आद-- 
तादशयोग्यस्व॑चेति । विशिण्रयोरन्यतरत्वमिति । उन्तविषयखतद्वच्छेदकत्वयोरन्यतरवत्वापेश्चया लाघवात् 
घरल्परत्वान्यतरवत््वपिक्षया घटपरान्यतरत्वे खघववत् । मनो्रत्तिसामय्या ब्रह्मघरावयोः प्रायः सत््वादनिवेशः । योग्य- 
तायां कदाचित् तदसच्वेऽपि तच्र'परोक्षग्यवहार इष्यत एवेति भावः । ब्रह्मण्येवेति । अतो धटादिसंमहाय तवद च्छेदकत्व- 
मुक्तमिति भावः । घयादामेवेति । अतो ब्रह्मसंमहायाज्ञानविषयत्वसुक्तमिति भवः । अभानापादकलव्रयोजनमाह-- 
नत्व विद्यादाविति । उक्तविषरयतावच्छेदकत्वमिखलुषद्नः । उक्तविषयत्वं॑स्रवियादौ जडत्वादेवानभ्युपगतम् । शुक्तिः 
रूप्यादेरिति । असत्तवापादकाज्ञानविषयतावच्छेद कलवेऽपीति शेषः । तिं तदा तद्धानं तो नेति शङ्ायामाह-सा््य- 
संवन्धादेवेति । तदा अतीतलादिदश्ायाम् । तदभानोपपत्तेः शक्तिरूप्यायभानोपपत्तेः । अव्याप्यचत्तित्वेनेति । 
तज्निवरतकग्रत्तिकारेऽस्त्वेनेति भावः ¦ ब्रह्मण्यपीति । तथाच व्यभिचार इति मावः । घटादौ तु वृत्तिकाटे निरुक्तान्य- 
तरत्वरूपविषेष्याभावात् इत्तिविषयताघरितवेयत्वसतत्वेनवे्यत्वरूपासतत्वा् विशिष्टामावरूपहेठसतत्वात् नासिद्धिः । इत्ति- 
रहितकाे उक्तविरोष्यविदोषणोभयसच्वेऽपि न क्षतिः; कादाचित्कविरोषणेन धूमगन्धादिना वहिषथिवीत्वानुमानवत् कादा- 

वित्कोकतविरिष्रमावेनापि मिथ्यात्वाबुभितिसंमवादिति भावः । बरह्मघखान्यतरत्वप्यव सितस्येति । बह्यधटान्यतरल- 
खपरसेय्थः । उक्तान्यतरस्वसेति । अभानापाद काज्ञानविषयत्वावच्छिनभिन्नत्वे सति, तदवच्छेद्कतावच्छिन्नभिननं 
यत् , तद्धितम् , उक्तविषयतावच्छेदकत्वान्यतररूपं, तज्नियतमतिर्किमेदरूपं वा अन्याप्यत्ति नोक्तान्यतरत्वं, कितूक्ता- 
ज्ञानविषयताव्याप्यन्याप्यव्तिषर्मावच्छिजनभिन्नते सरति, तदवच्छेदकलन्याप्यन्याप्यवृत्तिधर्मावच्छि्नमिनं यत्, तद्धिज्नलं 
न्ह्मत्वघरल्वादिरूपं तननियतातिप्किमेदरूपं व्याप्यतरत्येवेति ¦ ब्रह्मणि निसुक्तवि्त्वरूपविरोषणोक्तान्यतरत्वरूपविरोष्योभयसख 

सार्वदिकत्वेन तद्विरुद्धोक्तविशिष्टाभावस्य कदाप्यसत्वाजे व्यभिचारः, घटादौ तूक्तान्यतरलशूपविदोष्यसत्त्वेऽपि एेन्दरियिक- 

वृत्तिकार निरुक्तवेद्यत्वसततवेनवियत्रूपविदोषणाभावेन ऋादाचित्कविशिष्टाभावरूपेतसत्त्वात् नासिद्धिः, अविदादौ निरुक्ताः 

केयत्वरूपविशेषणसत््वेऽपि ब्रह्यघटान्यतरत्वपयैवसितख निरक्तविशेष्यस्यामावाद्विशि्यभावो व्याप्यकृत्तिरेवासीति नापिद्धि- 

. १९ यचपि--शुक्तिरूप्यादिविषयभनोेदेरसस्वापादकाक्षानमात्रनिवर्ैफत्वेनामानापादकाङ्ञानानिवतैकत्वादज्ञा न सामान्यविरोधिमनोः 

ृत्तिविषयतायोग्यत्वं॑तत्र॒ नापतति; तथापि अक्ञानसामान्यविरोधीलयसख काननिषयलवसामन्याभावन्यप्थेति पुवोकतारथलीकारो 
भवत्यैवेतिः मन्तन्यमू ॥ = ` `. 1 । ~ = 

अदर. सि, र # 



२९०  अद्रैतसिद्धिः सब्याख्या । [ परिच्छेदः ९ 1] 

अविद्यावतः पञ्चमध्रकारत्वपश्चे तन्न व्यभिचारवारणायाज्ञानकाटृत्तित्वं हेतुविशेषणं देयम्, 
तेनेव लच्छेऽपि न ्यभिचारः । पवमेव सवेषु हेतु म्यभिचारपरिदासाय यतनीयम् । सद्विविच्त- 
त्वमा तु साध्ये तुच्छे पश्चमभकाराविद्यानिच्त्तौ च न व्यभिचारगन्धोऽपीति सर्वमवदएतम् ॥ 

॥ इति अद्धैतसिद्धो डदवत्वहेतूपपत्तिः ॥ 

गौडब्रह्मानन्दी ( कघुचन्द्रिका ) । 

ब्रह्मण्यपीति-- वाच्यम्, ब्रह्मतद्धटान्धतरस्वपर्यवसितसयोक्तान्यतरस्वस्य निवेशात् । अक्ञानकालबृत्तित्वमिति । 
अज्ञानाश्रयुक्तं सत् यत् जन्यं तद्न्यस्वे सति काटसंबन्धिष्वमिलय्थः । उक्तकालसंन्धित्वं ब्रह्मण्यपीति दर्यत्व- 

मुपात्तम् । सलन्तस्य तच्छेऽपि सत्वात् कालसंबन्धित्वयुक्तम् । तावन्मात्र पञ्चमप्रकारेऽपि सत्वात् सलयन्तसु्तम्ब । 
अह्ानापरयुक्तस्वं च॒ अक्ञानतद्धेशान्यतरतादारम्यानापन्नत्वम्, तेनाज्ञाननिदृत्तौ प्रतियोगिनिधया अज्ञानसख प्रयोज. 
कत्वेऽपि न क्षतिः । जीवन्युक्तभोगादिकमक्तानानत्मकमपि तद्ेशात्मकम् ॥ 

॥ इति ट्ुचन्द्रिकायां ददयत्वहेतूपपत्तिः ॥ 

रघुचन्द्रिकाया विद्रलेशोपाध्यायी । 

शङ्कापीति भावः । श्रीमदप्पय्यदीक्षितङतषिद्धान्तलेशासंग्रहे आनन्दवोधाचायैमतसुक्तम्-आत्मन्येवा- 
वियानिकृत्तिः, सा च न सती; अद्वैतदानेः, नाप्यसती; ज्ञानसाष्यलायोगात्, नापि सदसद्रूपा; विरोधात्, नाप्य- 
निर्वाच्य; अनिर्वाच्यसादिरज्ञानोपादानलनियमेन युक्तावपि तदुत्पादनाज्ञानायुक्रतनिप्रसङ्गात्, ज्ञाननिवर्खयलापत्ते, कि तूत्त- 

प्रकारचनुष्टयोत्तीणंप्मप्रकारा-- इति । तन्मते अज्ञाननिचृत्तिकाटेऽक्ञानस्याऽसत्त्वेन तद विषयत्वेन तश्निवर्त॑क्तितिषयल्वा- 
भवेनोक्तावियानिदृततौ भवेयलरूपविरोषणसत््येऽप्यज्ञान निवर्तकटढृत्तिविषयलरूपयथाश्चुतसयावि्याविषयतदवच्छेद कान्यतर स्य 

जह्मघटान्यतरलपयैवतितस तन्निष्कर्षणीयसख च विशेष्यस्यासत्वेनोक्तविधिष्टाभावरूपद्यलहेतोः सत्त्वेन भिध्यालरूपसाध्या- 
भवेन व्यभिचारः, इयाराङ्ं परिहरति मरे--अविद्यानिचृत्तेः पश्चमप्रकारत्वपश्च इति । नञ चैत्रीयाज्ञान- 
निवृत्तेः मेत्रीयाज्ञानकाल्वृत्तिलान्न तद्विशेषणेनोक्तव्यभिचारवारणसंभवः, नच खप्रतियोगिकलखकाल्दृत्तिल्लोभयसंबन्धेना- 
ज्ञनविरिष्टलं॒तदर्थः; दछटान्तपक्षयोरसत््वात्, नापि खप्रयुक्तत्वखकालवृत्तित्वोभयसंबन्धेन; अन्रियायामसिद्धरिवयतो 
व्याचे--अक्ञानकालबृत्तित्वमिति इति । अत्राज्ञानकारढृत्तिमिखनेनाज्ञानकालमात्रदततिलं, तेनाज्ञानान्यकालदक्तित्वे 
सति, अज्ञानकालढरत्तिलम् । तथाच यदि स्वानधिकरणकालदत्तिलसंबन्धेनाज्ञानविरि्टान्यत्वे सति, खाधिकरणकाल्टृत्तिलं, 
तदा खपूरवक्षणनिष्ठतादशाज्ञानानधिकरणकालवृत्तौ धटादावसिद्धिः, यदि खानधिकरणकाल्ढृत्तिलसंबन्धेनाज्ञानविशिष्टान्यत्वे 
सति सखधिकरणकाल्ढृत्तिलं॑घटोत्तरनिवद्याज्ञाननिष्ठमादाय घटादौ हेतुसत्वं, तदा चेत्राज्ञाननिङत्तौ मैघाह्यनस्योभय- 
संबन्धेन सत्त्वात् व्यभिचारतादवस्थ्यमिति, तेनाज्ञानप्रयुक्तमा्दृत्तिधर्मवत्वम् , तेनचाज्ञानाप्रयुक्तं यजन्यं तद्धि-नत्वे 
सति कालढत्तिलं विवक्षणीयमिदयाह--अक्ञानाप्रयुक्तमिति । घटायसिद्धिवारणयेदम् । अम्रियायामहिद्धिवारणाय 
जन्यमिति) अवरियानिठत्तेः अवि्यापरिणामलानभ्युपगमेन तदप्रयुक्तत्वात् जन्यत्वाच तन्न तदवच्छि्मेदाभावान्न व्यभिचारः । 
उक्तकारसंबन्धिरवम् अज्ञानाप्रयुक्तजन्यभिन्नलिगिष्टकारभिन्नतम् ! सत्यन्तस्य अज्ञानाभयुक्तजन्यभिन्नत्वस्य १ 
तच्छेऽ पीति । अवेदत्वे सद्यपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वाभावेन इदयत्वरूपविरेष्यांदवति इति रोषः । तावन्मात्रस्य काल- 
संबन्धित्वमान्रखय । पश्चमश्रकारेः तत्त्वेनाभ्युपगम्यमानाविदानित्तौ । सत्यन्तम् अन्ञानाभरुक्तजन्यभिन्नत्वम् नयु 
सति अन्ञानरूपप्रतियोगिनि तजनिडत्तिः, असतितु नेति अज्ञाननिकृत्तेरजञानम्रयुक्तत्वात् तत्र व्यभिचारो इवौर इयत आह-- 
अन्ञानाधरयुक्तत्वमिति । अज्ञानतदेदयान्वतरतावारम्यानापन्नत्वमिति । अक्षानं मुखाषिद्या, तद्छेश्चाः 
तच्संस्कारः, तन्तादात्स्यानापन्ने तत्परिणामभिन्नं तद्धिनत्वमियर्थः । अज्ञानतादात्म्यापन्नं तत्परिणामभूतं षट्युक्ति- 
हप्यादि, तद्ेशश्च तेष्रेशतादत्म्यापन्नं जीवसुक्तभोगः, तद्धिज्ञमप्यनायवियादि न जन्य, तादस्षी ठु अवियानिढृत्तिरेव 
पच्चमत्रकारा, तस्या अविद्यातषठेश्चपरिणामलाचुपगमात्. इति तत्र अन्ञानतङशान्यतरपरिणामान्यजन्यत्वसतत्वेन तदवच्छिश्ल- 
भेदाभावात् न् व्यभिचार इति भावः । उक्तम्याख्यावीजमाह-- तेनेति । तकेरनिवेशश्रयोजनमाद--जीवन्मरुत्त- 
भोगादिकमिति । अज्ञानानार्मकं स्थूलरूपाज्ञानपरिणाममिनम् । तल्लेशात्मकं सृक्मङपपरिणामरूपम् । एव॑चो क्ता 

~ 



विषटेशोपाध्याय्युड़हितगौडबरह्यानन्दीयुता । २९१ 

न्यतरतादात्म्यानापर्जं जन्य, पञ्चमग्रकारषियानिद्रत्तिरेव, तद्धिन्नलस् जीवन्मुक्तमोगदौ सत्त्वात् हैठुसत्वरूपेष्टासिद्धिः + 

नयु अज्ञाननिकृत्त व्यभिचारवारणाय तद्धिनलमेवास्तु, किमज्ञानकाल्दृत्तिनिवेरोनेयत, आह॒ मूरे- तेनेव 
वच्छे न व्यभिचार इति । एतेन- तच्छे व्यभिचारवारणाय तद्धिन्नलमेवास्तु, किमज्ञानकार्डत्तिलनिवेरोन--- 
इयपि- परास्तम् । ननु--अज्ञाननिवत्तेरल्ञानाप्रयुक्तजन्यत्वेन गुरुरूपेण भेदः किमिति निवेदयते, ल्ुना अज्ञाननिव- 
त्तितवेनैव स निवेरयतामिति-चेत्, उच्यते; तथा सति जीवन्सुक्तीयस्थूतयज्ञाननिकत्तौ मिथ्याभूतायां भागासिद्धिरिति 
पश्रमभ्रकाराविदयानिषत्तित्वेन तद्धेदो निवेद्यः, तच सदन्यत्वे सति, असदन्यतवे सति, सदसद्विलक्षणान्यत्वेच सति, 
ते्चपरिणामान्यत्वे च सति, जन्यखरूपनिवेितमेदग्रतियोगितावच्छेदकापेश्षया रुर्वीति भ्रन्थकारोक्तावेव लाघवादिति ॥ 

इति दद्यत्वहेतूपपत्तिः । 

श्रीरस्तु 1 

अथ ददयत्वहेतूपपत्तिः । 

( १) तत्र स्यायामृतकाराः-- 

मिथ्यात्वाजमाने दस्यलहेठुरपि “सर्वोऽपि प्रययो मिथ्यात्रविषयकः प्रयथलाः"दिति बोद्धीययुक्तिच्छर्दिमात्रम् + 
तत्रापि बौद्धमते माण्यल्याखतस्ात् तदोगेऽपि सखतःप्रामाण्यवादिनामद्वैतिनां तदयुक्तमेव 1 नच-- खतःप्रामाण्या- 
प्रामाण्याङ्गीकारनिबन्धनमेदमात्रेण युक्तलरायुक्तलवणैनं न संभवतीति - वाच्यम् ; खतःप्रामाण्यवादे अबाधितविषयकला- 
वरयकतया इत्तिविषयत्वेन मिथ्यालसाधने विरोधात् } कर्थचित्तन्मतसाधारण्येऽपि तदिव भवन्मतमय्युपेश्षणीयमेव । 
तथा्ि--किमिदं ददयलम् १ (१) वृत्तिव्याप्यलं वा (२) फलव्याप्यत्वं वा (३) साधारणं वा (४) कदाचित्कथंचिद्विषयल्वं 
वा (५) खभ्यवदारे खातिरिक्तसंविदपेक्षानियतिव (६) अखभ्रकाद्यत्वं वा । 

नाद्यः, ब्रह्मजिज्ञासा व्रहमज्ञानमिखयादौ षष्युपपत्त्य्थं “तमेव धीरो वि्ञये“लयादौ द्वितीयोपपत्त्यथं श्रवणार्दिबिध्युपपत्त्यथं 
“तर्वप्रययवेयेऽम्मिन्बरह्मरूपे व्यवस्थिते । प्रपञ्च अ्रविखयः शाब्देन भतिपाद्यते” इति वचनोपपत्य्थं च ज्ेयत्वेनो~ 
पगमनीये आत्मनि व्यभिचारात्, अन्यधा इग्विषयखरूपददयत्वे विशेषणनज्ञानाभवेन ज्ञेयखानापतत्याऽसिद्धेः, अनुभूति 

खश्रकाशा अुभूतिलात् इत्युमाने धम्यसमसत्ताकले बाधासिच्यादिवारणार्थं व्यावदहारिकषख हेतोर्विपक्षे एत्तिव्यैभिचारादिक- 
मियेव र्णनीयतया घर्मिसमसत्त्वस्य हेतोर्विपक्षे शिर्व्यभिचार इति वर्णनायोयात् । एतेन--पमिंसमसत्ताकत्वं हेतु- 
निशेषणमिति शशपि--परादता; उत्तिपदवैयभ्योपत्तेः । यथाकर्थचित्सार्थक्येऽपि टष्ान्ते साधनवेकल्यम् , रूप्यं दष्टमिय- 
लुभवेन श्युफिरूप्ये तद्धिषमसत्ताकत्वस्येव सत्वात् 1 मम रीलयात्मनि न्यभिचारश्च ! नचात्मनि यत्तदद्ेदयमिति श्ुदयुपपर्य्थं 
फृतिषिषयत्वं नाद्र क्रियते; इस्यते, तग्यया चुद्येदयादीनां पूर्वोक्तवचनानां च॒ विशिष्टोपहितादिपरमत्वमेवेति--वाच्यम् ; 
दकश्यखमिभ्यात्रयोः शुद्धे व्यतिरेकक्ञानार्थं शुद्धे दद्यत्वनिषेधार्थं श्॒द्धपदग्रयोगसार्थक्यार्थं च श्रुद्य ज्ञेयलस्या्गीकरणीयलात् 1 
अतएव तत्राखम्रफाञ्चलज्ञानस्य न संद्ययधीः; अन्यथा इद्धं सग्रकादामिति वाक्येऽपि तखाविषयलत्तादरसंशयानिराकरणा- 
पत्तेः ! वस्तुतस्तु--विषिष्टस्य छद्धानतिरेकात् विशिष्टविषयत्वेनेव विरेष्यञचद्धविषयल्मपि सिद्धमेवेति खदृदो व्यभिचारः ! 
विषिष्टख विरेष्यभूतद्चदधातिरेके दण्डी चैत्र इति ज्ञनेन चेत्रजञानाचुभवस बाधपत्तेः । पतेन--विषयलसख अभरीषोमयो 
देवतालवत् ग्यासज्यकृत्तिलमेदेति शक्वापि--परास्ता; विरोष्णे भागासिथ्यापत्तेः । अद्स्यलरादिश्चुतयस्वु साकस्येनादस्य- 

त्वराः । पलतेन--उपरहितत्रिषयतावादोऽपि-- पराहतः; चरमढत्ताबुपाधिभूतशत्तेरपि बिषयतरे तख खप्रकारात्वाप्रमा- 
सयोरापत्या अविषयत्वे केवर्रह्मण एव दृत्तिविषयत्वं नतु इत्युपरितसेयेव सिथया च तस्यासंगतलात. । पव च-- 
छद्धस्य खसूपेणाददयत्वात् सरूपेण ददमलस्येवाच विवक्षणाच्न न दोष इति शङ्कापि--पराहता; घटादौ निलातीन्दिय 
आददः ! अतएव तरति दोकमात्मबिदिलयादिश्वुतयो ऽष्युपपच्चाः । अन्यथा विरिष्टज्ञानेनोपहितन्ञासेन वा शद्धाज्ञाना 

नस्या भनिमोशलभसङ्गात् ! अन्ञानसमानविषयत्वेन रि ज्ञानसख निवरसैकलम् , नलु तदाकारतेन; साकारवाद्रापत्तेः. ४ ` 

एतम आत्मनि व्यभिचारतादवसथ्यमिति मन्तव्यम् \ अन्यथा स्ुरणमाघ्रस्य तादात्म्येन प्रि्यात्वे तच्रलापततया ब्रह्मणोऽपि 
िश््रस्मपत्तेः । भनिर्वचनीयत्वं मिध्यात्रमिति पक्षे वु तुच्छे म्यभिचारशात्राबुसन्धेयः # ¡~ 



२९२ अदैतसिद्धिः  संञ्याख्या । [ परिच्छेदः ९ 

(२) नापि फलन्याप्यतवं ददयलम् ; फलपदेन इ्तिप्रतिफल्तिस्य तदभिव्यक्तविषयायिष्ठानस्य वा चैतन्यस्य विवक्षणीयतया 
निल्ातीन्दिये शक्तिरूप्यादौ च भागासिद्धेः । 

(३) नापि उत्तिव्याप्यलफलव्याप्यलयोः साधारणं दग्विषयलम् ; बरह्मणि व्यभिचारात् 1 

(४) नापि कदाचितकर्थचिष्धिषयलम् ; तच्यवहारे तद्विषयलस्य तच्चतवेन कलिपतभेदेनापि ब्रह्मणोऽपि चिद्धिषयल्वस्य 
ब्रह्म पूर्वै न ज्ञातमिदानीं तरेदान्तेन ज्ञातमिति व्यवहारोपपच्यर्थमङ्गीकरणीयत्वेन ब्रह्मणि व्यभिचारात्, घयारदिस्थल 
इव वरत्तिप्रतिफकितचित एवाक्ञाननिववकलात्, तदाकारल्ेन तचिव्तैकत्वे घटादावपि तथापच्या हैवसिद्धेः । वस्तु- 

तस्तु--अन्धकारनिवरतकममाभिन्यक्तप्रभाविषयत्वेन अकारस्य लोकेऽनलुमवेन भल्युत अन्धकारनिष्येव तस्याजुभवेन 
च एृतत्याऽन्नाननिङ्त्येव घयादिभरयक्षत्वं नलावरणनिवर्वकठृत्यमिव्यक्तचैतन्यविषयत्वेनेति घटादावविद्धिरपीति मन्तव्यम् । 

(५) नापि खब्यवहारे खातिरिक्तसंविदयेक्षानियतिः, खपदेन खरूपमात्रविवक्षणे निर्विकल्पकानङ्गीकदैमते घादावसिद्ध.ः, 
आत्मनोऽपि कालादिविदिष्टलेनेतावन्तं काठ सुखमहमखाप्समिति ज्ञानविषयत्वेन सखातिरिक्तनिदोषणज्ञानपिक्षत्वेन 
म्यभिचारात्, खांशे खातिरिक्तसंविदपेक्षाविवक्षणे च नियतिपदवैयथ्यीत् , इष्टापत्तौ चाज्ञानाडृते छदे खनव्यवदारा्थं वेदान्त- 
जन्यदृत््यपेक्षणअभि चारात् , उ्यन्यसेविद्धिवक्षायां घादावसिद्धेः, तत्न इत्यैव व्यवहारसिद्धेः । 

(६) नाप्यखप्रकादात्वम् ; फलन्याप्यत्वे सल्यपरोक्षव्यवहारयोग्यल्ाभावरूपस्य तस विशेषणविशेष्योभयवति घटादौ 
छक्तिरूप्यादौ चासत््वेनासिद्धिसाधनवैकल्ययोः म्रसङ्गात्, अपरोक्षव्यवदहारयोग्यलाभावस तादृशयोग्यल्लायन्ताभावान- 
धिकरणल्रूपस ब्रह्मण्यपि सत्वेन तत्र व्यभिचारात् , परतचमथ्रकारवियानिशततौ व्यभिचाराच्च ' एवंच--न धमाोदो 

फरव्यासिच्त्तिव्याप्यत्वमात्मनि । अज्ञातत्वादिरूपेण चिद्धेयत्वं तु चिस्यपि ॥ अन्यापेक्षाभिरापत्व- 
मस्स्यौपनिषदात्मनि । त्वदुक्ताखथ्रभत्वं च रूप्ये नास्त्यस्ति चात्मनि-इति वणैयस्ति ॥ 

(२) अदैतसिद्विकारस्त॒- 

फलभ्याप्यलातिरिक्तः स्वोऽपि पक्षो विचारसहएव; यत्तददरेदयमितिश्चुत्या श्॒दस्य वत्तिविषयत्वनिषेधात् छत्तिव्याप्यल्लपक्षे 
नात्मनि व्यभिचारः ¦ ब्रह्मपराणां वेदान्तानां श्रवणादिविधेः ब्रह्मजिज्ञसादिन्यवहारस तमेव धीर इद्यादि श्वुतेश्च चरमछत्तयु- 
पहितब्रह्मविषयलात्, खप्रकाशत्वेन खतःसिद्धे ब्रह्मणि दश्यलनिषेधस्य श्रुत्या बोधनसंभवेन तदर्थं छदधक्ञानानपेक्षणात् । 
एतेन-खप्रकारालसंशयानिकत्तिरपि--व्याख्याता; धूमव्यापको बहिरिति नि श्वयानन्तरं वहयभाववति धूमवत्ताज्ञान- 

खेव शुद्धं खप्रकाशमिति वाक्यादिना अश्द्धतरेऽखप्रकारचग्यापकलनिखये शद्धेऽखप्रकारलसंशयासंमवात् । एतेन-- 
द्ध खभकाक्षमिति वक्यमपि--ञ्थाख्यातम् । डखदधेऽखम्रकाराल्रसंदायनिषत्तिरूपप्रयोजनमादाय तु छद्वपदप्रयोगाद्युप- 
पत्तिः । एवं शद्ध न हदयं न मिथ्या इदयादिभिः अ्यद्धतवं दद्यलमिथ्यालयोव्योपकमिति बोधिते शुद्धे इद्यलमिध्यालयो- 

व्यतिरेकः पर्यवस्यतीति न तदर्थमपि तज्ज्ञानपेक्षा । एतेन--स्फुरणमाच्रख मिथ्याते तच्नत्वं शून्यवाचभिमत--परा- 
हतम्; खतःस्फुरणरूपत्वस्य धटादावसिद्धः, विरेष्यतापन्नत्वेन विशेष्यस्यापि मिथ्यात्वात् विषिष्टज्ञाने विरेष्यविषय- 
ताया अप्यङ्गीकारेऽपि न शद्धे व्यभिचारः; विरोष्यख छद्धरूपत्वाभावात् । विरिष्टं शद्धाद तिरिच्यत इदयङ्गीकारे नोक्त- 
राङ्काया अप्यवसरः; विरोषणे ज्ञानान्तरविषयत्वमादाय भागासिद्धिपरिहारत् । विरिष्टविषयकेनोपदहितविषयकेन चा 

जननेन खुद्धस्ररूपाज्ञानस्य पि निचततेन दण्डी चैन इति ज्ञानोत्तरं छद्धयैतरज्ञातत्वाञ्वभवविरोधः । एतेन--उपरितविषयक 
ज्ञानस्य चद्धखरूपाश्रिताज्ञानानिव्तैकत्वादनिमेकषप्रसङ्ग इव्यायपि शङ्गः-- पराहताः उपाध्यविषयकत्वै सल्युपहितविषय- 
कत्वरूपसमानविषयकत्वसोपहितज्ञानेनाज्ञाननिढृत्तिपक्षेऽपि संभवात् 1 उपदहितात्मन एव सकरूपपश्चाधिष्ठानत्वसयाङ्गीकारात् 
न स्ैप्रययवेदेऽसिन्निति वचनविरोधः । एतेन--रग्विषयत्वे दद्यत्वसमर्थनं दग्रपश्चुद्ध विषयत्वं विना भ संभवतीति वच- 
नमपरि--पराहतम् ; उपहितेनैव सर्वस्यापि प्रप्स् तादात्म्यम्, तस्यैव कारणत्वात् , नतु छद्धेनेति छद्धज्ञानानपेश्चणात्. । 
यदि तु विवरणमताञ्खसारेण उत्तिविषयत्वं शुद्धस्यापीति शङ्कयते, तदापि धभिसमानसत्ताकव्रत्तिविषयत्वविवक्षणाव्यभिचार- 

परिहारः । उत्तिविषयत्वं नामाकाराख्यकृत्तिसंबन्ध इति न बृत्तिपदवैय््य॑म्, नवा दान्ते साधनवैकल्यम् । छकतिरूप्यस्येव 
तदाकारत्ेरपि प्रतिभासिकत्वात्, ध्मिसमसत्ताकत्वेनद्विखभिमतवृत्तिविषयत्वविवक्षणेः तु न युष्मन्मतरीद्यापि व्यभिचार 

असक्तिः । शब्दाजन्यदृतिविषयत्वं दृद्यत्वमिति परिष्कारे तु तच्छे व्यभिचारपरिदारार्थं विदेषणान्तरदानयुक्तगौरवमपिः 
नावसरं कुमते । शब्दज्ञानालुपाती तु वस्तुश्रूल्य दति पातञ्ञलसू्राजुसारेण वुच्छाकारसाब्दडततयज्गीकारेऽपि आचुमानिकञत्ते. 
रनङ्गीकारादिति सर्वेमनवदयम् इति । ` , „3 



विकेशोपाध्याय्युपच्रहितगौडव्रह्मानन्दीयुता । २९३ 

( ३) पतेन--ृत्तिन्याप्यत्वफलन्याप्यत्वयोः साधारणमिति तृतीयपक्षोऽपि समीचीन एवेतिशघूचितम् । 

(४ ) कदाचित् कथंचिचिद्धिषयत्वपश्षोऽप्युपपन्न एव । विद्रुपत्वचित्तादात्म्यान्यतरवत््वसेव व्यवहारप्रयोजकतया 
चिति विद्धिषयत्वस्यासंमवेऽपि व्यभिचाराभावात्, मेदकत्पकोपाध्यभावेन बिम्बप्रतिनिम्बभावादिस्थल इव भेदकल्पनया 
असंभवात् । घटायाकार्या घटावच्छि्नचेतन्याधिताज्ञाननिषृतावपि घटायनाभासाचिद्धिषयत्वमवर्यमङ्गीकरणीयम्; 
सखतोऽस्फुरणरूपत्वेन प्रकाशासंभवात् । स्फुरणकूपताद्गीकारे तु बौद्धमतप्रवेशापत्तिः श्रुतिविरोधश्वेति मन्तव्यम् 

( ५) एवं खन्यवहारे खातिसिक्तसंविदपेक्षानियतिरूपददयत्वमपि हेतुः । ब्रह्मण आनन्दादिन्यवहारे वेदान्तजस्य- 
उर्यपेक्षणेऽपि स्फुरणेऽनपेक्षणेन नियतिपदेनोक्तव्यभिचारवारणात् ! सखीययावच्यवहारे खातिरिक्त संविदपेश्षाया 
एवात्र विवक्षितत्वादिति न कोऽपि दोषः । 

( ६ ) एवमखप्रकाशत्वरूपमपि ददयत्वं हेतुरेव । तच्च खप्रकाशत्वावच्छिननप्रतियोगिताकमेदवत्तवम् । खप्रकाश्वं 
खापरोक्षत्वे खातिरिक्तानपेक्षत्वम् तदवच्च्छिज्ञाचुयो गिताकग्रतियोगिताकमेदवत््वविवक्षणाचचश्वरत्वजीवत्वायवच्छिन्नानुयोगि- 
ताकप्रतियोगिताकमेदवत्वमादाय न ब्रह्मणि व्यभिचारः । यद्धा--अवेदयत्वे सल्परोक्षव्यवहारयोग्यत्वाभावरूपं तत् । 
अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वं चाश्चाननिवरतैकन्रत्तिविषयत्वयोग्यत्वरूपमिति न बरह्मणि व्यभिचारः, न वाऽविदयाञ्चक्तिरूप्यादाव- 
सिद्धिसाधनवैकल्ये । यथा घटादीनामपि फल्न्याप्यत्वं तथमरे वक्ष्यामः । पञ्चमप्रकारावियागिदत्तिम्यभिचारवारणार्थ तु 
अनज्ञानकाल्छत्तितवं विशेषणं देयम् । सद्धिविष्तत्वमात्रे साध्ये तुच्छे पच्चमअकारावियानिवृत्तौ च न व्यभिचारगन्धोऽपीति 
सर्वमनवदयम्-इति निरूपयन्ति ॥ 

(३ ) तरद्गिणीकारास्त॒-- 

( १ ) न त्तिग्याप्यत्वं टर्यत्वम् ; अत्मनि ग्यभिचारात् , वैदान्तानासुषटहितादिपरत्वेऽखण्डा्थत्वभङ्गापत्तेः । अभव- 
ज्ञानं प्रति खम्राहकममाणजन्यो पस्थितेः अमाणजन्यतदुपस्थिते्वा कारणत्वेन प्रमाणजन्यश्चुद्धोपस्थितेरङ्गीकरणीयत्वात्. 1 
अन्यथा विधिनिषेधयोरविषयस्यापि विधिनिषेधविषयत्वेऽतिप्रसङ्गत्, अतएव हि शद्ध खयरकाशमिति वाक्ष्यमप्यर्थवत् 
भवति; रक्तया लक्षणया वा श्द्धस्या्रतिपादने तादशवाक्यवेयध्यत् \! पतेन--अश्द्धत्वाखपरकाशत्वयोव्यौप्यव्यापक- 
भावबोधकत्वे तात्प्थमपि--पराहतम्  तादशव्याप्यव्यापकभावग्रहमात्रेण खप्रकाराताप्यैवसानासंभवेन प्यैवसितम्रयो- 
जनस्याप्यमावात्, अखप्रकाशत्वन्यापकाशुद्धतवन्यतिरेकज्ञानेनैव तत्पर्यवसानसंभवेन तदर्थं शुदधज्ञानस्यावर्यकत्वात् । 
अस्तुवा व्याप्यन्यापकभावग्रहमात्रेणव खप्रकाशतापर्यवसानं, तथापि तादशन्यापिग्रहः छद्धसरकादात्वयोग्य॑तिरेकसह- 
चरेणेव संभवतीति वघद्रकुव्यामेव भ्रभातम् । मास्तुवा व्यतिरेकसदचारपिक्षा, एवमपि विदिष्टोपहितादौ असुगततया 
ञद्धस्यापि भानात् व्यभिचारतादवस्थ्यमेव । वस्तुतस्तु-चरमशततेः खस्यामनवभासमानाया एव सखोपाधितवाङ्गीकारे- 
णोपाध्यविषयत्वे सप्युपहितविषयकत्वसंपादनेन न ज्ञानाज्ञानयोः समानविषयकत्वनि्वाहः संभवति; अज्ञानस्यापि तथैव 

मिथ्याभूतोपहितविषयकप्वे 

“'आश्रयत्वविषयत्वभागिनी निर्विभागचितिरेव केवला 1 
पूवैसिद्धतमसोऽपि पिमो नाधयो भवति नापि गोचरः })"” इति 

भवदीयसिद्धाम्तभङ्गापत्तेः, अन्योन्याश्रयापत्तेश्च । 

लन्धे उपरते विषये अज्ञानखरूपसिद्धिः अज्ञानखरूपसिद्धौ चोपहितस्रूपसिद्धिरिति। एतेन--2ृततेरपहितविषयत्व- 
वादोऽपि-परादतः; अघुपहितसख चैतन्यस्याविपयत्वेन तद्विषयकगर्युत्पत्तितः पूर्वं तद्धिषयकडच्यसुत्यतत्याऽन्ाप्यन्यो- 
न्याश्रयापत्तः । एवंच ज्ञानाज्ञानयोनिवत्यैनिवर्वकभावस्य श्ुद्धविषयकत्वेनैव निर्वहणीयतयाऽन्यथाऽनिमेक्षप्रसत्नेन छद्ध- 
बिषयत्वाङ्ीकार आवदयक इति सुदृढो व्यभिचार इति मन्तव्यम् । विवरणमतायुस्रणे ठु दुष्परिहर एवायं दोषः; 
ब्ाब्दाजन्यप्र्क्षादिृत्तिविषयत्वस्यापि त्र सत्त्वात् । तथायचोक्तम्---““सर्वश्रययवेयेऽसि”जिति ॥ 

८३ ) एतेन--तृतीयमपि ददयत्वं नाुमापकमिति-खूचितम् । 

( ५ ) चलुर्थमपि दस्यत्वं न हेतुः; अपोक्षव्यवदारे चिद्धिषयत्वस्व तच्रप्वेन कल्पितमेदमादाय ब्रह्मण्यपि तद्विषय. 
त्वसयाङ्गीकरणीयत्वेन व्यभिचारात् ; बिम्बम्रतिनिम्बभावादिस्थल इवाज्ञानरूपोपाधिनेव तत्कल्पनसंभवात् ॥ 



२९४ ` अद्वैतसिद्धिः सव्याख्यां । ` [ परिच्छेदः ९} 
( ५.) खभ्यवहारे खातिरिक्तसंविदपेक्षानियतिस्तु न कर्थचिदपि साधनम्; सा हि खाविरिक्तसंविदपेक्षानिरूपितव्याप्य- 

तावत्खन्यवहारकत्वरूपा आत्मन्यपि विद्यते । आत्मीयन्यवहारविशेषसयोक्तव्याप्यत्वत् , खातिरिक्तसं विदपेक्षानिरूपितन्या- 
प्यतावच्छेदकखग्यवहारःववद्यवहारकत्वरूपत्वे नियतिपदवैय्यात् ॥ 

( € ) नापि षष्ठम् ; अन्यानधीनापरोक्षत्वस्य ब्रह्मखरूपातिरिक्तत्वे तस्याविध्याधीनतया ब्रह्मखरूपत्वे तख भेदभ्रति- 
योगितानवच्छेदकत्वैन चापरोक्षरवियोगिकभेदस्य विवक्षणीयतया नीवभमेदमादाय व्यभिचारात्, आश्ञानकाखवृत्तित्वस्म 
जीवन्सुक्तमोगादौ तङटेशाकाल्त्तित्वस्य घटादौ चासिच्या तदन्यतरवत्वसख बिवक्षणेऽपरयोजकत्वात., प्रत्येकसुकतिपश्े 
पश्चमयकारावियानिवृत्तौ न्यभिचारावारणाच्च । एवं द्वितीयपक्चेऽपरोक्षपदेन सखावच्छिन्नचिदाश्चितासानापादकोक्ञान- 
निवर्वैकन्रत्तिविषयतवस्येव विवक्षणीयतया विरोष्याभावभयुक्तविरिष्टाभावरूपस्य पूर्बोक्तरीदया ब्रह्मण्यपि फलव्याप्यत्वस्या- 
प्यावदयकत्धेन विशेषणाभावप्रयुक्तविरिष्छभावस्य वा सत्त्वेन ब्रह्मणि व्यभिचार इति न इरयत्वेन भिथ्याताद्ुमानमिति-- 
प्रतिपादयन्ति ॥ 

(५) अत्र ठधुचन्िकाकाराः- 
( १) वृत्तिन्याप्यत्वं तु न मिभ्यात्वासाधनं संभवति; वेदान्तानासुपहितविषयकप्वैन श्यदधस्य उत्तिविषयत्वाभावेनात्मनि 

स्यभिचाराभावात् । खयंभ्रकारतयानवभासमानाया वततेरुपाधित्वेनाखण्डार्थत्वभङ्गाभावात् , निषेधग्रस्यये परतियोग्युपस्थितेर- 
ैक्षणेऽपि तत्र प्रमाणजन्यत्वायंनपेक्षणेन खतःसिद्धे तत्र दर्यत्वनिषेधेऽपि इत्तिविषयत्वासिद्धेः, युद्धं खप्रकाञ्चमिति वाक्थे- 
ऽछ्यदधत्वाऽखंप्रकाशत्वयोव्याप्यव्यापकनोधकत्वात् दृर्यत्निषेधवाक्येऽपि तद्रो धकत्वाङ्गीकारात् , नदि खद्धलाखप्रकादात्व- 
योव्याप्यन्यापकम्रहे उपहितत्वामाववि शिष्टे शचुद्धेऽस्ध्रकाशत्वन्ञानं संभवति, उनक्तवाक्येनापि उपटितत्वाभावावच्छिननविशेष्यता- 
निरूपितग्रकारत्वामाव एवाखप्रकारत्वे बोध्यत इति नानुपपत्तिः ! उपहितत्वाभाववलयस्वघ्रकाश्चत्वमिति न्यभिचारनिश्यस्यं 

द्धलवं खप्रकाशदृत्ति न वेति व्यभिचारसंशयस्य वा शुद्धस्य इृत्यविषयत्वादिवासंभवषैन तादशव्यासिमदार्थं छद्धत्वखश्रका- 
शेत्वयोन्य॑तिरेकसदचारपेक्षाया अप्यभावात्, घराबलीकतारणार्थं तजनिर्विकल्पकखीकारस्यावदयकतया केवलसर्पेण वत्ति- 
विषयत्वमादाय तत्र भागासिद्धिवारणाद्विदिष्टज्ञानीयविषकत्वं न छद्धऽदगीक्रियते । अङ्गीकारेऽपि तस्य विरेभ्यतापन्नत्वेन 
मिध्यत्विन-व्यभिचौये न संभवडुक्तिकः । ““आश्रयत्वविषयलभागिनी निर्विंभागवितिरेव केवला इति सिद्धान्तख विव- 
रणम्र्थानविषयलात्, वाचस्पतिप्रस्थानेऽपि पशिमश्चब्दशब्दितकायतवस्योपहितेऽभावेनोपहितविषयत्वेऽपि तदविरोधात् , 
अज्ञानोपदितयोरनांदिलिनान्योन्याश्रयानवकाशात्, मनःसंयोगिनिष्टखविषयाभिन्नलसंबन्धेनेव मानसश्रयक्षे मनःसंयोगस्य 
हेतुंखम् , नंतु विषयतासंबन्धे मानसप्रयक्षे मनःसंयौगख हेतुखमिलयङ्गीकारेण कृच्युत्पत्तितः पूर्वमुपहितखरूपसिद्धावपि 
दोषाभावात्, सखौपदितान्याविषयत्वे सति सखोपहितविषयत्वरूपसमानविषयकलन ज्ञानाज्ञानयोनिंव््यनिवर्वकभावसिद्धेश्व 
ननिमे्षादिपरसङ्गः-। यदि तु तदितराविषयत्वमेव समानविषयकत्वं, तष्यंपहितनिषयताया एवानपेक्षणान्नोक्तभसङ्ग इति 
नत्ति व्यभिचारः । 

( ३) पतेन--रतीयमपि दृश्यत्वं न व्यभिचारितमिति-- सूचितम् । 
( ४ ) चलुर्थमपि तु निद्मेव; विद्विषयत्वस्य चिदषत्तिविदिष्टतादात्भ्यरूपस्ैव विनाश्षिलादिददयत्वन्याप्यसांन्न 

विवक्षणेन ब्रह्मणि व्यभिचाराभावात्.) आनन्दं ब्रह्मणो रूपम् इलयादौ तु प्रातीतिकस्यान्यादशस्यैव तस्य सत्त्वाननोक्तदोषः ! 

५ ) पतेन--खन्यवदहारे खातिरिक्तसंबिदपेक्षानियतिरपि--ग्याख्याता; खन्यवहारत्वावच्छिनग्यापकसखातिरिक्तसंवि- 
दपेश्षारूपायां तच व्यापकलतात्प्यग्राहकलेन नियतिप्रदसार्थक्यात् ॥ 

` (९ ) श्ष्टमपि दर्दयत्वं मिभ्याल्वाचुमापकमेव; अन्यानघीनापरोक्षत्वमियत्रान्यपदेन खान्यचितो विवक्षणेनोक्तापसेश्च- 
ल्य ब्रह्मखक्षपातिरिक्तत्वे तस्याविद्याधीनःवेऽपि दोषाभावात्, अनज्ञानतषटेशान्यतरतादारम्यानापन्नं सत् यनन्यं तदन्यत्वे 
खतिः कालसंबन्धितद्येवात्राज्ञानकार्ृत्तित्वपदेन विवक्षणेन - पञ्चमभ्रकाराविदानिच्रत्तौ अज्ञानङ्दो जीवन्मुक्तभोगादौ च 
भागसिच्यभात्रात् 1 अज्ञानसामान्यविरोधिमनो््तिविषयतायोग्यत्वसेवात्रापरोक्षत्वपदेन विवक्षितत्वादविेष्यसेव बद्मणः 
फलव्याप्यत्वाभावेन विशेषणस्यापि सत्त्वेन व्रशेषणाभावम्रयुक्तविविष्टाभावसत्त्वेन ब्रह्मणि व्यभिचाराभावाद्धितीयपक्षोऽपि 
समीचीन एवेति सर्वमनवदयमिति--विवेचयन्ति ॥ | 

इति ददयत्वनिरुक्तिः ॥ 



विडरेशोपाध्याय्युपशहितगौडत्रद्यानन्दीयुता । २९५ 

अथ जडत्वहेतूपपत्तिः ॥ 

जडत्वमपि हेतुः । नज --किमिदं जडत्वम् ? अन्नादत्वे वा, अक्नानत्वं वा, अनात्मत्वं चा । नाचः, 
त्वन्मते पक्षनिष्षि्सेवाहमर्थस्य जञातृत्वात्तत्रासिद्धः; शछद्धात्मनोऽन्ञाठसेन त्र व्यभिचाराच्च । 
नापि हितीयः; चर्युपरक्तचेतन्यस्येव ज्ञानत्वेन केवराया चृत्तेः केषरस्य चैतन्यस्य चाज्ञानत््ेन चत्ता (4 

धसिद्धिपरिहारेऽपि चेतन्ये -व्यभिचारतादवस्थ्यात् । नापि ततीयः आ्मत्वस्यैव निरूपयितुमश- 
यत्वात् । तद्धि न जातिविशेषः; त्वयात्मन एकत्वाभ्युपगमात् , विशिष्ठा्मनां भेदेऽपि तेषां पक्ष 

पः श सिद्धे क्षिनिक्षि्त्वात् । नाप्यानन्द्रूपत्वम्, वैषयिकानन्दे तच्यतिरेकस्य हेतोरसिद्धः, तस्या्यात्मत्वे 
४,८५.० ५. ५४.५५ 1 

न न ~~~ --- ~ 

गोडत्रह्मानन्दी ( लघुचन्द्रिका ) । 

अक्ञातत्वं जातृभिन्नत्वम् । अज्ञानत्वं क्ञानभिन्नप्वम् । अनातंमत्वं आत्मभिन्रस्वम् । पश्चनिक्षितस्य 
मिथ्यत्वं येष्वनुमेयं तदन्त्गैतस्य । अहमर्थस्य स्थुरुमनोबिशिष्टख् । नलु नाहमर्थो ज्ञाता; सुषुसौ तदभावेऽपि 
अविद्यान्रस्यास्मकख सुखादिनक्ञानख साक्षिणि दनात् , तत्राह--शुद्धेव्यादि । अविध्याविशिष्टखरूपेण सुपुिख्रभ- 
योरहंकारविशिष्टरूपेण जाग्रति क्ातृव्वेऽपि केवरात्मनोऽक्ञातृत्वेन तच्र भ्यभिचार इति भावः । चच्युपरक्तेति । 
यदाकारच्र्युपरक्ते चेतन्यं यत्, तत् तद्धिषयकक्ञानमिय्थैः । सुखादावपि वृत्तिः खीक्रियते; अन्यथा सुखाचवच्छि+ 
रचित एव सुखादिक्तानत्वे सुखादौ संस्कारासंभवत्, जानसुक्मावस्थाया एव संस्कारस्वात्, कार्यसैव सृक्ष्मावस्था- 
स्वीकारात् । नच-उक्तचिद्रुपेण चितोऽपि जन्यत्वेन तस्सुक््मावस्थासं मव इति-- वाच्यम् ; तादशावस्थाया हि संस्कार- 
विधया स्णृतिकारणस्वं सुखादिविषयकत्वेन वाच्यं, सुखादिविषयकस्वं च तस्यां सुखादितादास्म्यापन्नविस्परिणामरूपायां 
खुखादितादास्म्यम्, बि्यमानसुखादिदततेः स्वीकारे तु नोक्तकारणस्वं कटप्यते, तन्र तेन कारणत्वं कट्पनीयभ् , वृत्ति 
संस्कारस्य  भवुमिलादिृत्तिसंसकारसाधारणेनाकाराल्यगोणविषयतासंबन्धेन सुखानिरिष्टसंस्कारस्वेन कारणतायाः 
सत्वेन तथैवानिद्यमानसुखादिरष्तिनिवांहादिति भावः । विशिष्टात्मनां जीवानाम् । भेदे नानाष्वे । निश्षिशत्वाः 

ठघुचन्दिकाया विद्ङेशोपाध्यायी । 

अथ जडत्वहेतूपपत्तिः । 

रयुपरक्तचैतन्यस्य घटादिज्ञाने घरीयरूपायाकारच्युपरक्तचेतन्यसख चटीयपरिमाणादिज्ञनलं॑ सात्, अतौ 
व्याच्--यद्ाकारेति । यत् यदाकारढत्युपरक्तचेतन्यं तत् तद्विषयकम् ज्ञानमिलथः । इद चैतन्यं मनोवच्छि, 
नतु विषयावच्छिननं; परोक्षक्ञानासंग्रहापत्तेः । उलादेः साक्षादन्तःकरणावच्छिक्चित्संबन्धेनैव भानसंभवात् तद्धिषय- 
कडृतिखीकारे भ्रयोजनाभावात् तज्ज्ञानापरसिद्धिरत आद--सुखादावपीति । वत्तिः स्ीक्छियत इति ।- तदु- 
परक्तचैतन्यं च तज्ज्ञानमिति भावः \ अन्यथा इउखादिङतेरखीकारे ! नैयायिकानामिव संस्कारः संभवयेषेलयत आह-- 
ज्ञानसुक्ष्मावस्थाया इति । खीकारात् इति । उखायवच्छिनचितश्च नियलेनाकायंलात् सूष्ष्मावस्थारूप- 
संस्कारासंभवादिति भावः \ उक्तचिद्रूपेणेति । खलादिविचिष्टचि्ेनेयर्थः । विद्यमानसुखादिचृत्तेरिति । खा. 
दिसमानकाीनायाः साक्षिचेतन्यरूपमलक्षोपरजक्ठेततः । उक्तकारणत्वे इखादितादात्म्येन सुखादितादात्म्यापन्नकृत्य- 
परिणामरूपसंस्कारकलम् । त्र खुलादिताद त्म्यापन्नचित्परिणामस्पे संस्कारे । तेन खखादितादात्म्येन रूपेण । कस्प्- 
नीयमिति । अतिरिक्षभिद्यादिः । चन्ति संस्कारस्य उक्तडप्तिसू्षमावस्थारूपसंस्कारस्य । अयुमिस्यादिषुत्तीति 4 
छखाघ्यतीतलानागतछदशायां तत्ुखादिमत्पुरषीयाय॒मिदयादिक््तीदय्थः । तत्खादिसमकार्मेव पुरुषान्तरीयाङमिलयारदि 
शृत्तीयपि तदर्थः । सुसखाषिशिष्टेति । खखादिरदितेदयर्थः तेन खुखाययसमानसंस्कारस्य उखादिविशि्टलभविऽपि न 

कतिः । तथैति । क्षषोक्तकारणतयैव । विद्यमानसुखादिस्खुतीति । उखादिसमकालतृत्युपरक्तसा्षिपरयकषवि- 
षयीभूतद्सादिस्यृतीयर्थः । निवौहादिति । नु-उणाद्युपरक़रलवच्छिनरचैतन्यरूपजञानावच्छेदकर्तिसूक्षमावस्थाया 
श्व खसायनच्छिज्ञचिद्रपङानावनच्छेदकलुलादिसक्ष्मावस्थाया अपि छखादिसंस्कारलसंभव इति--चेश्न; उलदेरका- 
रा्यविषयखस लादादिव सूक्षमावस्थायां संभवात्, त्ताधित्र तत्स्ष्मावस्थायां 'संभवादिति भावः जा । विशिष्य 
त्मदेन षटादिविदिष्टवैतन्यस्य न यपरिम्रहः, तत्रामव्यवहाराभावादिति मनक्ति निधायाह--जीवानाभिति 



२.९६ अद्टैतसिद्धिः सन्याख्या । [ परिच्छेदः १] 

अन्ञानपक्षोक्तदोषः प्रसजनीय इति- चेत्, मैवम्; द्वितीयदततीयपक्षयोः दोषाभावात् । तथाहि-- 

गोडब्रह्मानन्दी ( रधुचन्द्रिका ) । 

दिति । तथाच तेष्वसिद्धिः। वेषयिकानन्देः चन्दनादिसंयो गजन्यमनोनश्त्यवच्छिक्नचिति । तच्यतिरेकस्य आनन्द्- 
मेदख । तस्य वेषयिकानन्दसख । आत्मत्वे भात्मखरूपस्वस्ीकारे । अज्ञानपक्षेस्यादि । केवरूवितः अनानन्दस्वेन 
सश्र व्यभिचारः। केवरचिति भ्यभिचारोक्तया सलयत्वसुचनेन वेषयिकानन्दादेः केवरचिदन्यस्यानारमघ्वसूचनेनासिद्धि- 
तादुबस्थ्यं सूवितम् । मैवमिति । एवंशब्दालुक्तौ प्रथमपक्चदूषणसखापि निषेधापत्तेः । एवशब्देन द्वितीयतृतीयपक्ष- 
योषणे निषेष्यतवमुक्तम् । नच--प्रथमयपकषेऽपि क्तातृस्वोपरुश्षितविद्धेदस्य हे तुस्वसेभवात् तत्यागो नोचित इति-- 
वाच्यम्; यथाहि वक्ष्यमाणरीया च्लानपद्जन्यधीसुख्यविरोष्यस्वरूपेण त्ानपदवाच्यस्य निवेशेन तद्भेदो देकः 
संमवति, तथा ज्षातुपदजन्यधीभुख्यविरदोष्यत्वेन ज्ञातृपदसुख्याथै निवेरोन तदधेदो हेत्न संभवति; क्तानानुदरव्यापार- 
चेन चित इव मनसोऽपि ज्ञतृपदजन्यधीमुख्य विरोष्यव्वेनोक्तमेदस्य मनस्य सिद्धत्वात् । चानपदस्य तु वाच्यं च्च्य 
वच्छिन्नमसस्वापादकाक्ञानाविषयत्वग्रयोजकबिरिष्टं चा वेतन्यम्, नतु चेतन्यविरिषटश्स्यादिरूपम् ; विरोष्यत्वेनैव 
चितो ज्ञानपदात् तीतेः, अतएव “सलं जानः मिलयादिश्ुतौ क्षानपदशक्स्थैव केवरुचिद्धोध दति वक्ष्यते सूखे । नहि 
वाच्यविरोषणस्य दाक्तया चिरोष्यतया बोधो ब्युत्पत्तिसिद्धः, पञ्युरपद्यरि लादितः पश्चादिभिन्नत्वेन पड्ुत्वादर्बोधापत्तेः । 

लशघ्ुचन्दरिकाया बिद्ुखेदणेपाध्यायी । 

तत्तदन्तःकरणविशिष्टचैतन्यानामिदयर्थः । आश्रयाणामन्योन्यामावरूपमेदस्य जातिमत््वेऽप्रयोजकल्रदादह-नानात्व . 
इति । एकलान्यसंख्यापर्याप्यधिकरणते इयर्थः, नतु जीवनिष्टमेदप्रतियोगिलविरिष्टजीवले ददयर्थः । तथा सति 
सदेः परस्परमेदे इत्येव व्याख्याखत । तथाच जीवेष्वात्लजातिसंभव इति भावः । तथाच जीवानां पक्षक्षिनिक्षि- 
पलपदार्थपक्षतावच्छेदकाश्चयवे च । तेषु जीवात्मखु अनात्मलहेतोरसिद्धिः । वैषयिकं विषयसंपर्कजन्यलं विशेष्ये 
चिद्रूषानन्दांशे न संभवतीदयत आह--चन्दनादिति । तद्यतिरेकस्येलस्यानन्दल्रामावस्ेलर्थ आत्मभिन्नलसेव 
देतलोपकमादसद्गतिरत आद-आनन्दभेदस्येति । तस्याप्यात्मत्वे इदस्य प्रैषयिकस्यात्मल इत्यथै अनात्मल- 
सिद्धेरपरिहारादवुपस्थितिरतो व्याचषट-आत्मखरूपत्वे इति । आत्मनः खरूपं सदयं तत्त्वे इयर्थः । तथाच तत्र 
मिथ्यालरूपसाध्याभावात्तत्रोकहेवसिद्धिर्न दोषाय; पक्षताचच्छेदकस्यापि तव्या्रत्स्येवोपगन्तव्यलात् । यद्वा आत्मस्वे 
चिदात्मरूपले । चिद्धिज्नलधरितपक्षतावच्छेद कानाकान्तत्वे इति यावत् । त्रच हेचतिद्धिनं दोष इति प्रसिद्धम् ! अज्ञा 
नपक्षोक्तदोष हयय्याज्ञानलस हेठुलपक्षे उक्तदोष इयथः ! तं स्पटयति-केबखचित इति । अनानन्दत्वे इति । 
वैषयिकानन्द खैवानन्दरूपत्वेऽय॑ दोषः, खरूपानन्दस्याप्यानन्दरूपत्वे केवल्चिलयनानन्दत्वामावेन व्यभिचाराभावाद- 
सिन्. पक्षे दोषं पूरयति-केवरुचितीति } व्यभिचारोक्तया मिध्यात्वरूपसाध्याभावोक्तया । सस्यत्वसूचनेन 
तद्रूप ॒तज्नियतस्याबाध्यत्वरूपसय वा सद्यत्वख सूचनेनेयर्थः । अनातमत्वेति । असव्यत्वेदर्थः ! मिथ्यात्येति 
यावत् 1 खूचनेनेति । छद्धविशिध्योरुभयोरपि सखत्वे दैतापत्तेः । असिद्धितादवस्थ्यसिति । वैषयिकानन्देः केवल- 
चिदन्यलधरितपक्षतावच्छेद्कवति साधनीयस् मिथ्यात्वस्य साधकटेतोः वैषयिकानन्दरूपात्ममेदस्यासत्त्वादिति भावः 1 
भूके--सरवे पकषेष्िति वक्तम्ये द्वितीयतृतीयपक्षयोरित्युक्तया अथमपक्षपरियागे बीजं वक्तु इति चेन्नेति 
वक्तव्ये, मेवमियेवंकारः अयुक्तः, तस्प्रयोजनमाद--एवं शब्दानुक्ताविति 1 द्वितीयठृतीयपक्षयोरिति । 
प्रथमपक्षस्यातिविप्रकृश्लञादयोग्यत्वेन वचैवंराब्देन परामश्ौसंभवादिति भावः । यथाश्चुतौ द्वितीयतृतीयावपि पक्षौ 

दुद्टवेव, परिष्कारेण तु अथमोऽपि निर्दोषत्वेन समर्थयितुं दाक्य इति रङ्ते--नच प्रथमपश्चेऽपि इति । 
द्वितीयादिपक्षपरिष्कारम्रकारः प्रथमपक्षे न संभवतीति समाधत्त--यथाहि इति । ज्ञानायुकूरुव्यापारत्वे- 
नेति । वक्ष्यमाणस्य ज्ञान छद्धचिद्रूपत्वेऽपि तस्य ॒वक्ष्यमाणज्ञानपदार्थतावच्छेदकरूपेण जन्यलत्, तदयुकूल- 
व्यापारप्रिद्धिः । चित इव मनसोऽपि इति । मनोऽवच्छिन्नं चैतन्यं हि अमात्र, तन्न मनसि ताद्दान्यापासे 
इत्तिरूपेण परिणामो वास्तवः, । तदुपाधिकशरैतन्येऽप्यवास्तवः । यद्वा चिन्मनसोस्तादात्म्यरूपः संबन्ध एव निर्वक््यमाण- 

जञानम्रयोजको व्यापार इति बोध्यम् । ज्ञातृपद्वत् ज्ञानपदं नाना्थ॒नेव्याद--ज्ञानपदस्येति । बृत्यावि 
इलयादिना चैतन्यनिष्ठोक्तप्रयोजकपरिप्रहः । ज्ञानपदेन विशेषणांरलयगेनेव विरोष्यांदयागेनार्थोपस्थितिस्व॒ न संभव 
ती्याह- नहीति । निर्विशेषिते घटत्वे पदाथौन्तरान्वयासंभवात् घटो न घटः इत्युपेष्याह--पश्युरपद्युरिति । 
पञ्चत्वं तु लोपलङ्कूलवत््वं ,सनिशेषितमेव तत्पदारथतावच्छेदकमितिः . भावः 1. वत्यवच्छिलयेतन्यस्य, ज्ञानारथत्वे पलः 
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गोडत्रह्मानन्दी ( ठघुचन्द्रिका ) । 

वृ्यवच्छिन्रस्वं च वृत्तिसुखादिनिष्टप्रतिबिम्बप्रयोजकं यत् मनोमाथान्यततरावच्छिन्श्ैतम्यं॑तदास्मकस्वम्, सुखादौ 
इत्तरभावेऽपि तयेव सखच्छस्वेन प्रतिधिम्बवतवम् । तत्र वृततेशचिदुपरागार्थत्वपक्षे स्वाश्रयदृत्तिविषयत्वसंबन्धेन विखति- 
बिभ्बविशिष्टस्वरूपं जञानक्रियायाः फरमादाय घटादिविषयश्य तत्कर्मैता । वस्तुतस्तु-मतिविम्बप्रयोजकस्वरूपेणेव 
चृस्यादिनिष्टमतिनिग्बप्रयोजकस्य जानातिवाच्ये निवेशः, नतु दृत्तिसुखदेरपि निवेशः; तथाच घटादेरपि शयुपहितरूपेण 
साश्चास्संबन्धेनेव जलाघयुपहितरूपेण पाषाणादेरिव प्रतिषिम्बकरवसंभवः । शो जानातीयत्नेशस्य जगदनुपादान- 

टघुचन्द्रिकाया विद्ङेशोपाध्यायी । 

व्यापारोभयां चघटनायाद--बुस्थवच््डिन्नत्वसिति । चैतन्यघेति शेषः । तदात्मकलेऽखान्वयः । प्रयोज्ञकत्वं 
विम्बविधयेति । मनोमायान्यतराषच्छिन्नचेतन्यमिति । तत्र मनोऽवच्छिननं चैतन्यं जीवः, मायावच््छि्नं 
सु इश्वरः; तदुभयनिवेशात् क्रमेण (जीवो जानातिः ईशो जानातीतिः म्यवदारद्वयनिवांहः । इदं परोक्षे ज्ञाने 
वृत्तेव॑हिरनिगैमात् विषयावच्छिननचित्तादातम्यानापन्नं चटकम् , अपरोक्षे तु तत्तादात्म्यापर्ज, तत्र बाह्ये घटादौ तन्नर्ममापेश्षा, 
आभ्यन्तरे सुखादौ तु न तवर त्तिरपीति मतं प्रकृतेऽङ्गीकृतमिति ध्येयम् । जडमनोमायाविशिष्टयोज्ञानत्वासंभवात्तदा- 
स्मकस्य तादार्म्येन तदुपरितस्य चैतन्यस्य ज्ञानलसुक्तम् ! इमौ च जीवसाक्षी, शश्वरसाक्ीत्युच्येते; तद्रुपज्ञानवक्तं 
नचो ्नीवेश्वरयोस्तादात्मयेनास्तील्युक्तम्यवहारद्यनिरवाहः । ननु तैजसान्तःकरणपरिणामरूपाया ज्ञानपदम्यपदेरयक्ततेरेव 
खच्छद्रव्यत्वेन प्रतिनिम्बयोग्यत्येन खुखदेरतथात्वेन कर्थ अतिनिम्बवत्तवम् १ नहि खखाकारषटततौ ज्ञानरूपायां तत्संमवः; 
सुखादेः साक्षिसंबन्धसत्तवेन भानसंभवेन द्वि तीयक्षणे उत्तरपगमे प्रथमक्षणे सुखदेरभानप्रसद्गेनच तदरत्तेः अयोजनामावेना- 
मुपणमात् , इत्यत आद--सुखादौ बुत्तेरभावेऽपि इति 1 तस्येव उलादेरेव । खच्छस्वेनेति । ज्ञानसूपतृततरिव 
सुखदेरपि तैजसान्तःकरणपरिणामनिरोषत्वेनेति भावः । ननु मनोमायान्यतरपरिणामरूपदच्यवच्छिन्नचैतम्यात्मक- 
-जैतन्यमेव क्ञानपदार्थीऽस्तु, इच्यादिनिष्ठप्रतिमिम्बग्रयोजकत्वेन मनोमायावच्छिनचिभिवेशः कुतः१ तत्राह-सभ्रेति । 

कृतिरावरणमं ब धैत्वपक्षेऽङ्ञानाविषयत्वरूपफलयेव ज्ञानक्ियाकरमत्वनि्ाहकतादादह--वत्तेश्िदुपरागार्थत्वपश्च इति । 
शितः प्रतिधिम्बचितः । तद्भारा मनोमायान्यतरवच्छिश्ननिम्बचितः, उपरागः संबन्धः, तदर्थत्वपक्षे इयर्थः 1 
खाश्रयेति आदये । द्वितीये तु खप्रतिनिम्बाश्रयत्वेति बोध्यम् । चित्मतिमिम्बविरिष्त्वेति ! प्रथतरे । द्वितीये तु 
धिद्धिशिष्तवेति वोध्यम् । मनोमायान्यतरावच्छिज्ञयैतन्यस्य बिम्बविधया कृत्त्यादिगतखप्रतिबिम्बभ्रयोजकत्वात् तदात्म 
कश्चद्धचिद्रपञ्ञाघात्व्क्रियाया अपि तत्प्रयोजकल्वादुक्तसंबन्धेनोक्तफलाश्रयत्वावुक्त्ञानक्रियाकर्मत्वं धटदेस्तदज्ञानविष- 
यस्य नि्वेदति, मनोमायान्यतरपरिणामरूपश्रर्यवच्छिन्नचिदात्मकयितो ज्ञानत्वे तु मनोमाययो$त्तिप्रयोजकयोः श्ति- 
भ्रयोज्यत्वाभावेन इत्तिफर्लासंभवात् चैतन्यं प्रयवच्छेदककृत्तरपि पूर्वसिद्धतया चैतन्यफल्त्वाभावेन सकर्म॑कलतवा- 
संभवः । खप्रयोज्यवृ्तिविषयत्वर्सबन्धेन खात्मकमनोमायान्यतराबच्छिनचैतन्यवत्वं सकर्मकलतवमिखपि न संभवति; 
भात्थर्थघटकफरं अरति प्रयोजकत्वेन तद्मधिकरणन्यापारख धालर्थतायाः सकर्मकत्वे तन्रत्वात् । नच-इह 
मनोमायान्यतरावच्छिन्नचैतन्थं अलयाश्रयत्वेन प्रयोजकत्वं व्यापाररूपशस श्द्धचिद्रूपख ज्ञाधात्वर्थस्यास्त्येवेति--बाच्यम् ; 
प्राचीः इृत्यादिनिष्ठपरमिम्बस्यैव शृत्तिप्रयोज्यावरणभदसयैव वा क्ञाधात्वर्थव्यापारे अति फलत्वेन धात्वर्थवटकलोपगमा- 
दु्तीदया शाधात्वरथे प्रतिबिम्बस्य धघटकश्वोपगमात् । पतेन-- दृत्तिप्रयोजकमनोभायान्यतरावच्छिन्चैतन्यात्मकचितो- 
शञाधात्वर्थस्वोपगमेन सकर्मकत्वोपपादनमपि- निरस्तम् । नु उत्तिख॒खादीनामननुगतत्वात्तजिष्टत्वेन अतिबिम्बभ्रवेे 
शक्त्यैकयासंमव इति शृ्िद्धखयोरन्यतरसादिनानुगमो वाच्यः, तत्र घं विरेष्यविरशेषणमावे विनिगमनाविरहादुक्तदोषो 

दुवार इयत आद--बषस्तुतस्त्विति । नत्विति । वृत्याविनिष्ठेति । पूर्वोक्तपरंपरासंबन्धनिवेशेन लक्षण. 
समन्वयसूचनाय खरूपकीर्वनमिति भावः ! एवं सति सधवान्तरमप्याह--तथाचेति 1 चटदिरियादिषश्र्ः प्रति- 
बिभ्बान्वयिनिष्टलम् । साक्लात्संबन्धेन आश्रयतवकूपेण 1 आदशौययुपाधो मुखादि भतिनिम्ब्ः प्रातिभासिक उत्पदयत इति 
मतेनेदम् । ्रीवासथमुलादौ खानभिुखे आदश्ैनादिनिष्ठाभिसुखल्वारोप इति मते स्वाभरयत्वेन प्रतीयमानत्वरूपपरम्परा" 
"संबन्धनिवेशापतत्या लाघवाभावात् ! प्रतिबिम्बति । मनोमायाम्यतरावच्छिनचित्मतिषिम्नेलर्थः ! नु रैराख जगवु- 
पादानत्वेन ` मनखदवच्छिन्नयैतन्योपादानतया तत्तादास्म्यखेश्वरे संभवात् मायानिनेशो व्यर्थं इदयाशङ्ख इशश्य 
जगदलुपादानत्वपकषे तत्सार्थकयति-ङदे जानातीति । पक्षे इति । छदधयैतन्यं जीवचेतन्यं बा जगदुपादानमिति पक्षे 
शख्यः ¦ शं पक्षत्रयमपि सिद्धान्तरेशसंम्रहे उपपादितं तत एवावधातम्यम् ¦ शदमुपरक्षणम्, ईशस्य जगहुपादानः 

त्मयश्ञेऽपि र शीषर स्नज्लपतिपादकशुपिनिरोभः, जाकारादि्शयुततरमपरि मनःखषटः पूं शातृत्कुययत्िः, 
अप्र, सि, ३८ # 
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३९८ अद्रैतसिद्धिः सध्याख्या । [ परिच्छेदः १] 

गोडजह्यानन्दी ( कघुचन्द्रिका ) । 

स्वपक्षे मनोऽवच्छन्नवित्तादास्याभावाव मायानिवेशः । सक्षिणः शुद्ध चिपूपसेनाधिष्टानत्वेन ` जानव्वदुकतान्यतराव- 
च्ठिश्चचिदात्मकचितो ज्ञानत्वयुक्तम् । नच-मनोवच्छिन्नचित्तादरिम्यविरिष्टघाक्षिचितः ईश्वरक्ानरूपायां माया- 

तच्छिचनवित्यपि तादात्म्येन सत्वात् हदो जानातीति व्यवहारसंभवात् मायानिवेशो म्यथ इति--वाच्यम् ; तथा सति 

टश्ुचन्द्रिकाया विटुखेशोपाध्यायी । 

मनःमृष्ुत्तसमपि मनोऽवच्छिनयेतन्यख स्थूलदहेन्द्ियादिसंधातदशायां चटादिविष्यकमनोदततिदश्ायामेव सखपरतिविम्ब- 

प्रयोजकतया उक्तदशान्यदशायां धटादिज्ञातृलाचुपपत्तिः, उक्तदशायामपीश्चरख जीवन्ञानेनैव ज्ञातरृत्वख सीकारापत्या 
साकषाजातरत्वालुपपत्तिः, स्ोपाधिपरिणामद्त्यवच्छिन्नचैतन्यस्यैव खज्ञानतवेन मनोऽवच्छि्नचेतन्यस्येव रईधरजञानत्व 

इश्वरस्य पारिभाषिकं ज्ञातृलं स्यात्, किंच तदा सकठजीवाज्ञातपदार्थज्ञानखेश्वरेऽसंभवेन सम्ञत्वायुपपत्तिरिति 

मायावच्छि्नयेतन्यनिवेः 1 तथाच सर्वविषयकमायापरिणामङृत्यादिगतखप्रतिबिम्बप्रयोजकत्वस्य मायावच्छि्नयेतन्ये 

सर्वदा संभवात् स्वैदा सरवश्त्वोपपत्तिरिति ध्येयम् । नजु उक्तान्यतरावच्छि्नचैतन्यस्येव ज्ञानत्वमस्तु, किं तत्तादा- 

त्मयाप्ञचिदन्तरस्य ज्ञानलोक्तयेयत आह--साक्षिण इति । सम्रकाञ्चयेय्थः । इदं ज्ञानत्वसंभवाय । शुद्धचिद्रूप- 
स्थेवेव्येवकारेण जडावच्छिन्नयितो जडत्वेन ज्ञानत्वासंभवः सूचितः । मिभ्याभूतमनोमायावच्छिज्ञख मिथ्यात्वेन 
तदाश्रयत्वेनावदयापेक्षणीयतत्तादातम्यरूपतत्संबन्धसूचनायाधिष्ठानत्वेनेव्युक्तम् । ईश्वरज्ञातृत्वं पारिभाषिकमभ्युपगम्या- 
शङ्ते--नचेति । मायावच्छिन्नचिद्यपीति । मनोवच्च्छिन्नचित इवेति शेषः । शुद्धस्य साक्षिचैतन्यस्य मनोऽव 
च्छिननवित इव मायावच्छिन्नचितोऽप्ययिष्ठानत्वादिति मावः । तादात्म्येनेति । अधिष्टनिऽध्यस्तसेव अध्यसतेऽप्य- 
िष्टानस्य तादात्म्योपगमादिति भावः । तथास्ति एकाध्यस्ततादात्म्यविरिष्यधिष्ठानतादात्म्यस्याध्यस्तान्तरेऽपि 

खीकारे । धरावच्छिन्नचिदिति ! अस्या अपि मनोऽवच्छिन्नवित्तादात्म्यविरिष्ठसाक्षिणि तदास्मयेनाध्यासादसयाम- 
पयुक्तविगिष्टसाक्षि्ञानतादात्म्यसंभवादिति भावः । अथेति । षटदिरूपैकाच्यसतादात्म्यविरिष्टप्रतियोगिताकतादाल्मयं 

घटददेरेव, उक्तविरिष्टे एतदध्यासात्, न पटदेः; तत्रे तदध्यासाभावादिति नियमादिति भावः । नच~खावच्छिन्न 
इव खोपादानकपालवच्छिन्नचैतन्येऽपि तादात्म्येन षट देरध्यासात् घटादौ कपाणदितादारम्यविगिष्टचित्तादाध्म्यखो- 

पगन्तन्यत्वात् खास्यचच व्यभिचार इति--वाच्यम्; खान्यखानुपादानवस्तुतादास्म्यविचिष्ट्रतियोभिकतादात्म्यं खथ 
नेति खस्तोपादानान्यतरतादातम्यविशष्टप्रतियोगिकतादात्म्यं खसेवेवि, च नियमात् । इति नन्ु-खोपादानकपाल- 
दिविदिष्टचिति घटदेरध्यासे परस्पराध्यासायुरोधात्. "कपालं घट” इतिवत् , “घटः कपालम्" दति अखययवच्र धटादिविरिष्ट- 
चिद्यपि कपालदेरध्यासात् कपाादावपि घटादिनिरिष्टचित्रवियोगिकतादाप्म्यं संभवति, एवं च॒ जगडुपादानमायाव- 
च्छिनचैतन्यकूपे शैश्वरे मनस अध्यासात्. मनोवच्छिनचैतन्ये तदवच्छिन्नसाक्षिणि तदध्यासात् तेनैव तद्वगमा्व भनोवच््छि- 
ज्चैतन्यविरिष्टचिस्रतियोगिकं तादात्म्यं मायावच्छिज्चैतन्ये दुवौरमिति कथमीशो जानातीति धीर्मखात--दइति चेत्, 
एवं सति मनोवच्छिन्नचिति तद्वच्छिज्नसाक्षिणि च सखुखदिरध्यासात् तेनैव तद्वगमाच मनोऽवच्छिन्नचित्तादाम्यविशि- 

साक्षितादास्म्यव्वेन “घुखादि जानातीति" ग्रययो दुवौर इति जानातीतिभ्यवहारे मनोऽवच्छिन्नचित्तादातम्यनिरिष्ठसा- 
क्षितादासम्यस्यं मनोऽवच्छिलनचिद्ूपनीवाडयोगिकल्येव भानस्थोपगन्तव्यत्वेनेशो जानातीति व्यवारनिर्वाहाय मायावच््छिनन- 

चित्तादात्म्यविशिषटसाक्षज्ञानतादारम्यस् मायावच्छिनचिदनुयोगिकसापि "जानातीति" व्यवदहारषिषयत्वोपगमस्यावर्यकतवात् 

मायावच्छिनचैतन्यघटितान्यतरनिवेशच इति गृहाण । वित्प्तिबिम्बानद्गीकारपक्षे आह--चत्तिरिति । फरमादाय 
फलाश्रयतया । तस्य धगदेः । सत्कर्म॑ता ज्ञाधात्व्थकमेता । तादश्चफलम् जसच्वापादकाज्ञानविषयत्वाभावरूपं फलम् । 
स्थले स्थाने ! निवेदयसिति । तथाचोक्ताक्ञानापिषयत्वं प्रति दृत्यादिविरिष्टत्वेन प्रयोजकं यन्मनोमायान्यतरावच्छिन्न- 

चैतन्यं तदभिन्ना या शुदधवित्; सा ज्ञादिधातरथं इति भावः 1 न॒नु चितपरतिनिम्बाङ्गीकारे घटश ज्ञानकर्मतं स्वाश्रयदृत्ति- 
विषयत्वसबन्धेन खाश्रयत्वसंबन्धेन वा चित्मतिनिम्बवत्त्वं, तच ब्रद्यणोऽपि संभवति; चिद्रुपस्य ब्रह्मणः खप्रकारातया भने 
इत्तिगतप्रतिनिम्बस्यानपक्षणेऽपि दुवारत्वात्, एवं च घयब्रह्मणोज्ञानकरमत्वे को विशेषः इल्याशङ्कायां खप्रतिबिम्बप्रयोस्य- 
भानकल्वरूपफलन्याप्यत्वरूपसंबन्धेन अतिबिम्बवत्वेन घटादेः, खरूपसंबन्धेन प्रतिबिम्बवत््वेन बह्मण इति वक्तं शक्यम् , 

चित्मरतिबिम्बानङ्गीकारेण ृततेरावरणभङ्गा्थत्वपक्षे तु आवरणभङ्गस्य चरब्रहमणोस्तुल्यत्वात् ज्ञानकर्मत्वे फो विशेषः १ इयत 
आद-घटं जानामीत्यादाबिति । धटावच्छिन्नस्येति । बषदेभडत्वेन आवरणायोग्यतथा तदवच्छेदेन 
तदधिष्ठानचेतन्यावारकस्ाज्ञानख धटायाकारङृत्तिप्रयोज्याभावोऽपि तद्धच्छेदेनैव; 'उक्तचैतन्यैवयेप्येकजड विषयावच्छेदेनैव 

भानप्योजकज्ञानतदभावयोर्बिरोधाव्> अन्यथा, टपयाभिष्ठानचैतन्यसेक्येन् घटाकारदृतिप्रयोञ्याया धघगावच्छिना- 



विद्टलेशोपाध्याय्युपडहितगौडनद्यानन्दीयुता । २९९ 

अक्षानत्वे जडत्वःसिति पक्षे नामनि व्यभिचारः, अर्थोपरक्षितथकाद्राशयेष ज्ञानत्वेन मोक्षदशाया- 

गोडब्रह्मानन्दी ( रघुचन्दिका ) 1 
पटावर्छिन्नचित् जानातीति धीरपि खात् ¦ अथ-मनोवच्छि्रवित्तादात्म्यविशिष्टषाश्चिचितो मनोवेच्छिक्नवियेवं 
सष्वाश्नो्तथीरिति चेत्, नेशो जानातीतिभीरपि स्यादिति मायानिवेश आवद्यकः । वृत्तिरावरणमङ्गा्थस्वपक्षे व्वस- 

प्वापादकान्ानाचिषयष्वरूपतत्फरुमाद्ए्य तख तत्कभेतेति तादशं फर भतिभिभ्बस्थले निवेद्यम् । अतः पश्चभेदेनो. 
क्रफर्टितं क्ञाधातुवाच्यं बोध्यम् । "घरं जानामी"लादौ धटाधवच्छिन्रखाक्ञानव्रिषयस्वाभावसख धीः, श्रह्म 

घानामी'लादो च बह्मनिष्ठस्यात्तानविषयस्वाभावस्य धीः । नच--अजक्ञानविषयतवसामान्यभावधरितस्य वाच्यस्े 
उक्तविरोषाभावबोधनानुपपत्तिरिति--वाच्यम्, ज्लानाविषयत्वेऽभावादौ च खण्डशक्तिसीकारात् । प्रतिकर्म 

भ्यवस्थायामधिकं वक्ष्यते । अर्थापरक्षितपरकाश्चस्येति । दृस्यादिद्श्योपरक्षितवित इल्थः । ज्ञानरेवेन 
भक्ञानषवरूपदेतुप्रविष्टक्ञानपददक्ष्य चिरस्वरूपस्वेन । मोक्षदश्ायासिति । मोक्षो दक्षा खरूपं यस्ारयां शुद्धवि- 
तीलथः । तद्नपायात् वादक्वित्स्वरूपत्वानपायात् । तथाच वृस्यवच्छिन्नखा्ञानविरोषाविषयस्वग्रयोजकषिदिषटसय 
त्रा चैतन्यस्य स्तानपदवाच्यस्वेऽपि च्षानपदुजन्थतद्धी विषयत्वरूपेण शुद्ध चित एव मेदः प्रकृते हेतुरिति भावः । 

लघुचन्दिकाया विदटुखेशोपाध्यायी । 

श्षाननित्रत्तः पटाधिष्ठानचेतन्येऽपि स्वेन घटग्रत्तिद शायां पटभानापत्तेः । ब्रह्मनिष्टयति । “आश्रयत्वविषयल- 
भागिनी निर्विभायचितिरेव केवसखा इत्युक्तेः शद्धह्मवेतन्ये निरवच्छिनषर्तिकस् मूखन्ञानस् वेदान्तजन्यश्द्धविषयक. 
एत्तिप्रयोज्यनिशृत्तिरपि यद्धबह्यनिष्ठा निर च्छिन्नैवेति भावः । नञु-षटं जानामीदयादो घटावच्छिन्नस्याज्ञानव्रिषयत्वा" 

भाव धीरित्युक्तम् , तत् करं परोक्षज्ञानमभिप्रय, अपरोक्षं वा; आदये तत्बहिरनिगेमनेन धटादिविषयावच्छेदेनाज्ञान- 
निष््ययोगः; अतएव संवित्पदारथै ्त्यभिग्यक्तमिति निद्यातीन्दियाथं मनोऽवच्छेदेन भम्रावरणमिति व्याख्यातम् 
दी्याम् । अन्त्ये भसत्त्वापादकत्वमक्नानविशेषणं व्यम्; अपरोक्षरच्याऽमानापादकाज्ञानख्ापि' निवत्तः--दति 

वेत्, उत्र ब्रूमः; साक्षात्करोद्थे अभानापादकत्वेनाज्ञानख निवेशेऽपि परोक्षापरोक्षसा पारणन्ञानत्वावच्छिन्ार्थ- 
कल्ञादिधात्वर्थेऽसत्वापादकत्वेनैव मिवेडाः । "घटं जानामिः इ्यादौ घटादिविषयावच्छेदेनाज्ञाननिक्च्युक्तिस्त॒॒ज्ञान- 
त्वेनापरोक््ञानतात्पयेकवाक्याभिग्रायेण; तत्रासत्वाभानापादकोभयविधाज्ञानस्यापि निकृत्तेरिति 1 नञु घटपयादिति- 
षयमेदेनान्ञानं भिन्नं, उतेकम्; अन्त्ये घरटविषयकटृत्या तजनषत्तौ पटस्ापि भानग्रसङ्गः, ब्र्मा्ञानखापि निक्तो 
सुकतिप्रसङ्श्च ।! आये खसमानविषयकन्ञाननिवरखत्वसेव भिश्ाज्ञनेषु कल्पनीयतया ब्रह्मज्ञानेन धरयन्ञानानिकृततिप्रसङ्गः, 
णवं घटादीनां सर्वदा भानामावेन अलेकरं तदज्ञानानामपि भेदेन एकया इत्या सकलतजिषृत्तौ वृच्युत्तरं॑ सर्वदा 
तद्धानपखङ्गः, एकैकटरत्तौ एकावरणभङ्गेऽपि आवरणान्तरसततवात् षटाद्याभानभज्ग इलयायाशङ्कायामाद--प्रतिकर्म- 

स्यवस्थायामाधिकं वक्ष्यते इति । मृले-अथौपलक्षितकारास्येष क्षानत्वेनेयत्र “न्दरिया्थसक्गिकषेतपकञ 
शानं लक्षम्" “इन्द्रियेभ्यः परा छथ" इत्यादाविवार्थसन्दख रूढ्या रूपघरादिविषयमात्रपरत्वे पूवपक्षे बृरयुपरक्तचैत- 

म्यद्यव ज्ञानत्वेन उक्तक्ञानभिलत्वरूपरहेतोः सत्त्वेन इद्धदत्तावसिद्धिपरिदारसेव शद्धचैतन्ये व्यभिचारस्योक्तेः, रूपधटादि- 
विषयोपरकतचितः कापि ज्ञानत्वारुक्तेश्वासङ्गतिरतोऽर्थपदस्य योगेन दृश्यपरत्वमाभ्रिय न्याचे--वुस्यादिषद्योपदः 
क्षितचित इति । आदिपदेन खाकारष्ततिं विना साकिग्राह्माणि छलादीनि, अह्वानाविषयत्वप्रयोजकाणि वा पक्षमेदेन 
गरह्माणि । गृ्थादिना विशिष्टसखोपदितस्य वा ज्ञानत्वे ्धचिति तद्भेदसत्त्वेन व्यभिचार श्त्युपटक्षितय्येतयक्म् । 
शानत्वेनेखस्य श्ञानपदवाच्यत्वेनेखर्थकत्वे इत्यादिविशि्टसयेव तत्त्वेन तदुपलक्षितस्य तत्वामावेनासङ्गतिरतो भ्याच्ट-+ 
अक्षानत्वरूपटेतुपविषेति । क्ञानपदटक्षयेति । ज्ञानपदजन्यधीमुूयविरेष्यलसूपेणेलादिः । मोक्षदरायाम- 
नीखपिशन्देन दसंसारदश्ायामपि क्यादयुपलकषितनरित उक््ञानतकामेन मोक्षदशायामपीलयधिरं छदननितीघ्यखादुत्या 
यूनता बेखतो व्याच्े-मोक्षदश्चेति । तदनपायाविखत्र तत्पदस्य यो्यताव्ाव. व्यवदितमध्योपश्मन्त 
हनत्मैति श्ञानत्वपदार्थपरतामाह--तादशचित्खरूपत्वेति । कञानपदवाच्यत्यादिरिशिषटमेदस्य हदते शदधविति 
यभिनवारख दुर्वारत्वात् । क्ञानत्वेनेयलोक्तव्यारूयानलभ्यतद्वारकदेतुं स्पटयति-तथाचेति । चछुच्यवच्छिन्न- 
व्येति ! उक्ष प्रयोजङकेति । इृत्मादिसामपील्थः । तद्धीति । उकतमिषरि्टवाच्यमिषयकभीदर्थः । विषयत्वेति । 

[स्यविशेष्यत्वेलधः । उकपीनिषटदृत्तित्वादिविरषेष्यदृत्तिवारणाय सुरूयत्वनिवेक्षः । उष्वविशेष्यत्रसख छददविखप्युपगमात- 

वच््िलनमेद इति न व्यभिचार इति भावः । मोक्षदस्ापदेन छदविद्रोषेन “स्वाय चे शाब्द प्रयोगे किमिव्यवाचक 

[योशयामद शति. न्यायविरोधमूलकलस रुढितोऽधिकपरयोजरादिदि खारपिकलक्षणायां वैयनिकारपरतीतिदपभयोजनन- 



३०५ भद्रैतसिद्धिः सव्याख्या । [ परिच्छेदः १ ] 

मपि तदनपायात् । नच~अभा्े सथतियोगित्ववदिच्छाज्ञानादिष्वपि सविषयकत्वस्य खवाभाविकः 

त्वादिच्छायामिब ज्ञानेऽपि तशय समानसलाकस्वमिति--वष्च्यम् + ऋनस्य दिः सविषयस्वं विषयः 

संबन्धः, ख च न तास्विकः; कित्वाभ्यासिकः वक्ष्यमाणरीत्या तास्विकसंबन्धस्य निरूपयितुमशस्यः 
ए 00 0 

~~~ 

नोडब्रह्मामम्दी ( कघुचच्दिका ) । 
त्र जुदवितीतयनुक्त्वा मोक्षस्वरूपत्वेन शुद्धवितो निर्देशात् °विदवान्नामरूपाष्िसुक्त' इयादिधुतिलिद्धशचदधविशरपख 

्रलाख्यगतुमदाक्यवयां रद्धेदस्य हेतुत्वसंभव इति सूचितम्, पुनस्तमेवार्थं युक्या ददी कतेमाक्िपति-नचाभावे 

इत्यादिना । शवाभाषिकत्वात् भनारोपितस्वात् । प्रथा गगने तेत्मारोपितं न तथा न्नाने सदिषयकल्वमारोषि- 

छद्ुचन्द्रिकाया विदुलेशोपाध्याथी । 

वत्तानियमख भज्गघसङ्गः, एवं संसारदशायां श्दधधिखसिद्धिः, मोक्षदशायां बा । नाद्यः एकवृत्तिनाशेऽपि श्रृत्यन्तरख 

सत्छैन तदिरिशयास्तदुपदितायाश्वच तदुपलक्षितत्वासंमवेन श्डत्वासंभवात्, वियदादिदरयान्तरेरविरिष्टतयो पहिततयापि 

ब्रा चितः छदतवासंभदः । अतपवं नान्यः; नच-एकैकमुक्तिपक्षे तश्वन्सुक्तं प्रति सर्वद्दयनाशोऽस्येवेति--वाच्यम् ; 

तन्न भरमाणाभावात् इत्याद्य आद~-अतरेति । विद्धान् चरमनब्रह्मात्मसाक्षात्कारवान् नरः । नामरूपात् रब्दात्तः 

तदितरहसयसामान्यात् । बिभुक्तः अयन्ताभाववान् । प्रतियोगित्वं पश्म्यरथः । श्चुतिसिद्धेरिति ॥ अन्न नोदेश्- 
तावच्छेदकोक्तसाक्षात्कारभयोज्यतं तदुत्तरकाटावच्छिन्नत्वनियतं विधेये उक्ताभाववत्त्वै भासते, युज्यते च; उक्त्या 
छुकिरजतरथक्षे दष्टत्वेनच विद्वत्कषणस्यावि्यातस्पयुक्तसर्व॑हदयायन्ताभाववत्तवनियमेन विद्योत्तरक्षणावच्छेदेनात्मनि उक्ता- 

दखन्ताभाववत््वनियमात् । नच-एकख व्रियोत्तरक्षणेऽपि वियदाद्विशटरयसत्त्वात् कथं तदभाववन््वमिति--वाख्यम् ; 

यथाहिः तत्तदयुरषीयतूखज्ञानकस्पितद्यक्तिरजतादिप्रातिमासिकं प्रतिपुरषभिन्ं, अत॒ एकपुरुषसख शछुक्तिरूपाधिष्नसाक्चा* 

वकारेण तं अति रजतनिव्ृत्तावपि तद्धिलञपुरुषसय न रजतप्रययः; भरत्यभिन्ञा ठु साद्द्यनिबन्धना, तभा तत्तत्पुरषी- 
यमूलाक्नञानकस्पितं वियदादि व्यावहारिकमपि अतिपुरषं भिन्नं, अत॒ एकसयात्मरूपाधिष्टानतत्वसाक्षात्कारेण तं प्रति 

वियदादिसर्ेदरयनिशतावपिः पुरुषान्तरसख वियदादिभ्रययोपपत्तिः । अज्ञानं च पुरुषमेदेन भियते इयेव पक्षः सूष- 
पादः । एवं च तत्पुरुषीयभूलाज्ञानकस्पिततदीयदेदेन्द्ियादितदीयवियदादिष्रपचविचरिष्टस्य तदुपरहितस्य वा वचिद्रुपस्या- 
स्सनः त्वसाक्षात्छारेण तदीयमूखान्ञानतत्कत्पिततदीयदेहेन्दरियादितदीयवियदादिम्पन्चनिदृत्तो उक्तरपश्चोपरुक्षितशिदात्मा 
छुद्धो भवति, सच सुक्त इत्युच्यते, मोक्ष इलयपि; त्सय सद्याुभवानन्दजडखरूपत्वात् । इदं सर्वमुपनिषत्रमाण- 
सिद्धम् ¦ “सदयं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य" “आनन्दं बह्यमणो रूपं” ““यत्साक्षादपरोक्षात् बह्म" “तत्त्वमसि “अहं ब्रह्मासि” 
“ब्नह्य वेद् ब्रह्मैव भवति” “विद्वान् नामरूपाद्रिसुक्त" इलयादिश्चुतयः असिद्धा एवेति न तत्र विवादावस्रर इदयेतादशवैयश्ञ- 
निकार्थमतीयभं मोकषदशापदेन खारसिकलक्षणया छुद्धविद्ठोषनमिति सावः । श्ुद्धचिद्रूपस्येति । अत्मन इति 
शेषः । अत्याख्यातुमशक्यतयेति । अतएव तव तत्न व्यभिचारोद्धावनमप्युपपयते, अन्यथा विरिष्टस्योपटितसख 
वा तद्य सिद्धान्तेऽपि मिभ्यात्वात् श्द्धस सद्य वचिदात्मनोऽअसिद्धौ क तव वग्यभिचारोद्धावनं सङ्गतं स्थादिति भावः ॥ 
“विद्वान् नामरूपाद्वियुक्त" इति श्वुतिषिद्धतात् छद्चिद्रपस्ार्थस्य (नचाभावः इत्यादिना मूले तव्यवस्थापनं व्यर्भ- 
भियारज्न “श्रोतव्यः शवुतिवाक्येभ्यो मन्तभ्यश्चोप्रपत्तिभिः” इति न्यायेन परिहरति- पुनरिति । तमेव 
उक्कशुतिषिदधमेष । अथं छदधचिद्रपम् । युक्तया विषयसंबन्धस मिथ्यालन्यवस्थापनेन । आक्चिपतीति । चिद्रूपय 
ब्रह्मणः शद्तवं निधमैकलतवं, तच्च तन्न भुयमाणानां वियदादिप्रपशचतत्कारणत्वादिधर्माणां नेहननिद्यादिभमाणेन मिथ्या 
स्वैनाभावसंभेवेऽपि ज्ञानत्नेनावद्यकस्य सविषयकत्व्य पारमार्थिकतवेनाभावास्ंभवान्न संभवतीलयभिअयेगेत्ति भावः । 
सामाविकत्वपदस्य खभावाधरितत्वतजन्यत्वगरत्वे ब्ह्मश्नितजन्यानां वियदादीनाक्िव पारमार्थिकत्वापत्त्यसंभवात् , 
जपङुदुमख लेहिखं साभाविकं, स्फटिकस्य त्वोप्राधिकमिलत्रेवौपराधिकपदा्थौसेपितभरतिद्न्यनारोपिता्थकतया 
खाभाषिकपदरं व्यन्-अनारोपितत्वादिति । नतु विदरपल्ाने समिषयकलवं गगने जैल्यवदारोपितमेबास्र, 
इयत आह--यथेति । भाकादमीपे नैत्यस्यानचुभवात्, प्रथिव्या एव नेस्यकारणतरेन कारणाभावेन ब्राधाच, 
दूरत्वदोषात् अतीयसानं नेस्यं तख्लकटाहत्ववदारोपितम् , न -तथा सविभ्रयङलं जञाने आसे पितं, ततस्थाजाभ्रात् । त्य 
व्यापकत्वेन सरवैखगमादिति भावः ५ अतः चिद्ज्ञाननष्टसविषमकत्र्यानारोमित्त्वात् 4 खमानसन्लाक्रमिति + 
यत् यत्रानारोपितं तत्र॒ तत्समातसषाकम् 1. तश्राच्च विद्रपक्ञाननिषठं सविषयकत्वं, नितलम्, भनारोषितत्ात् , 
यथा अभा सपरतियोगिकल्भिच्छठायां सविषयकत्वं चेति 'सामान्यसुखब्यतिः, निद्रपजानं, व्लखमचत्ताकसविषय्द्ललयवत् 
भ्ननारोषितसनि्यकलत्र+ च्छावदिति -नदरप्वयतिन्ति. मावः .1-.विसिषयाघछगिभतकोकेन्रा्भिदेति -स्थनतान्त 



क 

बिद्रेश्ोपाध्याथ्युपन्ुहितगौइश्रक्षानन्दीयुता । `, ३०१ 

त्वात्, यतो न तस्य खाभाविकत्वम्; नहि शुक्तौ रुण्यं खाभाविकम् । एवंच श्ञानोपाथिकलेत्र 
सबिषयत्वस्य इच्छादिष्बभ्युपगमात् नतं तत्र तस्य खाभाविक्रत्यम् । नचेवं--लानवस् विषयः 
संबन्धं ॒विनापि ` कदाचिदिच्छायाः सस्वापच्िरिति-धाथ्यम् ; सविषयत्वपरयोजकोपाध्येक्चाया 
अधिक्रसत्ताक्रतवस्प तच्र प्रयोजकत्वात्, इृच्छायाश्च तस्समानसन्ताकत्वात् । नच--स्वया मोक्षावष्मा, 
तौ 0 0 वि 

गोडन्रह्मानन्दी ( डघुचन्दिका ) । 
तम्, शतो श्चानसमसन्ताकं वत्; तथाच सर्वदृष्योच्छेदे मोक्षे क्ानस्वोपरुक्षितश्जरूपष्वासंभवात् तक्गेदस्य 
देशवस्वासंभव इति भावः । क्ञानोपाधिकस्य ज्षानीयस्य । जनकक्षानीयविषयतवमिच्ठादेविंषयेषु संवभ्थः । ज्ागविष- 
ययोसतादस्म्येष्वे त्रिषयताष्वख कृ ष्ततया क्ञानीयतादास्म्यमेव सः । यथपि खजनकक्तानीयताशास्म्यत्वेन तादूारभ्यस्य 
नेच्छाया विषये संबन्धरवम्, समूहारस्बनक्तानतरिषये सथेत्नच्छाया विषयस्वप्रसङ्गात् ; तथापि स्वजनफतायच्छेद्कं 
स्षानीयविषयस्वमिष्छायाः संबन्धः; घरव्वश्रकारकघटविरोष्यकश्ानस्वेन साददत्तानविदिष्टेच्छां परति रैतुत्वस्ीकाराद् । 

अथवा ज्ञानोपाधिकस्य क्ञानीयोपाध्यविद्यापयुक्तसख । क्न इवेष्छादुगवपि विषग्रसंबभ्धस्य दुवैचत्वात् तन्राका- 
रर्यो विषयसंबन्ध जात्रिधक इति भावः । सुतरामिति । शानस्वरूपस्य सद्यस्वात्त्रतो विषयसंवन्धः कथपित् 

छघ्ुचद्धिकाया विटङेदोपाध्यायीं । 

सोपादानम् । नु चैतन्यरूपक्ञाने खसमसनत्तकख पारमार्थिक सविषयकत्वस्योपगमे का क्षतिः १ इव्त आद-- 
सथाश्ेति । सर्यदश्योच्छेदेः सर्वदद्ययेवोच्छेदो नतु पारमार्थिक यत्र, त्र उक्तोच्छेदोपरक्षिते मोक्षे 
चिदानन्दे । श्ानत्योपरुश्ितेति । सविषयकत्वोपलकषितेय्थः । खरूपत्वासंभवादिति । सपिषयकत्बख 
पारमार्थिकत्वेन ज्ञानेन तदुच्छेदासंभवात् तदभावधरिततदुपलक्षितखरूपत्वासंभवादिल्थः । तथाच चैतस्यरूपक्षानखय 
मोक्षदशषायामपि सलयविषयसंबन्धरूपधर्मेविशिष्टत्वात् निधर्मकत्वरूपञ्चद्धत्वस्याप्रसिद्धिरिति तद्भेदस्य हेतुत्वापमष इवि 
भावः । हदसुपलक्षणम् , विशनष्टनिषयसंबन्धस् तात्तिकत्वे अदरेत्ानिः, इर्यत्वादिहेतोसत्र व्यभिचारेति । समूषे-- 
वक्ष्यमाणरीत्येति 1 मिध्यात्वाद्ुमानेऽप्रयोजकतवह्ङ्कानिराकरणाव्सरे । अतः तास्विकसंबन्धस्य निरूपयिघुमशक्यत्वात् 
आध्यासिकत्वेऽप्यनोपाधिकलत्वरूपं खाभाविकत्वं ङतो नेयारा्चयाद-- नहीति । क्तो भासमानं रूप्यं खाभाविकम् 
अनारोपितम् । एवंचास्यान्यस्मिन्. भन्यावभासरत्वरूपारोपितत्वात् तद्मावरूपं खाभाविकत्वं यथा न, तथा चिद्रूपा 
ननिष्टविषयसंबन्धसखापीति मावः । पतेन --अनौ पाधिकत्वमेव भकृते धर्मिंसमसत्ताक्वसाधकमस्तु इव्यपि--भपास्तम् 
यक्िरूप्ये व्यभिचारादिति ध्येयम् । अत्र दथन्तासिद्धिमप्याद--पवष्ेति ! स्वाभाविकत्वमिति । अनोपाधिकः 
त्वङ्पमनारोपितत्वरूपं चति शेपः । नु सविष्रयकत्वस्य क्ञानौपाधिकरतलवं बहुव्रीहिवत् तत्संबन्धेन ज्ञाननिष्तै 
सति, श्ानसंबन्धप्रयोज्यज्ञानसंमन्धिविशेप्यकतत्संबन्धसंसगौकारोप विषयत्वं; तथाचेच्छायां सविष्रकक्ठग्यवदारस् 
स्फटिके लेहिखम्यवदारखेवीप्रामाणिशृत्वापत्तिरतो व्याटे-क्ञानीयस्येति । अनति । खभनकदर्थः । 
कञानविषययोरिविच्छानिषययोसतादात्म्यादिसंबन्धोऽपि विषयतास्तु, तत्राह--क्ञानविषययोरिति । श्ानीयसादास्म्य- 
मिति । खजनकरेदादिः । सः श्छाया विषयेष सबन्धः । समुदाङस्बनेति । “घट इष्टसाधनं" "पटथ हन्य 
इलयाकारफेयादिः ¦ इच्छाया इति ! घटो मे जायतापमिद्याकाराया दद्यादिः । स््चैश्न पटादावपि । खज्ञनकताव- 
च्छेदकमिति । तथाच खविषयत्वावच्छिकषज्ञानजन्यतारूपपरम्परासंबन्धेन इच्छां सविषयत्वन्यवष्ारख स्फटिके 
खसमबायिरससयोगेन न्मैहिखन्यवहारसेव ग्यावहारिकमामाण्योपपत्तिरिति भावः \ इच्छात्वेन घटपटादीच्छां प्रति 
चरपटादिष्ठानान हेतवे पटविष्रतापि कतो न घटेच्छाजनकतावच्छेदिकेद्मत गह--घरस्वशक्रारकधटविरोष्य- 
कल्लानत्वेनेति । तादशाक्षानििष्टेति । इच्छाया निविंषयकत्वेन व्यावकतैकधस न्तराभावात् । खान्यवरितोत्तरक्ष- 
णोत्यचिकत्वसघामानाभिकरण्योभयसंगन्भेनो कङ्ञानतिशिषटत्वमेव कार्यताबरच्छेदकमिति भात्रः । -अद्यन्त्राजनयश्यादृये 
इच्छामिति। मूले--तत्र इच्छायाम् तस्य सविषयकत्रस । नतर. सभाक सा्ापन्येनानारोपिततवम्.। 

, तेन द्वबन्येय तत्र तदायोपखैबोपगरमात् । उक्तपरूपरादंबन्पेन तन्न तस्य स्तवे वाऽनायेपेऽप्रि तेन संबन्धेन सभि 
भूवेच्छासमसन्ताक्रमेव तदित्रि न स्मसिचारः; शानदनि्रयद्य तत्तादात्यरूपविषयस्यच्छागराश्च ग्यद्रहारिकलात् । जवम । 
डतरा भेहिपाठे तत्र॒ तर्य ॒दर्यिदुमाद--श्बश्द्ेतिः । आनसोपाधिः अ्रयोजज्मिति पष्ठीतदरखतद्विताभ्यां 
ग्पाच्डे--क्ादीयोपएाण्यविचाप्रयुखर्येति 1 अन्तःकरद्रनिविोषर्येच्छाया ब्रह्मानागप्तवरिष््रेण तादातम्या- 
सेमातु. +. अतप तत्राकाय इतुकम् । भविद्मक अति । प्रप्रभिम्रवात् । वग्रमाह--छुलरामितीति । 
आनस्य, बदेतन्वसग्ड । क्रभमलित्रू धमिरतप्रसलारोपेण तसा्याहिकृ्रतु,। तद्य हाननिषठनिषयसंबन्ध- 

#। 



२०२ अदैतसिद्धिः सव्याख्या । [ परिच्छेद; ९ | 

यामात्मनो निविंषयत्व ङ्गाकारात् आनंन्दाधकारो तदपुमर्थत्वं स्यादिति--वाच्यम् १ तदा द्यानन्वं 

गोडबह्यानन्दी ( टघुचन्दिका ) । 

च्य उच्येव, इच्छादिस्वरुपसख तु मिथ्यात्वात्तद्कतः स कथमपि न सत्यो वक्तु शक्य इति भावः । आनन्दाप्रकारी 

आनन्दसंबन्धिनः अकाशस्याभाषे । नत्वानन्दस्येति । तथाच मोक्षे जानमदसंबन्पगकासाभाव इः 1 वे 

पू्णीनन्दावरणत्रिरोभिवृत्तिविरिष्टस्वरूपेणेव त्वरूपेणेव ! तदंपि तदा नास्येव, रितु तादशद्त्तिकार षव, तावतेव तदुद्रान श्रव 

भौ मद ज इदानी कल्पितेन कारेन गादौ श्रदृत्तिसंभवः । नच--तदेलयुक्तिरसंगता, परमयु्ता्मनि कारसंबन्धादिति--वाच्वम् ; 

तदेति व्यवहारादिति भावः । ननु तथापि परमुक्ताव्मनि क्षानरवाभायेनाक्ञानत्वहेतोभ्येमिचारस्तन्रा-- भका टा 

त्वमिति । कान्बोपरश्चितसररूपष्वमियथः । तादशारमनो ज्ञानत्वोपरक्षितस्वमावरयकम् › व्यवहारकाले तस्येव 

ठघ्ुचन्द्िकाया बिद्ेशोपाध्यायी । 

खूपसविषयकत्वय । न खाभाविकत्वे नानारोपितत्वम् । एवं चास हेतोरभावदिव न पारमार्थिकल्वपर्यवतितचिद्रूपन्नान- 

समसत्ताकल्वसिष्यापत्तिरिति विद्रषज्ञानय मोक्षदशायां सविषरयकत्वोपलक्षितखरूपत्वसंभवाव् तद्धेदस दहैतत्वसंभव इति 

भावः । अनर केचित्--ज्ञाने साक्षात्संबन्धेन हि तखारोपितत्वात् खाभाविकत्वं न, इच्छायां . तत्सारक्षात्संवन्धेन 

तल्मतीतेरेवालुपगमात् नतरां लाभाविकल्वम् । त्च तेन संबन्धेनानारोपितत्वे सति प्रतीयमानत्वं; यथा छक्तौ श्करूपस्य । 

तत्र रजते तद्वारणाय सलयन्तं, तत्र शृङ्गे तद्वारणाय विशेष्यमिति तरब्थ-वणैयन्ति ॥ मूले-णवं ज्ञानवदिति । 
बिद्रूपज्ञानस मोक्षदशायां यथारोपितविषयसंबन्धं विना सत्त्वं तथेलर्थः। कवाचित् विषयवाधदरायाम् ॥ इच्छायां विषय 
संबन्धसारोपितततवे इत्यादिः! सविषयकत्वपयोजकोपाधिः विषयतः, तदपेश्षयाधिकसत्ताकत्वं चिद्रूपज्ञानस्थेवेति 
तस्यैव विषयसंबन्धं विना स्तवं, मत्वन्तःकरणषृत्तिविरोषरूपेच्छाया इति न विषयसंबन्धं विना तस सत्त्वमिति मावः । 
पकादासामान्याभावे आनन्दान्वयासंमवदाह--आनन्दसंबन्धिन इति । ननु मोक्षदशायां आनन्दो यदि 

आ्मचैतन्यरूपप्रकाशः, तदा तख सा्वदिकत्वात् तत्र॒ श्रवणाद्ुपायवेय्य॑मत आह--पुमर्थत्वमपीति । 
छृत्तिवि शिश्रत्वेनेति \ तथाचेतत्संपादनायैव श्रवणादीति भावः । नन्वेवं मोक्षख पुरुषार्थत्वं नखात् , उक्ृतते- 
स्तदा विरहात् इयाशङ्कामिष्टपत्त्या परिदरति-तदपि तदा नास्त्येवेति । नन्वेवं क्षणिक पुरुषाथेदिषेन कथं तत्सा- 
धनश्रवणादौ पर्ति: १ अत आद-तावतैवेति । पूर्णानन्दां शावरणनिवर्वकरतेः आवरणनिवर्तनेनाव्मनः सदा पुरुषा्थ- 

ष त्वरूपपूणोनन्दरूपतासंपादकत्वेनेति भावः । तदुदेरोन उक्तत्युदेशेन \ परममुक्तेति । विदेदसुक्तेयर्थः 1 
.्लानत्वाभावेनेति । विषयतदाकारदृत्योरभावेन तद्धरितन्ञनत्वविशिष्टत्वाभावादिदर्थः । अतएव प्रकादात्वं व्याचषट-- 
{्ञानत्वोपलक्षितखरूपत्वमिति । मूले--अ्पदं द्दयक्ञेयपदसमानाथं, तत्र अर्थोपलक्षितप्रकाशात्वख ज्ञानत्वरय- 
तवप्रिष्टतया तत्कथनखालुपयोग ईइाङ्कयोकतप्रकाशत्वोपपादकतया तत्सार्थक्यति--तादशात्मन इति । परममुक्ता- 
गमन इलयर्थः । ज्ञानत्वोपठक्षितत्वमिति । भासकतासंबन्धेन ज्ञेयोपकक्षितत्वमिखथंः । पूर्वं कदाचित् तदत एवोत्तर 
तदमाववश्चायां तदुपलक्षितत्वमिदयारायेनाह--व्यवहारकाङे इति । स्वै्तेयोपरुश्चितस्वेति । भासक्ता- 
अयोजकतादातम्यरूपविषयितासंबन्धेनेलयादिः । उकछसंबन्धेन ज्ञेयोपरुक्ितसैव ज्ञानत्वरूपल्वात् । भरकाश्चलपदार्थं 

्ञान्राविवक्षयाह--सर्वैज्ञेयोपलश्षितत्वं वेयं इति । ज्ञानत्वखापि ज्ञाने ज्ञानत्वेन सधर्मक्लापत्तिरत आद-- 
ज्ञानत्वोपलक्षितखरूपस्वेवयर्थ इति । उक्तखरूपतेनेव तदि सथर्मकलात् तद्वद्धेदः दधे व्यभिचारी खात् , 
तव्राह--तादशात्मेति 1 प्रममुक्तातमेख्थः । नलु उक्तोपलक्षितलरूपधर्मावच्छिमेदोऽपि छदरसवेदयत आद-- 

तथाचेति । तद्धेदस्येति । ज्ञानलोपरक्षितो थः तद्धेदसेदखथः । अयं च बह्मखरूपः, अतः सरूपतो भाना्दय- 
नहमनिष्टनिरवच्छि्नपरतियोगिताको भेदः शद्धे न संभवति; अन्योन्याभावप्रतियोगितायाः केषांचिन्मते संबन्धान- 
वच्छिक्नलात्, छदमेदीयभतियोगिताया .धमोनवच्छिन्नलस्याप्यपगमसंभवात् । यद्धा ज्ञनत्वोपरुक्षितलव, सोत्तरक्ञानला- 
संब्ध्यसुयोगिकः खपूैानलसंबन्ध्युयोगिको यो श्ञानलवाभावः, तद्वत्; छद्धेऽधिकरणातिरिक्तभावरूपधमस्यालुपग- 
मेऽपि सलाधिकरणरूपोक्ताभावरूपथर्मोपगमात् तदवच्छिननप्रतियोगिताकमेदश्व शद्धे नास्तीति न व्यभिचार इति भावः । 
सताः सलवय तदेति पूर्वं योजगति- तदेति । सक्तिदशायामिलर्थः । क्ञतुः जञानक्ठः । संसारयौ. 

नः न्ुक्तात्मरूपमिति। श्ञागलनिरि्त्वाभावयेषट्वादाद--श्चानत्वोपक्षितखरूपमिति । 
अय भावः--ज्ाभातोः त्रियावाचकलं विना धाठुतवासंभवात् तदर्थ शान क्ियातवं वाच्यम्, त साध्यत्वेन 
मतीयमानत्व, साध्यत्वं चोत्पायलम्, इति भूषात शाब्दिकिद्धान्तः । तथाच नि आत्मा कदापि म ज्ञाणात्नयै- 
क्रियारूपः, भपि हु तदतिरिक्त एव जन्यः कशचित्, तख चोलादकरपकजपे्षाऽवदयंगाच्ा; क्रियात्वात्, थुनजिक्रियावत् 



। विदलेशोपाध्याय्युपञ्हितगौडनरह्लानन्दीयुता । ३०६४ 

पव प्रकाशो नत्वानन्दस्य धकादात्यम्, अथोपलक्षितप्कारात्वं वा तदास्त्येवेति न जानत्वहानिरि- 
त्युक्तम् 1 नलु-तथापि ज्ञातुर्भावात् तव् तन्न ज्ञानम्; नहि भोक्तुहीना घुजिक्िया भवति, नच-- 
अनादित्वेन क्रियारूपत्वाभावात् अनपेक्षत्वमिति-वाच्यम्; अनादेः प्रागभावस्य प्रतियोगिनि, 
जातेव्येन्कतो जीवन्रह्मविभागस्य धर्मश्रतियोगिनोः अज्ञानस्य चाश्रयविषययो््ह्यसत्तायाश्च कतैये- 
पेश्चादशेनात्, अन्यथा “अस्ति ब्रह्मेत्यादौ कर्तरि खकारो न स्यात् । पएवंचातीतादिज्ञानस्य हैश्वर- 
ज्ञानस्य च उत्पत्यथमथोनपेक्षत्वेऽपि तक्निरूप्यत्वददौनेन ज्ञानस्य ज्ञातेक्ञेयनिरूप्यत्वं खभावः, 
अस्यथा इदमहं जानामी"त्ययुभवो न स्यात्, श्ातुरथरकादस्य ज्ञानत्वा'दिति विचरणविरोधश्च 
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गोडव्रह्मानन्दी ( लघुचन्द्रिका ) । 

सर्षद्दयभासकसेन सर्व्तेयोपरुक्षितसवादिलयशयेनाद--अर्थोपररकषितप्रकारात्वं तेति । सर्वरैयोपरुश्चितेष्वं 
वेद्यः । श्ानरेति । क्षनसोपरुक्षितसरूपष्वेथः । तादशाप्मा ज्ञानस्वोपरुक्षित इति यावत्. । तथाच तद्धेदस्य 
हेतोखन्नाावाश्र व्यभिचार इति भ्रः । क्रातुरभावादिति । तदा क्वातुरभावादियर्थः । तत् सुक्छाप्मरूपम् । 
क्वान श्षानत्योपरक्षितखरूपम् ! नरीत्यादि । कवैष्वख सकरकारक्म्रयोजकत्वरूपखातश्नय विशिष्टकारकत्वरूपत्वात् 
कारकस्बस्य च क्रियानिमित्तस्वरूपस्वात् कवैनिरपेश्षक्रियास्रूपं न संभवतीति भावः । नयेति । क्ञानस्वचििष्टस 
सादिस्वेऽपि श्तानस्वोपरक्षितसेति शेषः । क्रियारूपत्वेति । कारकनिमित्तककरियारूपस्वेलर्थः । अथौनपेक्चत्वे 
स्मबिपयएनपेक्षष्वे ¦! तन्निरूप्यत्वेति । स्वविषयबिरिष्टरूपेणेव प्रकाश मानत्वेल्थः । ज्ञाव्रक्ञयनिरूप्यत्वं 
स्षागृशेय चिरिष्टसूपेमेव अ्रकारमानत्वम् । तथाच ज्ञेयक्तातृविरो पितश्च वि दूपेणाप्यसंप्रज्तातसमाधौ मोक्षे चात्मनः 

प्रकाशमानत्वात् न शानस्वोपरुक्षितस्रूपसमिति भावः । बिवरणविसोघ इति । दृत्यवच्छिन्नखासचावरणय- 

खघुचन्दिकाया विटुङेशोपाध्यायी । 

दति ) तब्धतिरेकसुखेनाद मूले-नहि भोक्हीना मुभिर्रिया भवतीति । नयु कवलं न क्रयोत्पा्कलगरभम् ; 
रात्तास्थिद्यादिकर्तरि तदभावात्, कितु कियाश्रयलं, तच्च मुक्तात्मनो ्ानक्रियारूपलेऽपि तन्निरूपितं कववं कथंचित् 
काद्र: स्वस्यैव वा संभवतीति आश्रयत्वेन कत्रैपेशषलस्य तत्र सत्वान्न तस क्रियालनुपपत्तिरियत आद--क्ठैत्व- 

स्येति ! सकरकारकथ्रयोजकत्मेति । खेतरखसमभिन्याहतसकरुकारकनिषटभकृतक्रियाुकूकग्यापारभ्रयोजकन्यापा- 

रवरस्यव्यथः ! इदं च शयत्र: कुरेण काष्टं च्छिनत्ति दल्यादे। कुदारादिवारणाय ! कारकत्वरूपत्वादिति । एत्व 

शरघस्य पुत्रो गच्छती्याद चच वारणाय । नु कारकं संज्ञाविशेषः, “श्रुबमपाये” इति योगं विभज्य अपाये 

धुवं कारकसंं, ततः अपादानं" उक्तकारकमपादानसंज्ञमिखादथश्रयणात्. । एवं च खतनमः पधानीभूतधातूपात्त- 

व्यापाराश्रयः दरकसंजञः स्यात् , उक्तकारषं कर्तृं खात्, इल क्रियाया आश्रयत्वेनैव कतुरपेक्षा, नतु जनकत्वेनेति 

निलसुष्कात्मनो शान्लारमलं कतो नेत आद--कारकस्वस्येति । क्रियानिमित्तत्वेनेति । क्रियानिमित्तका- 

रणत्यनेस्यर्थः ! “कारके शयत्र ' क्रियां जनयति" इति कारफं, अथमार्थे सप्तमी । यद्धा--करोति कतैकर्मन्यपदेशानिति 

दयु्पच्या क्रियैव कारकं, यावत् नुयात् क्रियायामिति यायत् । “नरूरात् कारक” इति भाष्यात्. । विषयत्वे सप्तमी, 

पिषयल्ल च जनकत्वेनेति “अपाये धुवं क्रियाजनकम् अपादानम् , स्वतच्रः प्रधानक्रियाश्रयः क्रियाजनकः कतः इद्थौ- 

भ्रयणादिति भावः! कर्वुनिरपेक्षं श्ियाखरूपं न संभवतीति । एवंच शाने छद्वात्मरूपं न, किंतु तदतिरितमेवे- 

वयज्ञानल्हेतोखच्र व्यभिचारो दुर इति भावः । निलोऽपि चिदात्मा विषयभसकताविदिष्टः सन् ज्ानमिल्युच्यते, 

जत उन्कमैषिश्याबच्छेदेन कर््रदिकारकजन्यः घालरथक्रियारूपः; तदुपलक्ितस्तु न क्ियारूपः; नापि कत्रौदिनन्य 

इ्याक्चयेन शते सूले-- नयेति 1 उकारायस्फुरीकारय शोषं पूरयति दीकायाम्--क्षानत्व विशिष्टस्येति । संसारद- 

श्यां विषयतदाकार्कतिनिगिथ्येय्थः \ सादित्वेऽपि कवरौदिकारक्जन्यक्रियारूपत्वेऽपि । क्ञानत्वो परक्षितस्येति । 

सुक्वत्मन इति पूरणीयम् । अनादित्वेन नित्यत्वेन । नियतेऽपि धार्थलेन साम्यात् । क्रियात्वेन व्यवहारविषयक्चरूपं 

क्ियारूपलं संभवतीदत आद--कारकनिमित्तकश्षियाखरूपत्वेति ति कारकजन्यक्रियारूपलेयर्थः । मूके--अन- 

पेक्षत्वं क्रैजन्यलम् ! एवं च सुक्तिदशायामन्तःकरणावच्छिन्नात्मरपकट विरहेऽपि सुक्तात्मनो नानलोपलक्षितरूपलं नाञु- 

पपलक्िदि भावः । ययपि ज्ञाधालयों ज्ञानं, तश्च आत्मयैतन्यमेवं, तस्यच ज्ञानलनिशिष्टखोतपत्त। कवृसपेश्षवेऽपि ज्ञान- 

लोपल्षितख शचदधसयोसत्तौ न कवते; तथापि कपौ कवृसापेक्षलमस्त्येव, िखखपि दि धातुतः अवीतिरतायने 

नैव जायते; तएव करियावाचको तुः, कियाल्लं च ॒साध्यलेन अतीयमानलं, सध्यलं चोत्पायत्वमेवेति” दाच्दिकाः। 

अतदएन द्यी यादौ ब्रहमसत्ताया निलाया अपि क्वैपेकषसेन कतैल्कारोपपत्तिरियाशयेनह सूले--अनादेरिति । 



३०४ अदितेसिदिः सव्याख्यां [ परिच्छेदः ९ 1 

स्यात्-इति चेत; जतेव्यक्तिनिरप्यत्वेऽपि कदाचित्तदरसंवन्धवदुपप्ते, संवन्धंपरथोजकोपाभ्ययेक्षया 
अधिकसत्ताकत्वात् 1 अतपव ज्ञानस्य सक्षेयत्वं सन्ञाठत्वं च न खामाविकम् 1 तथाहि-सक्षेयत्वं 
तावत् क्षेयजन्यत्यं वा शेयव्याप्यत्वे वा । नाचः; परोक्षज्ञाने ईश्वरज्ञाने चाभावात् । नापि दितीयः; 
॥ 

गोडब्रह्मानन्दी ( रधुचन्द्रिका ) । 
क्किचिदन्ञानाविषयस्वभ्रयोजकविरिष्टसय वा चेतन्यसख क्तानपदार्थस्य ज्तावृ्ञेयाद्यधटिवस्वेऽपि ज्ातृजञेयनिरूध्यं ज्ञान- 
स्वरूपमिति क्तापनाय ज्ञातुर्थव्युक्तं विवरण इति भावः । जातेः छुद्धजातेः ! उयक्तिनिरूप्यत्वेऽपि कद्चि्यक्ति- 
संष्टरूपेणेव प्रकाशमानस्वेऽपि । छुद्धजातिप्रकाशख व्यक्तिप्रकाशव्याप्यत्वेऽपीति यावत् । कदाचित्तदस्त॑बन्धवत् 
गोस्वादेरश्वादौ संसगारोपकाछे गोत्वादौ गवादिशभ्यक्तेनिरूप्यत्वरूपसंबन्धाभाववव् । उपपत्तेः ज्ञानस्वोपरुश्षितंस्य 
कदाचि द्विषयादिनिरूप्यत्वेऽपि कदाचिद्विषयायनिरूप्यस्वोपपत्तेः । तथाच अमभिन्नजातिभ्रयक्षस्वसय व्यक्तिप्रयक्षस्वः 
घ्याप्यत्ववत् क्षानस्वविरिष्टप्रकादाव्वसख बिषयादिप्रकाङ्रात्वग्याप्यत्वम्, नतु त्तानस्वोपरुश्ितप्रकाशश्वखं; तादरप्र- 
ल्यक्षीयजातिविषयतायाः ष्यक्तिविषयतानिरूपितत्वनियमवत् ज्ञानवविरिष्ठदिषयताया विषयवैरिषयं विषयता निदपित. 
ष्वनियमं इति भावः । शुद्धक्ञानस्वरूपस्य बिषयाद्यविरोषितरूपेण भाने श्ुदढधजतेः भ्यक्यविष्ठौषितरूपैण भन सुस. 
शो दृष्टान्त इति स एवोक्तः । प्रागभावादेस्तु प्रागभावस्वादिविशिष्टरूपेगेव ज्ञानम् , नतु तदविरिष्टदयुदख्पेण । अत- 
एवं सुषु “न रिचिदवेदिष"मिति सदिषयकत्वाक्तानस्वरूपाभ्यामेवाज्ञानस भानम् , नतु छुदस्पेणेति भावः। नयु- 
नाश्वादौ गोत्वादेः अमभ्रयश्षमसि, किंतु गवादेसतादास्म्यारोप एव, तथाच नोक्तद्टाम्तसंभव-- दति चेन्न; पटे धटत्व- 
भकारे "धट इलयाकारकेः इल्याकारके शशीवगं गास्यश्नौ भवस्विल्याकारकविषयान्तरजिक्ञासादिरूपै श्रतिवन्धके सति 
जायमाने अ्र्यक्षे बटादिभानासं भवात् । यथाश्चुतं तु तद्स्ंबन्धवदिलसङ्गतम् । बिषयादि निरूप्यस्वनियमपुरस्कारेण 
छेत पूर्वपक्षस्य इ्टान्तेनाजुद्धाराव् । नच--पथोक्तभ्याख्यानेऽपि दृष्टान्तासंमवः, छुद्धनातेः कद चिद्यक्तिनिरूष्यत्वात् 
ज्ञानस्वोपरक्षितख कदाचिदपि विषयादिनिरूष्यष्वस्याभावात् ज्ञानत्वतरिरिष्टयेव कदाचिद्धिषयादिनिरूप्यत्वादिति- 

वाच्यम् ; ज्ञानस्वतदुपरुक्षितग्यक्योः सविकल्पकैकवेधत्वमते ज्ञानत्व विशिष्टस्य बिषयादिनिरूप्यस्वेऽपि तयोखदस्ी- 

कारमते ज्ञानत्वे निविंकष्पकसखय विषयाशंदो सबिकश्यकस्य ज्तानस्वोपलक्षितविशोष्यकम्रलयक्षख सखीकारेण क्ानस्वो- 
परश्षितष्य बिषयादिलिरूप्यत्वसंभवात् । तस्मात् कद्ाचित्पदावरष्या यथोक्तव्याख्यानमतिरभ्यम्् । अतपच मोक्ष 
हेयसामान्यस्य स्तातुश्वाप्रकाश्ेऽपि शछानत्वोपरक्षि तस्य प्रकाश्चादेव । ज्ञानस्य ज्तानस्वोपरुक्ितख । खाभाविकम् 
अनारोपितम् । ह्वर ज्ञाने चेति । परमते दैश्वरक्ञानस्याजन्यत्वान्मन्मतेऽपि इन्ध्रियसंनिकरषस्येव विषयस्यापि तत्रा- 

खघुचन्द्रिकाया विडुङेसोपाध्यायी । 
अख प्रीशभौवये' लयादिपन्रषषयन्तैरन्वयः । प्रतियोगिन्यादिपश्सप्तम्यन्तानामपेक्षायामन्वयः । तदपेक्षा च तञ्ज्ञानं 
बिना अलक्षाविषयत्वं, तज्ज्ञानाधीनप्रयक्चविषयलरूपं, तत्संबन्धवत्तेनैव अलयक्षविषयत्वह्पं वा प्रागभावादेरनुमिलयादेः 
प्रतियोग्यादिज्ञानं बिनापि सत्वात् श्रव्यक्षनिवे्ः । अतएव श्रमभिन्नजातिप्रल्यक्चसस्येति । वक्ष्यते अन्थकृताऽनु- 
पदमेव । विभागस्य मेद्य । इह कपे. घटो भविष्यति", अयं घटः, नाहमीश्वरः”, "घटमहं जानामि, इति यक्षेषु 
श्रागभावादीनां श्रतियोग्यादिसंखष्टतयेव भानात् , कथंचित. भ्रतियोग्यादिश्ञानअत्वात्, “इह भविष्यति", "्वटल्वं न नजाना- 
मी"लादि ्रयक्षानुदयात \ अह्मास्तीति" ब्रह्मसक्तभयक्षं तु प्रतिवादिनामेव प्रसिद्धम् । प्रकृतोपयुक्तशवायं दष्टन्त इति तत्र हतुं 
खयमाद----अभ्यथेति । नियाया बरह्मसत्ताया ज्ञनेऽपि कतरैनपेश्षायामितयर्थः। अस्तिब्रह्येति । असूधातोः सत्ताय 
ब्रह्मरूपतया निखाया अप्युत्पा्तवरूपसाध्यत्वेन भ्रतीतेः उत्पादकाकाह्लायां कलैपदार्थखतच्रकारकरूपोत्पादकाभिधायको 
लकारः प्रयोज्यः; अन्यथा श्रह्म सदयं" इयत्रेव क्ैभिधायकी न प्रयुज्येत ! इत्थं च. दान्दे.बरह्मसत्ताया ज्ञनेऽपि कमपिक्षा 

पिद्यति, लक्षे ठ यसमात् शब्दाज्तु योऽथः भतीयते, तदुदटिखितम्रखययस्य तद्भैविषयकत्वमिति नियमात् ब्रह्मरूपापि सत्ता 
ब्रह्म" "अस्तीति" भिन्नपदरतिपायतवात् भिन्नेति ब्रह्मश्नयिका ब्रह्मकतृकक्रियाशूपा च भवति । नचेबमन्योन्याश्नयः, 
मेदे सति भिन्रपदप्रतिपाद्यता, तस्यां स्यां मेद्कस्पनात्, इति-- वाच्यम्; इदागीन्तनष्यवहारप्रमोजकमेदकल्यने 
-ततपूषैव्यवेहारस्, तेत्योजकमेदकल्पने ततूर्वव्यवहारस्येत्येवमाश्नयेणम तदभावात् ; व्यवंदारस्थानादित्वात् ! एवं चाज्ञा. 
त्वादिति देदवाक्यधटकेनिरथेकल्युडन्तज्ञाधाठुना आत्मचैतन्यरूपज्ञानस् हेतुषटकम्रत्तियोगितया श्रतिपादने उत्पायलेनैव 

श्रतिषादनसंमर्वीदुलादयतयश्रयोजकोपधिः विषयतद्ाकारङृस्यादिरूपज्ञानत्व्योत्यादकक्तैकारकस्य ` चाकाक्चायी नियतलादुभ- 
यविशिष्यैवे चिदोत्वमो ज्ञानपदात्. अतीपिवौच्या । तथाचोक्तन्ञानत्वोपलक्षितस्य परमजुक्ोत्ममो ` हेदुधय्कमतियोगितया 
भानीसंभवादुक्तपदाथभिन्लरूपहेतोसन्र भ्यभिचारो दुरुद्धर इति भावः । ननु ‹सखोदत्थथैमनपेक्षितस्यः ` खज्ञसौ अपेक्षा 
क टृटेयत माह--धत्र॑चेति । अतीतादिक्षानस्येति । जादिनाऽनागतमरहणम् 1. ईश्वरक्छनस्येति । तदुपाभिमाया- 



विह्ृङेशोपाध्याय्युषञंहितगोडतरश्चानन्दीयुता । ३०५ 

यदा ज्ञानं तदा अर्थ" इति कालिकव्याप्तो पू्चैवत् व्यभिचारात् , दे शिकत्यासिस्तु दुरनिरस्तेव । नच-यदा 
~~~ ~~~" ~~~ “~~~ ~~~ ~ ~~~ ~-~--~------ --~-~ ~~~ ~+~-~--~~-----~ ~ ~ ~ ^~~~^~~~~-~-~-~ 

गोडब्रह्मानन्दी ८ ठघुचन्डिका ) । 

हेतुस्वात्तदभावो बोध्यः । यद्ा ज्ञानमिल्यादि । यदा यघ्यार्थस्य ज्ञानम् , तदा सोऽथ इयथः । पू्वैवत् परोश्चक्ताने 

ठघुचन्दरिकाया विडलेख्ोपाध्यायी 1 
परिणामग्त्यवच्छछिन्नचेतन्यरूपख मायान्तःकरणरपोपादनस तदवच्छिन्नचेतन्यख चार्धसयापेक्षणात् । व्याच्ट--अथौ- 

नपेक्चत्ये इति । तज्निरूप्यत्वेयन्र तत्पदेन गुणभूतार्थपराम्षकतां, कार्यलादौ करणलदेरिव ज्ञाने विषयनिरूप्यला- 
भावात् अछृतानुपयोगाश्च निरूप्यलपदस्य विरिष्टचरूपेण प्रकारभानलपरतां च॒ विषयनिरूप्यं हि ज्ञानमतो ज्ञानविनि- 

वेय विषय इति प्र्क्षमणिवदाह--ख विषयेति । विशिष्टरूपेणेति । विरिष्टत्वेनेदख्थैः । “अतीतं घटं जानामि"इदेव 
प्रतीतेः, "जानामि इलयप्रतीतेः । ज्ञानोत्पत्तये विषयानपेक्षतासूचनाय--अतीतमिति । वर्तमानविषयसख जीवज्ञानोत्पत्तौ 
कारणस्मेनपिक्षणास्, ईश्वरज्ञाने ठु वत॑मानविषयस्यापि न करणत्वं तख्यानादिलात् , “संबद्धं वर्तमान च गृह्यते चक्चरयादिने- 
युक्तेः, ठेन्द्ियिकटोकिकम्रलयक्षे एव विषयस्य कारणत्व । एवं च “तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति" श्रुखा खष्टन्यविषयवि- 
दोषितमेवेक्षणरूपमीश्वरन्ञानमनू्यते, वेदकतुरीश्वरसखय ताद्श्ाजुवादमूखभ्तमीक्षणं ज्ञानं प्र्क्षमेव; विषयाविदोषितरूपेणापि 
जञानप्रकारमानत्त्रे ष्ुद्धस देठुघट कलमनपवादमेचेदवकारान्तभोवः । पकारमानत्वं प्रद्क्षविषयत्वं । अयं, ज्ञानवान् , 
हृच्छायाः, इयदुमानादिना विपयाविश्ेषितस्पेणापि ज्ञानावगाहनात् । एतावतोक्तमज्ञानलादिव्यत्र ज्ञाधातुनोत्पायत्वेन 
अरतीयमानस्य ज्ञानस्ोत्पादककरठंकास्काकाद्वया कर्वपेक्षघवं॑कमृनिरूप्यलरूपतया विषयनिहूप्यलटान्तस्ारणेन चोप- 
संहरति--क्षानस्येव्यादिनास्वभाव दव्यन्तेन । उक्ताकाष्ावशात् । क्ैसंबन्धज्ञानभानं शब्दे एव, यस्मात् 
शब्दादिति नियमादिलयुक्षम्, प्रयक्षे तु तव्राजुभवं अमाणयति--अन्यथेति । क्षातशेयनिरूप्यत्वमिखत 
जञतुक्ञैयस्येव निरूप्यलं, ज्ञाता ज्ञेयमिव तज्निरूप्यल्यमिति चार्थः । अतो न ज्ञेयपदं पुनरुक्तम् । निरूप्यत्वं तूक्तरूपमेवे- 
वयाह--विशिण्ररूपेणेवेति । एवकारेण नियता्थकस्वमावपदाधं उक्तः, भरयोजनसुक्तम् । नु असंमन्ञातसमाधौ 
मोक्षे चात्मनः शछु्धस्येव प्रकाशमानलात् तत्कालीनात्मनो श्ञात्रलोपलक्षितखरूपलातर् न तत्र॒ व्यभिचार इयत आह- 
तथाचेति । जेयज्ञाव्विशेषितेति पाठः । छुद्धचिद्धुपेणापि अनाद़रतविद्रूमेणापि । एतेन विदोषितञयद्धयोनं विरोधः 
तृतीयार्थोऽमेदः 1 अपिना जञातृकञेयाविरेषितस्यापि भानं सृधितम् । पकारामानत्वात् भ्रकाशमेदात् । न क्षानत्वोः 
परसक्षितसरूपत्वमिति ! ज्ञातृकेयविशेषितचित्काराकारे ज्ञानत्वेनैव प्रकारान् ज्ञानलविशिष्टत्देन, तदुपरक्षितल्ला- 
भावादिति मावः । असंग्रज्ञतसमाधिमोक्षदसायां ज्ञातृज्ञेयविशिष्टत्वेनापि सदस्य चिदात्मनो भानमिदयभिमानेनेयमाराङ्का । 
उक्ताभिमाननिरासश्व स्फुरीकरिष्यते ॥ नु क्ञानपदार्थतावच्छेदकावच्छिनख ज्ञातृेयधरितत्वे तजिरूप्यलमुचितम् , 
नतु स तथेदयादा्कायां मूले विवरणाविरोध उक्त इति विवरणस्थक्षातुरर्थंति पदग्रयोजनव्याजेन स्फुटयति-- 
छस्यवच्छिश्नस्येति । असच्वावरणेति । असतत्वापरादकेलर्थैः । सत्वावरणेति नम्रहितः स॒पाठः । एकेन 
सक्तयादिज्ञनेनैकसयैव श्क्तयाद्यावरकान्नानस्य तत्का्ैरजतादेश्च निव्रत्तिः, तज्ज्ञानव्यक्तिनारो लक्ञानान्तरेण पुनः शक्तया- 
दावरणमिति मतामिमानाभिभायेण यात्किचिदश्षानेद्युक्तम् । श्ातक्षेयनिरूप्यसिति । अख ज्ञातृकतेयाभ्यां निरूप्यं 
निर्वैचनीयमिति नार्थः; अन्यथेदयनेन ज्ञातृक्चेयविशिष्टत्वेन प्रकाडमानलाद्वपगम एव ॒विवरणविरोधस्य वक्तव्यात् , 
कितु ज्ञातृहतेयसंबन्धविरि्टं सत् यत् प्रकाशते अदयक्षविषयो मवति इयर्थः । जातिर्निलया, घटल प्रमेयं, इद्यादिक्ञानवरिषय- 
जतिः व्यक्तिनिरूप्यलामावात् व्याचष्ट--श्ुद्धजातेरिति । यथाश्ुतेऽसङ्गतेरवक््यमाणलात् कदाश्ित्पदात्या 
व्याचष्--कद्ाचिदिति 1. अयं गौरिति भ्माकारे इयर्थः । अ्यक्तिः साश्रयः । शुद्धेति 1 कदाचिदिलजुषञ्यते । 
व्याप्यत्वं तादात्म्येन । प्रकाशपदे अ्रकादालपरे । दाश्यन्तिकं पूरयन् अकृतोपपत्तिपरतयोपपत्तिपदं स्याचशे--ज्ञानत्वोः 

परश्षितस्थेति । कदाचिच् संसारदशायां ज्ञानत्वेन अद्यक्षकारे । कदाचित् असंज्ञातसमाभिमोक्षदसायां इद्धा- 
त्मखरूपभकाराकारे । बिषयाद्यनिरूष्यत्वोपपत्तेरिति । शङ्कायां तद्ुक्तिस्तु सिद्धान्तानवबोधमूरकाभिमानेनैवेति 
भवः । एवंच संसारदशायामात्मनि ज्ञानलादिविशिष्टे ज्ञनल्रोपलक्षितद्यद्वात्ममेदरूपहेवुसत्वेऽपि न व्यभिचार इति 
पर्यवर्तितम् ।- कादाचित्कत्वमननुगतल्लात् परिद्ज्य -दन्तदा्न्तिकयोर्नियममाह--तथाचेति । अश्वादौ गोादि- 
भरमम्रयक्षे व्यमिन्रारवारणायां--श्रमभिश्नेति । जातीति । -छद्नातीदयथः , कानत्वविशिष्टेति । तद्धिषयक्रेय्थः । 
ज्ञानत्वेन स्ञानभानस् विषयादिवैशिष्यभाने भ्योजकल्यादिति भावः । अकादाल्ञपदानि अरयक्षलपराणि ! नत्विति । 
मोश्चकाटीनञ्चद्ात्मम्रयक्षे व्यभिचारादिति भावः । नयु जातिप्रयक्षे बिशयङ्कलन्यक्तिविषयकलस्य त्ञानलिशिषटभरसक्षे 
मशङ्गरिमनादिपयकनादुपाे न्रोक्नियमनिबराघ ,. व्यक्ते जातिभानंः जअनलनिगरि्ंसे निषयभान्तिः च नोक्त 

अहै. सि. ३९ 



०६ अद्वैतसिद्धिः सन्याख्या । [ परिच्छेदः १ | 
'अपसोक्षक्तानं तदाथ इति कालिकष्याप्ौ नास्ति व्यभिचारः, आतमा च यत् साक्चत् अपरोक्चात् 

णी 
~~~

 
^ 

~ गोडब्रह्मानन्दी ( छघुचन्दिका ) \ 
हेयजन्यव्वाभावात् । दूरेति । कातरि ज्ञानवयथामावात् । यद परोश्चत्यादि । पूैवधस्याथेसेल्यादि बोध्यम् । 

षुचन्दरिकाया चिद्ले्ोपाध्यायी 1 
नियमेन सिष्यति, इयत आह--तादशोति । ममभिनेखधः । जातीति । शदेः । ज्ञानस्वविशिष्टविषयताया 
इति । प्रयक्षीयेदयादिः ! एवचाश्वे गोलभ्रमे भनिययिाान गोव्यक्तेरभनेऽपयुक्तनियमाभङ्गवत्, मोक्षे छद्धचिदात्मखरूये ततप्रयक्ष 
ज्ञानलीमवेन भनेऽपयुक्तनियमाभद्धात् चिदात्मरूपसय ज्ञाधालधज्ञानसख निलस्योत्यत्ताविव ज्ञप्तावपि क्त 

विषयपिशषां नासि । नच--ज्ञधाठुना उत्ायत्वेन तद्धानातर्वाकह्लावात् तद्धानमावदयकमिति--बाच्यैः क्ञाधात्वथेता- 
वच्छेदकज्ञानत्वेन धातुमा् घीनवोषे एवोत्पायतवेन भाननियमात् । तत्र भानखोत्पायत्वेन बोधे करठजञीनत्वेन बोधेच 
विषयस्याकाह्कानियमेन भाननियमात् । अजञानलादियत्न ज्ञानवान् श्युणवान्ः वा इच्छाया इत्यत्रेव ल्युखन्तेन त 

भावजञानपदेन रणया ज्ञानलोपसक्षिद्तमबोधे ज्ञानसोत्मा्यलामविन कीविषयवेशिष्याभनिन सये दधात्मनि 
जञानल्ोपलक्षितत्वसत्त्वेन तदर्निरूपितमेदरूपहेतोरभावान्न व्यभिचार इति भावः 1 अकृते छद्धात्मभाने शद्धजातिमानमेव 
दृ्टन्ततयोक्तं, नतु अदरागनावभानञद्ाज्ञानभने अपीति कुतः १ इत्यत आह--दुद्धज्ञानखरूपस्येति । आगमवा 
देरिखयादिना प्रतियोगिनः संग्रहः 1. नत्विति । कदापीति शेषः 1 गवादेरिति । गोत्वेन भासमानस्येदार्दिः 1 
प्रतिवन्धके इति । तादाकारज्नेच्छा तदन्याकारजञाने म्रतिबन्धिका, तसाश्वोक्ररलम् ! अतस्तत्ैकज्ञानेच्छायां सला- 

1 कामिनीजिज्ञसेव 

मप्यपरजञनोत्पादाञुमवः । अतएव जिज्ञासारूपम्रति्ं धकेषूदाहियते; कामिनीविषयकल्स्यौतकव्य्रयो+ 
जकलात् । अत उततेच्छाां शेखनिशिषटज्ञविषयकस्ारनज्ञानलाच्छिलनिषयकलुकतम् । निदाघस्य ताच्दोच्छाया 
उत्कटल्ात्. । सीतगङ्गाजकहरणसाधनस्य घटस्य खसभिधावमावेऽपि खसननिहितपटे घटत्वेन गृह्यमाणे तं जलाहरण- 
साधनत्वेन गृहीला तदर्थ ॒तदुपादानाय घटत्वेन पट्रयस्षलावच्छिनविषयक्त्वमप्युक्तेच्छायाः उत्करत्वश्रयक्तमेव ॥ 
अतषएवोत्कटकामिनीराभेच्छया  अस्पधने तत्साधनबहु घनत्वबुद्धिसदवच्छछिन्ञतद्विषयेच्छयेवाजुभूयत इति ध्येयम् । 
कृदाचित्यदमावस्य तस्य॒ व्यक्तिनिरुप्यलेऽन्वयं कृत्वा जातेरिति युकतिन्यीख्याता, अन्यथा त्वसङ्तिमाद--यथाश्चुत- 
मिति । विषयादीति । ज्ञानसेलादिः । आदिना ज्ञाता । नियमपुरस्कारेण नियमावलम्बनेन । पूर्यपक्षदशायाम- 
प्यात्मह्वज्ञनद खद भानासभवरूपखेलया दिः । दशान्तेन दन्तमात्रेण । माच्रपदेनोक्तनियमसंकोचन्यवच्छेद्ः, 
उक्तनियमसंकोच विनेयथेः ¦! जतेरपि व्यक्तिनिरूप्यलवनियमसंकोन 

. पंकोच विना कदाचित् व्यक्त्यनिरूप्यत्वासंमवात् द्टन्तसया-~ 

नि + रदा नचोक्य व्याख्यनेऽपि दशान्तासंभव इति । सबिकस्पकवे्यत्वेति । निवि- 
रः लिविकलयकविकल्यको नितवतदुपलक्ितव्यक्तयोः । तद्सखीकारमते इति । निर्विकल्पकमात्रवियः्वाखीकार 

इयथः । निर्विकलपकसविकल्पकोमयात्मकं नरसिहाकारं द्वेयत्वमते ~ {6 
कस्येति । जानत्वलरूपदिदेषण हाकार् ज्ञानसुपगम्य तं इति यावत् । क्ञानत्वांशे निविकर्प- 
नवनसायरूपर सत्तादिति आवः ताभावादिति भावः 1 विषथांदो सविकल्पकस्य ति । विषयस्य विशेषणज्ञानस्य 

` । संभवादिति । ज्ञानत्वविरिष्टविषयत्ख विषयवेिश्यविषयतानिरूपितखनियमेभपि विषयवेिष्निषयतानिरूपितत्वरूपन्यापकस ज्ञानले 
तवसि ८ बोपलक्षितवि उत्वे . 
त्वसि निर्भिकल्पकल्वादुसरणं तु सामभ्रीवरात् पयतारूपायिकदेशदृ्तितवे बाधकाभावादिति भावः 1 कान 
विषयतानिरूपि्नियमसोयगमेऽपि न. कति । तेन ॒ज्ञानत्वविरिष्टविषयकमलक्षीयज्ञाननिष्टविषयताया विषयवैरि्च- 

रूपितल्वं नः ततर जानलसयोपनिषदामद्वतीयातम “ ५ किः तत्तवसाक्षात्कारीयश्चद्धात्मविषयताया विषयवेरि्यविष्यतानि- 
हि, नालस्म्ञनयि विषयतैधियमानमपि | तातप्येण  अभानेन उक्तनियमाभङ्गात् । तात्पयांभावादेव च तन्त्व- 

णापि वा तत्वज्ञान न कस्यचित् बह्यान्यस्य विषयाणां "नह नाना इति सा चाच्यताच् । विशङ्ञलतया शातय 
मनरिषलयोपसंहरति- तस्मादिति । कदा निगम् ; ततर तात्पयांमावादद्वितीयेबरहमत्मन्ेव वेदान्तानां ता्यौदिपि 
अमान्यमलयजातिविषयतवे व्यक्तिविषयता सपदादस्येति । कदावविसदस्दसेखपः | अतिरस्यमिति द्यन्ते 
क्तनिर्विकत्पकसविकल्पकम्यक्षकाटे तवतव च तदभावस्य, दीष्टान्तिके च कदाचिदु- 
त्रस्सादात्कार्रे न पलक्षितात्मविषयत्वे विषयवैरिष्टयविषयतानिरूप्रितत्वसख कदाचिन्सुकतात्म- 
जञानीयात्मनिषयुतरख - सदतयदिशानिषयता्निषरलवनिरूपितलस च स्वादिति भावः } नलु सुकाल- 

ययोः संबन्धपरयोनकोपाधिरत्यादिसदपेकषया तलं कतो नेत अआह--मूे संबन्धेति । सुक्तात्मनो ज्ञातृ 

नेह ननेतिशचपतिमिथ्यालालमानाभ्याम तारि ̀ तदीयन्यावहारिकसत्वपेक्षयाऽपिका -पारमधिकी या सत्ता तदरच्वादिखर्थः । 

"`" मन -तवितरसक्रसपरपशचस बाधादिति भावः+ नन्तं कदाचिन्सुक्तात्मनि ज्ञान. 



विष्टटेशोपाध्याय्युषशंदितगोडत्रह्मासन्दीयुता । ३०७ 

अहेति श्रुतेरपरोश्ज्ञानरूप इति सोऽप्यथैव्याप् इति- वाच्यम् ; ईैभ्वस्लने योगिने च व्यभिचा 

गोडन्नह्यानन्दी ( लघुचम्द्रिका ) । 
योगिज्ञान इति परमतमाश्रिलय, स्वमते तु तस्य नापरोक्चघ्वमिति वक्ष्यते । यथपि क्ानस्योत्पत्तिद्ितीयश्चणे 
अथष्वानियमाद्यो गिजीवक्ञानेऽपि भ्यभिचारसंमवः; तथापि स््ोस्पस्यभ्यवहितपूरस्वसमानाधिकरणकाटिकसंब- 
नधेन यदा अपरोक्षन्ञानं, तदा अथे इष्युक्तावयोगिजीव्ताने व्यभिचाराभावाचोगीव्युक्तम् । नच ज्ञानस्वोपरक्षि- 
तस्य॒चेतन्यस्य तादश्चसंबन्धाप्रसिद्या सिद्धान्तिनसादशव्यािने क्षविकरीति--वाच्यम्; तादशभ्याक्ष्यनिवहसयैवः 

लश्ुचन्दरिकाया बिद्रलेशोपाध्यायी । 
लोपलक्षित ज्ातज्ञयसंबन्धप्रतीतेजांयमानाया श्रमबं यादिलाशङ्कामिष्यपत्त्यः परिदरति-अतएवेति । अतएवैयस 
ज्ातृज्ञेयसंबन्धप्रयोजकोपाध्यपेश्चया ज्ञानस्याधिकसत्ताकलादिदयरथः । तेन च ज्ञातृज्ञेयज्ञानत्वानां बाधितललभः । तषृन्ध- 
फठिता्थपरतया ्ाच--अतपवेति । मोक्षि त्रे । क्ञेयसामान्यस्य ज्ञानचधरितख । ज्ञातुः अन्तःकरणावच्छि- 
न्नचेतन्यद । अप्रकाश्य उक्तरीत्या बाधादिति भावः, ज्ञानत्वोपटश्चितस्य डदधात्मखकूपात्मकपरलयक्षदेरिष्यर्थः ! 

जञानत्वविशिष्टस्य विषयसंबन्धः खाभाविक एवेतो भ्याचरे--द्ानत्वोपलक्षितस्येति । न सखाभाविकमिति । 
अघ्र प्रतियोगिपदं व्यच्छे--अनारोपितमिति । ज्ञेयोपलक्षिततवरूपसन्ञेयतलस्य खाभाविकलसंमवादाह--मूे 
तथारीति । संबद्धं॑वर्तमानंच गृह्यते चश्छुरादिनेद्ुक्तेः जेवलोकिकम्रयक्चस्येव विषयजन्यलमिव्यध्रिलयाह--परा- 
श्चश्चाने इत्ति! अत्र परोक्षं न लोकिकसभिकष्रीजन्यत्वम् ; ईश्वरज्ञानसख परथगपादानात्, कितु खविरेषणान्यविषयक- 
जञानत्वावच्छि्नजन्यलमिदयमित्रेयाद--हैभ्वरक्ञाने इति । तत्र परोक्क्ञानस् सर्व॑मते जन्यलेऽपि न विषयाजम्यलम् 
अतीतानागतविष्रयकत्वैन म्यभिचारात् । इश्वरज्ञानख तत्वे हेलन्तरमप्याह--टैकायां परमते इति । नञ खमते तख- 
जन्यलादवर्तमानविषयजन्यलमस्विखत आह--मन्मते' इति 1 इन्द्रियखन्िकरषस्यवेति । “परययचश्ठः स॒ ्णोय- 
कर्णः” इति श्चुतेखस्यानिन्दियलादिति भावः ! विषयस्यापीति । वर्तमानेयादिः । तत्न इईशरज्ञने । अहेतुत्वादिति । 
ौकिकेन्धियसनिकषेजन्यज्ञान एव वर्वमानव्रिषयख हितुलादिति भावः ! तद्भावो विषयजन्यत्वाभावः । अतीतानाग- 
तथयादिविषयथसख खन्ञानकाटेऽभावेऽपि वर्वमानधटपटादिरूपा्थान्तर्सत््ेन तेन तशय सह्ेयत्वन्यवहारः, नच वक्ष्यमाणो 
व्यभिचारोऽ आह--यद्ा यस्येति । पूर्ववत् ग्यभिचारादिदयुक्तं व्याचधे--पू्वैवदिति । पयोक्षक्ञानइति । ईश्वर- 
्नानेचेति गोध्यम् ¦ क्ेयज्ञन्यत्वाभावादिति । लैकिकेन्द्ियसन्निकषौजन्यत्वादिलथः । मूरे-व्यभिचारादि- 
खस वतमानेऽतीतघयादिपरोक्षादि्ञानेऽतीतषदिव्यैभिचारादिल्थः 1 दूरेतीति अतीकोत्तरं॑बा्यार्थभलक्षेऽपि व्यमि- 
शरारादिति पाटोऽपेक्षितः । जञातृपदस्य ज्ञानोपलक्षितशचद्धात्मपरत्वे तत्र ज्ञानरूपन्याप्यद्येवाभावान्न व्यभिचारोत आह-- 

ज्ञानवतीति । बा्यरथज्ञानवतीलः । अथीमावात् बह्याथामावात् । एतेन खलादिप्रयक्षे खखादिन्यभिचाया- 
सवेऽपि न क्षतिः, धयदयपरोकषज्ञानकारे पटादिरूपार्ान्तरसत्त्वेऽपि न तेन तख संजञेयलव्यवहारोऽतो व्यार्चे--पूवै“ 
वदिति ! श्त्यादिबोध्यमित्ि । यदा यस्ार्थखापरोक्षजञानं, तदा सोऽर्थं इति बोध्यमिदयर्थः । उक्तव्यापिखीकारे 
अकृते का क्षतिरियाश्क मोक्षकालीनसख शुद्धात्मनः खाभाविकविषयसंबन्धसखीकारापत्तिमाह--मूङे आत्मा चेति । 
मोक्षकाटीनः छद्धत्मा चेय्थः । अपरोश्चक्षानरूपः सकरविषयकापरोकषन्ञानरूपः । सोऽप्यर्थव्याप्त इति । तस- 
प्यर्थव्याषिरावदयकीद्थ; । तथाच चैत्रात्मनो मोक्षकाेऽतीतानागतविषयाणाममावाब्यभिचारदुक्तग्या्तिमङ्ः । वर्तमान- 

विषयैःखाभानिकसंङ्ञेयत्वापततेभेति भावः । खात्मकबिषयेण संज्ेयतापत्तिस्तु न; भेदनिबन्धनस्य तादात्म्यरूपविषयल- 

स्ययन्तामेदेऽसंभवात् । हैश्वरक्ञाने । इदं चापरोक्षम्, “स एतदेश्चत पदयलचश्चः स॒ श्णोखकैः” इयादौ 
अपरोक्षा्थकधाठुभिरेव तस्योक्टेवात् । परेः नैयायिकाः ! चक्ष्यत इति । योगजधमेखेन्दियसभिकर्षलानङ्गीकारादिति 

मावः 1 एवं सामान्यक्षणया अन्यज्ञानेऽपि न्यभिचारत्तदभावो बोध्यः । अर्थससानियमादिति । जानानुन्यवसा- 

यद्वितीयकषणे ज्ञानस्य नाशादिति भावः! पूरवैत्वसमानाधिकरणेति । पूरवंलवददयोगिकेखर्थः । तादशश्च कलिकः 
सगन्धः अनुन्यवसायस्य; तदुलत्िकषणपूर्वक्षणे ज्ञानसच्वात् । व्यवसायस्यापि स इति नोक्तम्यभिचार इति भावः 1 योगी. 

दयुक्मिति। योभिज्ञाने लतीतानागतविषयव्यमिचारः स्फुट एव । चैतन्यस्येति । निति चेषः। तादृशेति । सोल 

तिषितेदर्थः । न क्षतिकरीति । व्याप्यताघटकसंबन्भेन छद्धात्मचैतन्यरूष्याप्यवलतीतानागतन्निषयरूपन्यापकभावे 

स्यमिनारेणोक््यापिभक्षपत्तिरूपा वतमानमिषयस्य॒व्याप्यतवरपखाभानिकसंबन्थापत्या दधलाहानिशेति ` कतिवच्या; 

कष च न; उक्ंबण्वाभसिवधा व्याप्यवत्ताया एवाभिद्धरिति मावः । वाशब्याप्यनिवोहस्येति'। योगेन व्ापयादो 
म्याप्यलापत्तिवारणाय व्याप्यताभदकसंबम्येन व्याप्यवत्ताया व्याप्ये तत्संबन्धावद्िडजाभेयताया न, विेशातमयत्रतयोक्त- 



३०८ -अद्ैतसिद्धिः सन्याल्यो । ` [ परिच्छेदः १ ] 

रात्1 यदैन्दरियकं ज्ञानं तदाथ" इति तु भ्यािः सवैसंमता । नचात्मरूपे ज्ञाने येन्द्रियकर्वमस्तीति 
न तया वियेधः । ननु-- यदा अपरोक्षं क्ञानं तदाथः इति व्याघ्यनभ्युपगमे इद रजत'मित्यपरोश्षः 
जानान्यथानुपपस्या अनि्वैचनीयरजतसिद्धिनै स्यात्, अथं विनाप्यपरोक्षत्वो पपत्तः--इति चेच; 

1 1 

| गोडनह्यानन्दी ( लघुचन्द्रिका ) । 
सिद्धान्नं प्रति दोषष्वात् । केन्द्रियकं यस्या्थखेन्द्ियसंनिकर्पेण जन्यं क्ञानयुक्तसंबन्धेन यद, तदा सोऽथ 
हयथैः ¦ ननु यदेत्यादि । अपरोश्च्वानख इत्तिरूपख देभ्यगुणादिनिषयेषु संयोगसंयुक्तसमवायादिसंबन्धेनाव- 

चठैदकता संबन्धेन चोपपत्तिसीकारात् भवन्मते यदा स्वोप्यत्तिनिरिष्टका खिकसंबन्धेन यद्थैखापरोक्षक्लान, तदा 
सोऽथ इति व्यािवौच्या; अतएव भवन्मते “इदं रजतःमिलयादिश्चमस्थले अनिर्वाच्यरजतादेः शुत्स्यायवच्छि- 
जरचैतन्ये उष्पचिः खीक्रियते; तां धिना संयोगादिसंबन्धेन अवच्छेदकतासंबन्भेन वा रजतादौ तदाकारा- 
विचावृततेशतपस्यसंभवेन शयुक्याद्यवच्छेदेन जायमानाविदयधृत्तिरूपापरोक्षक्षानस रजतादेः संयोगेनावच्छेद्कत्तारूपेण 
वा संबन्धेनासंबन्धिष्वात् भ्रमश्यले रजतादिरसंबन्ध्यपरोश्च्तानाप्रसिद्ा तख रजता दिभ्याप्यत्वासंभवात् ; नहि 
रजतादेरपरोक्षज्ञानेनान्यः संब्धोऽसि; विषयतायाः चिचैव्ययोरेव सखीकारात् , जाकाराख्याुख्य विषयताया 

लधुचन्दरिकाया बिदटरेरोपाध्यायी । 
संबन्येन शुदधात्मरूपै ज्ञानेऽतीतादिन्या्यनिवीह इति भावः ! वर्तमानविषयसख तु तत्न तेन संवेन्थेन व्याप्यनिवीदहात् तेन 
संहेयत्वख्य खाभाविकस् नापतिः । परमते मनोस्पेग््ियजन्यलस्य परोक्षेऽपि सत्त्वात् सक्निकरपेणेप्युक्तम् । ऊेकिकस- 
जिकरेणेय्थैः । मूले--ग्याघ्यनभ्युपगम इति । दैशरलानादौ भ्यमिचरेणेादिः ! ननुक्तव्याघ्यभ्युपगमे “इदं रजतम्" 
हपरोक्षप्रमकले ब्रह्मण्डेऽन्यत्र त्रापि सतो रजतस्यान्यथाख्यातिखीकारेऽप्युक्तन्याेरभद्गेनानिर्वचनीयरनतसिद्धेरसंभवः, 
अयुभ्यवसायद्धितीयक्षणे व्यवसायाभावेन व्यभिचारश्चेयारङ्कय सखोत्पत्तिविचिष्टकालिकसंबन्धेन सखाधिकरणे उत्पत्तिं विना 
न संभवतीलतस्तामाह-अपरोक्च्ञानस्येति । शद्धयैतन्यूपस्यापरोकषन्ञानचिद्रुपस्य निलयत्वादत्यवच्छिनचिद्रपसय 
तस्य वृ्युपाधिकोत्पत्तिकत्ान्ुख्योतपत्तिसंभवाय--चत्ति रूपस्येत्युक्तम् । द्न्यशुणादि विषयेभ्विति ! खमते बह्य- 
भिन्नानामेषां अन्यत्वात्तत्र॒वक्ष्यमाणकाटिकसंबन्धसंभवः, विषयतासंबन्धस्य मावेऽपि' परोक्षन्ञानसाधारण्यात्संयोगादि- 
संबन्धोकतिः। अनुगममाद--अवच्छेदकतासंबन्धेने ति । धरायवच्छिन्चेतन्ये उत्पथमानाया वृत्तेरवच्छेदकतासंब- 
न्येन धडादिषूतपत्तिसंभवः । वस्तुतस्तु-दत्तिनिष्ठाया आयक्षणसंबन्धरूपोतत्तेत्तिप्रतियोगिकसंयोगादिसंबन्धावच्छि- 
्नवीसंभवात्संयोगादिने्यसय खाश्रयसंयोगादिरूपपरेपरासंबन्धेनेदर्थः । अवच्छेदकतासंबन्धेनेयस्यावच्छेयवृततेः संयौ- 
गादिसबन्धेन संबद्धषटादीमां संयोगादिसंबन्धावच्छिन(वच्छेदकतासंभवात्त्संबन्येनेय्थः । स्वोत्पत्तिबिरि्टेति । 
उक्तसंबन्धेन खाश्रयाजुयोगिकलसंबन्धेनेखादिः । एतदर्थमेव खीकारादिलन्तोक्तिः । अरुव्यवसायद्धितीयक्षणोत्पन्न- 
खखादौ केवरकालिकसंबन्धेनोक्तसंबन्धेनानुम्यवसायोयच्युपलक्षितकालिकसंबन्धेन वाऽनुन्यवसायवति कालिकसंबन्धेन 
व्यवसायाभावेन व्यभिचार इत्युत्पत्तिविरिष्टेव्युक्तम् । यदर्थस्य घटायर्थसख । सोऽथैः वटादिरूपोऽर्थः । यथा 
घटादिरूपोऽथं इति रोषः । धटादाकारा चश्चरादिष्धारा बहिर्निस्खतान्तःकरणदृत्ति्ि घटादौ चक्ुरादिसन्निकरषेण तदुत्तरक्षणे 
उत्पयमाना तदुत्तरक्षणरूपावान्तरकालवच्छिनने घट दिविषयरूपे काठ संयोगरसबन्धकाछिकसंबन्धाभ्यां संबज्यते; श्रत्ते 
शपादानतया खाभिन्नान्तःकरणसंयोगिन्युतपत्तक्षणेऽपि संयोगसंभवात्, नतु तदविषये घटादौ; इन्दियसननिकर्षरूपका- 
रणाभावात्› ततो निखस्यापि चिद्ात्मनोऽन्तःकरणावच्छिजस्योत्तरक्तणावच्छिन्नस्य वा जन्यत्वेन कालिकसंबन्धामुयोगित्वसंभ- 
वाच \ अतएव यदा खुखादपरोक्षं तदा यखादीति व्यासिनि्ीदः । एवं च व्यवसायेऽनुव्यवसायसख खोतपत्तिक्षणावच्छेदेन 
खाश्रयसमवायिसमवायवदञुयोगिकत्वसंबन्धेन खोत्पत्तिविश्िष्टकाछिकसंबन्धेन सत्त्वादवुग्यवसायस्य च कालिकसंबभ्धेन 
सत्त्वात् `द्विवीयक्षणोत्पन्नषखादौ चोभयोरपयक्तसंबन्धेनासत्वान्च व्यभिचारः । अतद्या्यभ्युपगमेऽनिवैचमीयरजतसिद्धि- 
माह--अय्तवेति । ताम् अनिर्वचमीयरजतसिद्धिम् । रजतादौ देदान्तरस्थरनतादौ । तद्ाकारे ति । रजताका-. 
रेख्थः । अबिद्याघरत्तेरिति । डक्तयवच्छिन्नचिकिष्ठायाः पुरोदरतीदमाकारङ्त्तितादात्म्यापननायाः छक्तिलप्रकारिकाविदा- 
वृततेरिखथः । तत्संयोगख देशान्तरस्थरजतादावरंभवादिति भावः । एक्चोक्तावियादृतेः कषिदपि संयोगासंभवात् 
तद्धटितसनन्ेनोक्तम्यािरनि्वाहः ! तथापि पूरवाजुमूतप्रदेशान्तरस्थातीतरजतस्य तत्र॒ भाने कारिकसंबन्धेन तत्र तखा. 
भावेन व्यभिचारात् 1 नचामिदयशतेरपरोकत्वासंभवः; दोषविरोषजन्यत्वेनेदमाकारत्तितादात्म्यापन्त्वेन रजतं पर्याभी- 
खज्मबेन च तत्सत्त्वादिति पयेवसितम् } नम्बिन्दियसजिक्षरूपकारणवलदुत्पयमानायासदाकारदतेखन्र संयोगादिसं, 
जन्धेनोतयत्तिसंभव्ः } तदविदयापरिणामरजतसमकालोतन्नतदाकारतदवि्ापरिणामदृतौ तत्पूवमग्ियमानरजते .इन्दिभस- 
"~-~------------------------------------------"-------------~-----------~---~-----------~- ~~~ ~ ~ 

‡ शप्यसंभगः॥ रदे इलदेतमभरीस्वः षाठः.) =` = ,- ~. 



विद्रटेशोपाध्याय्युपण्ंहितगोडन्रह्यानन्दीयुता । ३९९ 

इद् रजतमहं जानामी'लययचसन्धी यमानं यत् ज्ञानविषयत्वं तस्याश्रयान्तरानुपपस्या अनिर्वचनीयर- 
जत सिद्धेवक्ष्यमाणत्वात् ! अतएव परोक्षश्चमेऽपि अनि्वैचनीयार्थसिद्धिः । जन्यापरोक्षत्वेन वा अर्थ- 

५ ५ ५ = ५ नि 

गोडबरह्मानन्दी ( टघुचन्द्रिका ) । 
नन्यैरेव स्तीकाराच्च । रजतादेसादशोत्पत्तौ खीङ्ृतायां त आकाराख्यविषयतासंबन्धेनानिदयादृत्ति अति 
स्वपरिणामनिष्टेन य्किचिञ्ज्ञानीयविषयतासंवपेनाविद्याया हेतुत्वात् तेन संबन्धेन रजतादौ तदुत्पत्तिपूवेमविद्याया; 
सचवादाकाराल्यविषयतासंबन्धेनाविधाच्ुसयुखत्तिखंभव इति भावः । इत्यनु सं धीय मानम् इदमवच्छिन्नचित्तादार्य- 
वि शि्टरजतनिष्ठतया ज्ञायमानम् । तथाच यादृशं रजतं अस्रेण विषयीक्रियते, तादृशमेव तत् सिच्यति; ज्ञानख 

सविपयश्चूरस्वात् , व्यवहारकारु एव वद्धाधान्यावहारिकष्वं परं तस्य न खीकरियते, किंतु प्रातीतिकत्वम् । ताद्दास्य 
तस्य ्रमेणासिद्धो घटादेरपि खूपादिमतः सिद्धिम स्यात्, तदज्ञानखापि अद्रतश्चुलादिना बाधात् । यद्ा--इ्लययु- 
सं धीयमानम् ददं चित्तादार्म्यरूपविषयतावय्छिन्नं यत् रजतचित्तादाप्म्यरूपविषयत्वं तदाश्रयव्वेन क्तायमानम् । 
तथाच देशान्तरस्थस्य रजतादेअरमे भाने तदीयचिन्तादास्म्यखेदं चित्तादास्म्यावच्छिन्नरासंभवेन इक्यायवच्छिन्नविति 
रजताशुस्पत्तिः स्ीक्ियत इति भावः । अपरोश्चक्षानस्यार्थभ्याप्तता नानिर्वख्यरजताद्युयत्तिसाधिका; परोक्च्रमे 
तदभावात्; अतोऽसखदुक्तयुक्तिरेव शरममात्रे तस्साधिकेदयाशयेनाह--अतण्वेत्यादि' । मवदुक्तयुक्तिजन्यपरोक्ष- 
ज्ञानान्तभीवेनेव व्यासिसाधिका, साच नासद्निष्टा; वृच्यवच्छिन्रचिदरूपख जन्यत्येनार्थष्याप्यताया उक्तरीलया 

मयापि खीकारात्, तावताप्यपरोश्चक्तानस्वोपरुश्चितस्य नोक्तव्याप्यतासिद्धिरिवयाश्येनाह- जन्येति । दैश्वरततानं 
तु यत् अपरोक्षं विद्यमानमात्रविषयकं, तत् उक्तसंबन्धेनार्थन्याप्यमेव । यत्तु भाविविषयमनुमितिरूपमतीतविषयकं 
वा स्ृतिरूपं च विवरणोक्त, तस्यायौग्याप्यत्वेऽपि नोक्तव्याप्िहानिरिति भावः । नञु तथापि योगजधमैजन्या- 

खघ्ुचन्द्रिकाया विटुकेशोपाध्यायीं । 
भिकपस्यास्वेनान्तःकरणषटत्तिमात्रकरणत्येन चाकारणलात् कारणान्तरखाप्यभावात् तसा एवासंमवात् कथं तद्रनते 

तस्याःसंयोगादिसंबन्धनोत्यत्तिसंभवः १ दरन्यगुणादिविषयेष्विलयक्तेरियत आद-रजतादेरिति । यल्किन्विरक्ञानीयेति 1 
दश्वरज्षनसाधारणदय्थः 1 तस सकटविपयकत्यन भाविरजतविषयकलात् । स्पष्चेयं रीतिः सामान्यलक्षणायन्थे गादा- 
धर्याम् । अविद्या्नस्युत्पत्तिसंभव इति 1 तथाच तस्याः संयोगादिसंवन्धेन तद्रनतादाचुत्प्तिसंभवात्. तद्धरितोक्त- 
व्यापिनिरगादः । इन्दियसनिकर्षैव वृत्तिविपयतापरयोजकस्याविदारूपकारणस्यैव उत्तिसंयोगादावपि भ्रयोजकलादिति 
भावः ! मृले--अपरोक्षक्षानान्यथा.ऽनुपपस्या रजतापरोक्षज्ञानख तत्काटीनतदेक्षीयरनतरूपन्यापके विनाऽ- 
संमचन । अर्थं विनाऽपि तस्छर्यनतदृशीयरजतकूपार्थं॒विनापि । अपयोक्षस्वोपपस्येति । तत्काटीनरजत- 
सानस्यापरोश्षल््वर करेऽपि उक्तव्याप्तरनभ्युपयतत्वेन भङ्गापत्तेरमवेनेयर्थः । मूले-दं रजतं जानामीश्यत्र 
इदरजतयोः प्रथग्ननानिऽन्वये 'इद्रंजानामिः “रजतं च जानामीग्यर्थे गुरमतसिद्धाञुभवसरणात्मकन्ञानद्वयरूपभ्रमायुसंधाने 
पर्यवसानात्. नद्विपये स्मरणल्पज्ञानविषयलस्य पवानुभूतापणादिस्थरजतेनोपपत्तिसंभवात्तद ुपपच्याऽनिव चनीयरजतसिद्धि- 

रिलिसङ्गनम् अततम्तादात्म्यसंयन्धनेदपद्र्थपुरोधचिविशिष्टरजतान्वितद्धि तीयार्थविषयलस्य ज्ञानेऽन्वयो वाच्यः ! एवमनुसन्धानं 
न स्मरणम्: जानान्यवहितोत्तरक्षणिकत्येन तत्संस्काराभावात्, किंलनुन्यवसायः, ज्ञानखप्रकाशखमते व्यवसायो 
नेलभिप्रेय व्यच---इ्यनुसंधीयमानमिति । इदमवच्छन्नेति । परोकृत्यवच्छिन्ेलर्थः । चिदिति । 
घटादिपदानां सिद्धान्तं घयाद्यवश्छिन्नचित्परलादिति भावः । तादास्म्यविशिष्टेति । तादात्म्येनो्तचिदिशिेति 
समुदायार्थः । रजतनिष्तया आधेयतासंवन्धेन रजतविशिष्टतया । ज्ञायमानम् अयुग्यवसायस्य खमप्रकाश- 
व्यवसाय्य चोक्तथ्रमसमानकाषीनज्नानस्य . विषयः । मूले-क्ञानविषयत्वम् इदेरजतमिति भरमविषयलम् । तस्य 
पुरोत्तिनादात्म्यापश्षरजतनिष्ठतया ज्ञायमानस्मोक्तप्रमविषयलसख । आश्रयान्तराजुपपत्तया कल्प्यपुरोत्तितादात्म्या- 
पशनानिर्वचमीयरजतान्यपूरवावुभूतहद्यदिस्थरजतस्याश्नयलासेभवेन । अनिचैचनीयेति । पुरोडृत्तितादात्म्यापननेदादिः ।, 
एवं मूोक्तामनिवैवमीयरजतसिद्धि स्छुटयति--तथाचेति । यादशं पुरोडत्त्टक्तितादाम्यापक्नम् । भैण इदरजत- 
भिति भ्रमेण ¦ षिषयीशरिथते श्दं रजतं जानाभीदयदुमवबलादिति शेषः । उन्तभ्रमविषयताश्रयत्वेन श्रमम्रसक्षेण 

गृह्यत हति समुदायाथः ¦ तादृक्ष पुरोकृत्ति्यकितादातम्यापक्नमेव । नयु--अबाधितम्रमानुभव एव तिषरयसाधकः, नठु । 

बाधितो श्रम इयत आद--क्षानस्येति ॥ 

पतावल्येवमादेका ॥ 



३१० अदटैतसिद्धिः सम्याख्या । [ परिच्छेदः ९] 

स्याप्यताः आरषज्ञानस्यापरोक्षत्वानभ्युपगमात् । तथाच नानि्वचनीयरजतसिष्यजपपत्तिः । णवं 
सन्ञाठकत्वमपि किं ज्ञातजन्यत्वं, ज्ञातव्याप्यत्वं, ज्ञाठरसमघेतस्वं वा । आये ईश्वरक्ञाने व्यसिचारः 
ज्ञाननिद्यत्वस्य साधयिष्यमाणत्वाच । द्वितीयेऽपि अध्रयोजकता । न ठरतीयः; ज्ञनज्यत्ववत् ज्ञान- 
समवेतत्वस्यापि संभवात्, ज्ञानस्य गुणत्वक्ियात्वयोरनभ्युपगमेन द्रभ्याश्रयत्वाजुमानायोगात् 
कदाचित् ज्ञावज्ञयसंबन्धेनैव अनुभवस्य विवरणवाक्यस्य च उपपत्तेः । “अस्ति ह्येति च खकारो 
न बह्मसत्तां प्रति ह्मणः कठैत्वमाहः निलयत्वेन तदसंमवात्, किंतु साधुत्वार्थ इति द्रष्ठव्यम् । ननु 

~~~ ^~ ~ ~~~ ^~ ~^ ^~ ~. ~~~ ~~~ “~ 
न ~ ~ ------- ~~~ ^~ ~^ "~ ^. ~, स न 
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धरोश्चक्तानस्वाथब्या्यस्वात् नोक्तम्याधिः, तत्राह--आर्षक्ञानसयेति । योगजधर्मजन्यज्तानस्येयधैः । अनभ्युपग- मादिति । अनादृतसाक्षितादीसमयविरिष्टतिषयकप्वं क्तानस्यापरोक्षत्वम्; आवज्ञानस्यानादृतस्वसंपाद्कस्वेपि तद्विषथेऽतीतानागते तत्के साक्षितादास्म्थाभावात्तदंरो तस नापरोक्षता, विद्यमानविषयां शे स्वपरोक्षं तत् सान तादृशषा्थेव्याप्यमेवेति भावः । सिच्ययुपपत्तिः उक्तन्याप्या था सिद्धिः तदनुपपत्तिः । जञात्ग्या्यत्वं यच 
जवान तत्र समवेतत्वसंबन्धेन क्तेऽतिव्यातिः । इश्वरज्ञान इति । तख निखयतावादिमतेनेदम् । वाचस्पतिमते 
सिद्धान्तेऽपि मायावृत्तिरूपेश्वरक्तानाभावात्तन्मतेनापीदम् । नच तन्मतेऽपि विषयावच्छिन्नविद्रूपेण न्तातृजन्यतेति-- वाच्यम्; अविद्याद्यनादिविषयस्य तद्भावात् । ज्ञाननित्यत्वस्येति । ज्ञानत्वोपरक्षितसय निलयस्वयलय्थः । क्तानस्व- विशिष्टस्य तु ज्ञाठृजन्तवमिषटमेव, विवरणमते दशस्य मायादृर्यवच्छि्नचिदरपन्लानस् तस्संभवात् । दितीयेऽपील्या- दिकं ज्ानत्वोपलक्षिताभिप्रायकम् । ब्रह्मसनत्तां बह्यणः सत्ताम् । नित्यत्वेन ह्यसत्तया अनादित्वेन । साधुत्वार्थं इति । यथा मणिकारादिमते चैत्रो जानातील्यादौ स्ानककत्वादेरननुभवत्, ज्लानाश्रयत्वादिलक्षणायां मौरवाच सवच्छेदुकतासंबन्धेन ज्ानप्रकारकधीखीकारादास्यातं न कतृस्वमादह, किंतु साषुल्वमात्रा्थस् ; तथा प्रते बद्य- सत्ताया अनादित्वेन ततवृस्वबोधासंभवात् । घटोऽस्तील्यादावपि कियात्वाभाचेन कारकान्वयवोधासंमचवादाश्रयत्व- सेवाख्यातेन बोधाच्च अह्यास्िपदाभ्यामखण्डबरह्यबो धसरीकारेणास्यातं साधुत्वमात्राथम् ; कदिपितसेदन ब्यणः खारम- कसत्ताश्रयस्वसतंमवेऽपि निधमितावच्छेदककशाब्द्डच्संभवेनाश्रयस्वस्ाप्याख्यातेनावोधात् । बह्यपदस्य उक्कष्टा्थकस्वे तत तत्राश्रयस्वप्रकारकधीरिषैव । नु--यथा अभानापाद्का्ञाननिरोधि चित् भानम्, अनानन्दापादकान्ञानविरोधि चित् जानन्दुः; तथा असच्वापादकाक्तानविरोधि चित् सत्ता । तथाच वैयाकरणमते धात्वथमुख्यविरोष्यकशाब्द्रधीस्ी- कारात् सत्तासुर्य विशेभ्यकव्रह्यकलैकत्वभ्रकारकबो धः भर्ते स्यात्, नह्यनिष्ठोक्तसत्तायाश्च यद्यप्यनादिष्वम्, विदंरो तादशक्तनस्वीकाराव्; तथापि तखाः ्षेमसाधारणसाभ्यत्वस्याखण्डधमरूपप्रयुक्तस्वस वा संभवात्, तस्य च बह्यरूप- क्ठनिरूपितत्वसंभवात्- इति चेन्न; करियात्वामवेन कारकान्वयासंभवस्योक्तत्वात् । सिद्धकवैकतवं हि यत्न नियमेन संभवति, तत्रैव धात्वर्थस्य कियारूप्वं वेयाक्ररणेः, धात्वथेविरिष्टास्यातार्थसख मीमांसकेश्च सख्ीक्रियते । तच्च गच्छतीत्यादौ, नद्यसिद्धकतौरमादाय तल्मयोगः संभवति । भवतीलयादौ तुन सिद्धकर्तृकत्वनियमः; नहि अवति “आकारं भवतीति । अस्त्यादौ च न तश्नियमः; भाका्चमस्ती तिवदुत्प्यमानमसतील्यादिभरयोगात् । तडुक्ते भड्वारतिंके--सिद्धकवकरियायोगादास्यातग्रयये सत्ति । सामानाधिकरण्येन करोलर्थोऽवगभ्यते' इति । सिद्धकतै- योगस्यावस्यकत्व देठः-सामानाधिकरण्येनेति । तेदकवनिष्टयैव कतैत्वस्य भावेनायां सामानाधिकरण्यसंभवेने- लयः । खयमसिद्धस्य कवैस्वासंभवात् असीलादौ भावनप्रययाभावः सर्वेषामपि तुल्य इति असिद्धनिष्टस्य कठत्वस्य भावनायां सामानाधिकरण्यास्तभवेन क्रियावा अग्र्ये सर्वषां मते कवकारकाप्रल्ययोऽपि सुस्य इत्यर्थः । नच--मुतले घटोऽसी"लादौ भावनां विनाऽपि आधारकारकखेव कतः भल्योऽसतीति--वास्यम्; क्रियाया एव कारकान्वयित्वेन तद्भावे सप्तम्याः संबन्धमात्रवाचकलवात् । अथ घटो भवतीत्यादौ घटं भावयतीलय्थै भवनेना- क्षि्तभावनाया आख्यातेन बोधात् भूधातुनैव कपारभवनस् केरणस्वेन कपाङावयवभवनयेतिकर्तव्यतास्वेन रक्चषणया बोधनादंशब्रयविरिष्टभावनाघीः, तथाच भावनाप्रययेनाध्याहतचेत्रादिपदात् कवृप्रययसंभवः। उक्तश्चा- यमपि पश्च भड्वातिंके--“अस्तयादावपि कर्शः भाग्येऽस्तथेव हि भावने"ति इति चेत्, भआसामेवम् , सत्ता- : कैस्वानन्वये प्रकृता हानिसतु तेवालीति सिद्ध उक्तसत्ता बद्यभितेति बोधः । किंच भरचीनसिद्धान्ते नोक्तरूपा सत्ता क्रित उुद्धविदेव । यथाहि एकख एव चितः. कल्पितमेदेनांशत्रयं, सत्ता स्फुरणं जानन्द्श्च, तदुक्तं इेद्धः-- अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपञ्चकम् । आद्यं जयं बह्यरूपं जगदूपं ततो द्वयम् ॥* इति । तत्र स्ताशख ब्यवहारे असत्वापादकाक्तानं भतिबन्भकम्> - स्फुरणांशस्यभानापाद्कमक्ानम् , आनन्दाशस्यानानन्दा. 



विडृङेशोपाध्याय्युपलंहितगोडन्रह्मानन्दीयुता । ३११ 

--पमाश्रमभिन्नं न ज्ञानम्, नचात्मखरूपं ज्ञानं प्रमा; तद्धिषयस्याविचादेस्ताच्िकत्वापातात्, नच 
अथम् दोषजन्यत्वापातात्-इति चेन्न; ताकिंकसिद्धेश्वरज्ञानवत् घटादिनिर्विकट्पकवश्च खभावत 
उभयवेलक्षण्येनाप्युपपत्तेः, तत्रापि ईश्वरज्ञानस्य प्रमात्वे गुणजम्यत्वस्य भ्रमत्वे दोषजन्यत्वस्य चा- 
पत्तेः, निष्प्रकारक च निविकस्पके तद्धति तस्कारकत्वस्य तदभाववति तत्पकारकत्वस्य चालुपपत्तेः, 
जन्यसबिकरव्पकल्वेन श्रमप्रमान्यतरत्वनियने चास्साकं श्चत्यभावात्, विरक्चषणवृत्तिद्धयोपरागेण च 

८.१८ ८५५८ = ^~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~~ ~ ~~~ ~~ न 

गोडत्रह्मानन्दी ( लघुचन्दरिका ) । 

पादकात्तानम् , सत्तां एव क्तानांशचः, तस त्रितयस्याखण्डसेव असिस्फुरल्यानन्दतिवाच्यत्वेन घटोऽस्तीलादौ द्ध 
चित्थ्रकारको बोधः 1 घटं जानामीयादौ च क्ताने घटादेर्नावान्तरबोधः; निधीरमितावच्छेदकबोधार्सभवात्, करित 
“विष्ये विशोषणं तत्रापि विशेषणान्तरःमित्तिन्यायेन घरल्ानप्रकारकथीः । धरस्य ज्ञानपिलयादौ तु जानपद षष्ठया 
श्वानीयविषयितारक्षकत्वे तात्पयैमाहकम् , नतु ज्ानांशबोधकम् ; नि्धमितावच्छेदकबोधासं भवात् । एवच बह्या- 
स्ीस्यादौ ब्रह्मणि सत्ताश्रयत्वबोये निर्धमितावच्छेदुकबोधापत्या, वैयाकरणरीत्या सत्तायां जहाश्रयकत्वबोधेऽपि 
तदापस्या, सत्तायां अह्यकपैकस्वबोधे बाधस्याप्यापस्या, "स्यं ज्ञानःमिल्यादिवाक्यवदखण्डार्थकत्वादेको द्वाविव्यादौ 

स्ैमतेधिवव प्रययः साधुत्वाथं इति मावः । प्रमा त्रिकाराबाध्यनिषयकस्वघरितध्रमाव्वाश्रयः । दोषेति । सिद्धान्ते 
प्रमास्वस्य स्वतस्स्वस्वीकारेण गुणजन्यताचच्छेदकत्वेन प्रमाया गुणजन्यत्वं नापादितम्, अमस तु दोषजन्यर्ध्व 

सिद्धान्ते स्वीक्रियते । ज्ञानसामान्यसामथ्यां प्रमास्वविशिष्टमेव सकार्यतावच्छेदकावच्छिद्ध जन्यत इद्युरसगीः; 

दोषसदृषृतया तु तथा अमत्वविशिष्टमिलयपचाद इति हि सिद्धान्तः । खभावतः वृस्यजुपरक्तचिस्स्वभावेन । 
उभयवैटक्षण्येनेति 1 प्रमास्वश्नमध्वशरन्यव्वेनेल्थः । वरलक्षण्येनापीयपिशब्देनेद् सूचितम् । घटादयाकारदृत्तानिव 
घटाद्चवष्छिश्नक्रिति ध्यावहारिकप्रमास्वं संभवति, गुणजन्यता तु सिद्धान्ते नास्त्येव, तेनाविद्याद्यवच्छिक्ञचिदरपेण 
धितोऽनादित्वेऽपि न क्षतिः । वस्तुतस्त्वविद्यादेर्वादत्वाभावेनैव तदवच्छिन्ना चित्. न प्रमा । बह्मसाक्षाव्कारोत्तरं 
सच्र ्रमस्वसिद्धावपि न क्षतिः; अविध्याकामकमरूपदोषजन्यस्वस्य केमसाधारणस्य संभवात् । शुक्तिरूप्यायवच्छिन्न- 
चिद्रूपेण सु विदायन्तुकदोषजन्येति 1 नयु--ताकिकमते ईशक्तानं प्रभेव, यदि हि प्रमात्वं सर्वप्रमासाधारणं 
गुणजन्यतावच्छेदुकं ताकिकमते स्यात्, तदा तश्च नियसाधारणताारणाय जन्यस्वघटितत्वमुच्येत; तत्तु न संभवति; 
श्रमामात्रे गुणस्यान्ुगतस्य कारणत्वासंभवात् , उक्तच मणौ--श्रमामात्रे नाजुगतो गुणः, किंतु तत्तखरमायां भूयो- 

ऽवयवेन्द्रियसंनिकपयथाथलिङ्कसादस्यवाक्याथज्ञानानां यथायथं गुणत्वमिति" तत्राह--तचापीति । ता्षिकमते- 
ऽपीद्यधः । यथा मन्मते व्मरूपजानस्य अरमात्वादिसखीकारे दुषणसुक्त, तथा तन्मते ईैश्षक्षानख तत्स्ीकारे गुणज- 

स्रष्वाद्ापसिरिदयथः । यथपीह प्रयक्षाचुमिलादिसाधारणं घरप्रमास्वं नाजुगतयुणजन्यतावच्छेद्कम् ; तथापि घटीय- 

अ्यक्षप्रमाष्वं भूयोऽबयवेन्दियसंनिकर्षजन्यतावष्छेदुकं वाच्यमेव । तस्य च निलेश्वरधीसाधारणस्य जन्यतावच्छेदक- 
स्वासं भयेन अन्यस्वघरितस्वमावहयकम् । अतपव- तद्वति तस्पमरकारकन्ञानस्वरूपं प्रमारक्षणयुक्स्वा (तत्प्रकारकत्वं 

सद्रशि्टयविषयकस्वं, तउक्षानजन्यस्वं वा; दैश्वरसख तदेशिष्टयानरिषयकं ानमतस्परकारकं निर्विकल्पकं च भ्रमाऽ्पमाबहि- 

मतम् , स्यवहारानङ्गष्वात्--दत्युक्तं मणौ । व्यचहारानङ्कत्वात् गुणजन्यत्तावच्छेद्कम्र मास्वनिरिष्टतथा चिप्रति- 

पतिष्यवहारः वदुबिषयस्वादीश्वरक्षाने लर्धिकट्पक च भ्रमाऽप्रमाबहिभूतमिलयथः । किंच श्रमामात्रे नानुरतो गुणः 

इ्यादिमणिवाश्यं परद्यक्षाजुमित्यादिसाधारणघटादिग्रमास्वं न गुणजन्यतावच्छेदकमियेतत्परम् । दीधितौ दहि तत् 

तयेष व्यास्यातम्-्रलक्षादि्रमादु युणविशेषाणां हेमुस्वे सिद्धे घरमरमात्वघटितधमौवच्छिन्नकार्यतानिरूपित- 

ारणतादस्वेन धटमपरमात्वावष््छिद्नं प्रति कारणता संभवति, नतु भूयोषटावयवेन्द्रियसंनिकर्षष्वादिरूपेण; अननु 

गमात्, इखभिभ्रायकं प्रमामात्रे इत्यादि वाक्यम्, वस्तुतो धघटभमासामान्ये धरपरकारकमीश्वरक्ञानं हेतुः, घा- 
आवज्रमसामाभ्ये. दोषोऽपि, वदेव विकेषणसंसृष्टासंसृष्टविशोष्यज्तने वा, गुणदोषौ । रोकिकसंनिकर्षवत् सामान्य- 
छक्षणापि वलिविंकष्पकरेधुः, भप्रसिद्धसाध्यकाजुमितिसखीकारे प विरोष्यसंसृषटासं ृष्टविदोषणन्ने गुणदोषौ इत्यादि ॥ 
उत्पसिषादे मिभरप्युक्तम्- “काय प्रमासामान्ये हैःरीयक्ञानं गुणः--इति । यत्तु- समीचीनो दानुभवः भ्रमा नतु 
तश्रानिस्यत्वं विशोषणम् ; म्यथेत्वात् ; तत्करणं प्रमाणम् । नच-- एवमासप्रामाण्यादिति गौतमसुत्रविरोधः; तेन हि आष्ठ- 

सेश्वरस्य प्रामाण्यमायेदिवम्, नतु अमाटृष्वम्. प्रमाृष्वसस्वे तदेवोक्तं स्यादिति--वाच्यम्, श्रमाखमवाथात् प्रमा-" 

दृष्वसेव प्रमाया भयोगम्यवष्छेदेन भरमाणस्वस्यापि संभवात्--ईइति कुखुमाजखाङकतम् , तस् गुणजन्यताचच्छे-. 

-वक्वूपप्वस्वायोम च्दुर्विधस्वेन निभज्यमाने प्रमाणे घटकं यत्. भमास्वं तद्मिभ्रायकम्› तत्रैवातित्स्वपबे्ष-- 

1 



३१२ अद्वैतसिद्धिः सथ्याख्या । [ परिच्छेदः १ ] 

सभावतो श्रमपमाविटक्षणस्याप्यात्मक्ञानस्य तदुभयरूपेण व्यवहारोपपत्तेः । नच ज्ञानपद्वाच्य- 
यिन्नत्वविवक्चायां उपाधेरपि क्ञानपदवाच्यत्वात्तजासिद्धिः, ज्ञानपदलक्ष्य भिन्नत्वविवक्षायां तु घटादे, 
रपि ज्ञानपद्रक्ष्यत्वात्तजाष्यसिद्धिरिति-- वाच्यम्; ज्ञानपदजन्यभ्रतीतिविशेष्यभिन्नत्वविवश्षायासुक्त- 
दोषाभावात् । पवमानन्दभिन्नत्वरूपमनात्मत्वमुपपादचयम् । वैषयिकानन्दस्यापि बह्यरूपत्वात्, तदु- 
पाधिमाघ्रस्येवोत्पत्तिविनाशप्रतियोभित्वात् ! नच-क्ञानसिन्नत्वस्यानन्दभिन्नत्वस्य च कास्पनिकस्य 
बरह्मणि सत्वात् तत्र व्यभिचार इति-- वाच्यम्; चमिंसमानसत्ताकतद्भेदस्य हेतुत्वात् । अनोपाधि 
कत्वेन चा सेदो विशेषणीयः, तुच्छे पञ्चमप्रकासयविदयानिचरतौ च व्यभिचारपरिहारः पूर्वैवत् । एवम् 
अखभ्रकाशत्वे वा जडत्वम् , तच्च पुर्वमेवोपपादितमिति शिवम् ॥ 

॥ इति अद्वेततिद्धौ जडत्वहेतूपपत्तिः ॥ 

~~~ ~-~~-~~ ~ ~^ ~~ ~~~ ^~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~---~~~--~-~~~-~~--~~~~ - ~~“ ~ ~~~ ~ ̂^ ̂ ~ 

वैय््यस सद्गतत्वात् । यदपि- निर्विकद्पकमपि प्रमा, धिरोष्यवरुस्याप्रकारकरूपं निर्विकल्पकेऽप्यसीति कथं तत् परमा- 
बहिभूतं ? इति, तन्न; चिशेष्यादत्तीत्यादेः खतोग्राह्यस्व वरिप्रतिपत्तिरूपभ्यवहारानङ्गस्वेन तद्िशिष्टस्यापि किर्विकटपकसय 
तादशव्यवहाराङ्गतद्वतीद्यादिभ्रमाव्वप्रलयार्याने बाधकाभावात्, तदिदुक्तम्--निष्प्रकारे चेत्यादि । बिखक्षणे- 

व्यादि । स्वभावतः वृच्यनुपरक्तचिद्धूपेण । भमाथ्रमविरक्षणस्यापि इ्तिद्वयोपरागेण प्रमा्रमरूपविरक्षणधृस्युपरक्त- 

रूपेण तदुभयरूपेण भरमात्व्नमस्वो भय रूपेण, व्यवहारोपपत्तिरियथैः । जानपद्वाच्येति । ताधातुवाच्येस्यथैः । 
श्वानपदस्य स्तानावाचकत्वात् । ज्ञानपद्जन्येद्यादि । तादश विरोष्यसमाच्रवृत्तिना तत्तद्धी विषयरवेनावच्छिन्प्रति- 
योगिताको सेदो विवक्षित इत्यथः । तेनोक्तविरोष्यत्वस्य तत्तद्धीविषयखपेश्षया गुरूषवेऽपि नप्रसिद्धिः । नचोक्त- 
विदयोष्यस्वखय घटादिसमूहारुम्बनीयस्य घटादिसाघारण्येऽप्यसिद्धिः$ रुश्चणया कानपदजन्यायाः बह्ममान्नधियो 
निवेशात् । नञ्जु- बरह्मणो बृच्यवच्छिज्विद्रपानन्दपदाथभिन्नस्वात्तत्र भ्यभिचारसतत्राह--वेषयिकानन्दस्येति । 
विषयसेवाजन्यत्रस्यवच्छिन्नचिद्रूपानन्दत्वोपरुक्चि तये; । तथाच तद्धेदं एव हेतुः, अतो न ब्रह्मणि स्यभिचार 
इति भावः । ज्ञानभिन्नत्वस्य "तानं जह्य" तिवाक्यजन्यतद्धीविषग्रान्यव्वस्य । आनन्दभिन्नत्वस्य "भानन्दो 

ब्य 'ल्यादिवाक्यजन्यतद्धीचिषयान्यस्वस्य । ब्रह्मणीति । “जानन्दं बरह्मणो रूपःमिखादिवाक्यजधीसिद्धो भेदो 
जद्यप्यपीति भावः । धमींति । यन्न सेदः स्थापनीयः स धर्मी, ब्रह्मसमसत्ताकमेदाप्रसिद्धेः बह्मणि सेदुः स्थापयि- 
तुमशक्यः, खसमसत्ताकभेदवस्वस्य हेतुत्वादिति पथैवसिता्थः । नयु--मेदस्याद्यापि मिथ्यात्वानिश्चयात् । अद्मसम- 
सन्ताकमेदो बह्मण्यपि निश्चेतुं सक्य--इति चेश्व; प्रपञ्च मिश्यास्वसन्देहेन भेदे बह्मसमसत्ताकत्वानिश्वयात् । राघवा- 
दाह-अनोपाधिक्षत्वेनेति । असेदक्ताने सलयपीच्छादिरूपोपाधिना प्रतीयमानस्वादानेन्द्ं बह्यणो रूपमिलयादि- 

मेदः, ओपाधिकः, अयं घटो न घट इयादिमेदवद्ाहायैमनोवृत्तिविषयस्वात्् । तथाच तादशमेदान्यभेदो हेतो 
निवेदयत इति भवः । वस्तुतस्तु-उपाधि भतियोगिनमहै तीत्योपा धिकः खप्रतियो गिव्रृत्तिः, तदन्योऽनोपाधिकः, 
जह्यवत्तिरिति यावत्; तेनोपाधिकत्वखाघ्ुगतसख दुर्वे चस्वेऽपि न क्षति; । नवा ज्ञानानन्दसन्तांशानामनोपाधिक- 

कल्पितभेदसच्वेऽपि क्षतिः ॥ 

॥ इति रघ्ुचन्द्िकायां जडत्वहेतूपपत्तिः ॥ 

. जडत्वनिरुक्तिः । 
तदय संग्रहः ॥ 

( १) न्यायामृतकारा- 

जडलमप्यज्ञातृलमन्ञानलमनत्मलमखभरकादात्वं पराभिमतं चा । नाद्यः; कल्पितखय धर्मिंसमसत्ताकसख वा ॒जञात- 
लख देहादौ अन्तमकरणादों च सत्त्वेन भागासिद्धेः, विषमसत्ताकन्ञातृलवति शुद्धे व्यभिचाराच्च । न दवितीयः; 
युष्मन्मते परोक्षवृत्तौ चित्मतिफलननियमाभविन धमौदिकं जानामीदयज्चमवोपपत्यर्थं त्ते ज्ञानपदार्थलस्यभ्युप. 
गमनीथतयाः तन्न. मागापिद्धेः, सस्ये खविषयकले कवकर्मव्रियेधात् मोक्षदशायां परस्य कस्याप्यभवेनान्याविषयकः, 



विटृठेशोपाध्याय्युपडहितगोडत्रह्यानन्दीयुता । ३१३ 

त्वात् निर्विंषयकत्वे ज्ञानत्वासुपपत्तेध ज्ञानभिनने चात्मनि व्यभिचाराच्च ! सप्रतियोगिकेऽभावे समप्रतियो गित्ववज्ज्ञानेच्छ- 
योरपि सविषयकतवस्य खाभाव्येनाविद्यमानविषयकत्वस्य वाऽलन्तासद्िषयकत्वस्य वा॒निर्विंषयकत्वस्माभावेन विषयानु 
षिखितत्वस्येव तत्त्वात् । अतएव आनन्दपुमथैत्वमपि सिद्धं भवति । नह्यप्रकाशमान आनन्दः पुमर्थं इति भवति; इविण- 
व््वेनेव पारिवाव्यस्यानन्दवत्त्वेनैव सुक्तवभ्यवदारस्याव्हयकत्वात् । अस्तु वा कथंचिभिविंषयकत्वेऽपि ज्ञानत्वम् , एवसप्या- 
व्मज्ञानत्ववादो न युक्तः, क्रियायाः कत्रपेक्षानियमेन क्ैकर्मविरोधेनात्मनो मोक्षे पराभावेन परस्य बा ज्ञातुरभावेन 
तवायुपपत्तेः, अनादेः प्रागभावादेः प्रतियोगिनि जातिर्व्यक्तौ जीवब्रह्मविभागस्य धर्मिप्रतियोगिनोः अज्ञानस्श्रयविष- 
ययोः बरह्मसत्तायाश्च कर्यनपेक्षापत्तेरनादिप्वयेतरनपेक्षत्वेऽतन्नत्वात्, अन्यथा ब्रह्मास्तीदयादौ कर्तरि लकारायुपपत्तेः । 

अतीतादिज्ञानखेश्वरल्ञानस्य वोत्पच्य्थं विषग्रायनपेक्षत्वेऽपि तज्निरप्यत्वदरेनेन ज्ञातृज्ञेयनिरूप्यत्वखाभाव्याच ! तथाच-- 
“ज्ञातरजञेय विहीनं ते ब्रह्म ज्ञानात्मकं यदि । भोक्तृभोज्य विहीनापि भवेत्तर्हि भुजिक्रिया ॥` इति आत्मज्ञानलवादो न युक्तः । 
नहि भ्रमभ्रमाविहीनं ज्ञानमिति भवति; आत्मा च तद्धिषयाविद्यादिताविकत्वापत्या न प्रमारूपः, दोषजन्यत्वापच््या 
नापि भमरूप इति न ज्ञानरूप इति मन्तन्यम् । नापि तृतीयः; विशिषात्मनां भेदेऽपि तच्रात्मभिन्नत्वाभायेनासिच्या 
द्धे व्यभिचारेण च आत्मत्वस्य ज्ञातृत्वन्ञानत्वखग्रकाशरूपत्वे दोषस्य पूर्व मवोक्तत्वेन अआनन्दरूपप्वे जन्मादितो वैषयि- 
कानन्दस्यात्मरूयत्वाभावेन पक्ष क्षिनिक्षिप्रतया तच्ासिष्या अहः्वरूपत्वे अहमर्थऽसिच्या आत्मनि व्यभिचारेण च 

अनाध्यत्वरूपत्वे साध्यावैरिष्यप्रसङ्गेन आ्मशब्दवाच्यत्वे छदे व्यभिचारेण तदृक्ष्यतवरूपत्वे घटादावतिध्या च तस्य 

हेदुघ्ामावात् । नापि पञ्चमः; मयाऽन्ञातृत्वं जडत्मिदयद्वीकारात--इति वणैयन्ति ॥ 

(२) तत्रेत्थं सिद्धिकाराः- 
अत्तानत्रखानात्मखययाखथ्रकरात्वसय वा जडत्वस्य विवक्षणे न कस्यापि दोष प्रसङ्गः । परोक्षु्रतावपि चिष्प्रति- 

फलनसखान्तःकरणाभितासत्त्वापादकाज्ञानावरणाभिभवा्थतवेनाद्गीकायःवेन जडभूताया वृत्तेः ज्ञानरूपत्वाभावेन आत्मन 
एव श्रुयदप्ारेण ज्ञानरूपन्वस्याह्गीकरणीयतया भागाविद्धिव्यमिचारयोरप्रसङ्गात्, शक्तौ रूप्यस्येव ज्ञाने विषयसंबन्ध-+ 
स्य।ध्यासिकत्वेन तदीयस्यैव सबिषयकत्वसेच्छायामपि सत्वेन सप्रतियोगिकेऽभाव दव ज्ञानेच्छयोः स विषयकत्वखा- 
भाव्याभाव्येनार्थोपलकषितप्रकाशस्यैव ज्ञानत्वेन च मेोक्षदद्ायामपि तदनपायात् । पएतेन--आनन्दापुमर्थतावादोऽपि-- 

पराहतः; आनन्दस्यैव तदा प्रकाशचरूपत्वेन पुमतोपपत्तः । जातेः कदाचिद्क्तिनिरूप्यत्वेऽपि कदाचित्तदनिरूप्यसव- 
वत् , ज्ञानस्य कदाचित्कतसापेश्चत्वेऽपि कदाचित्तन्निरपेक्षतायाः संभवेन मोक्षदशायां ज्ञाच्भावेऽपि ज्ञानत्वोपपत्तेः । 
एतेन-ब्रह्माम्तीयादौ कचलकारोऽपि--व्याख्यातः; तस्य साधुत्वमाचरार्थन्वात् । नहि निलया ब्रह्मपत्ता कवसपेक्षा 
भवति, नहि ज्ञानस्य सङ्ेयत्वं सज्ञातृत्वं च खाभाविकम् : ज्ञेयजन्यत्वरूपस परोक्षैश्वरत्तानयोरभावेन, यदा यत्र परोक्षज्ञानं 
तदा तत्र ज्ञेयमिति व्याप्तवपि पूर्यवह्यभिचारेण, यदाऽपरोक्षन्ञानमिति ग्याप्तिविवक्षायामपि योगीश्वरन्तानयोर्व्यभिचारेण 
च ज्ेग्रजन्यत्वरूपस्य ह्ञेयव्याप्यन्वरूपस्य वा सङज्ञेयत्वसय न्ञानेऽमावात् । जन्यापरोक्षलादिनार्थन्याप्रत्वविवक्षायां तु नास्माक्रं 
क्षतिः; आ्मरूपज्ञानसाजन्यत्वात् । पएतेन--सन्तातृकत्वखामान्यमपि-- पराहतम् ; तस्यापि ज्ञानत्वविरिष्विष्रयकत्वे- 
नात्मरूपन्ञनाविषरयत्वात् । एवं च श्युतिसिद्धाःमन्ञानत्ववाद् एव समीचीन इति नात्मनि व्यभिचारः ! यणदोषजन्यत्वापत्त्या 

दृश्वरक्ञानसेव तद्वति तत्प्रकारकत्वख तदभाववति तत्प्रकारत्वश्य वाऽनुपपत्तेनिर्विंकलत्पकज्ञानस्येव च खभावतो 

श्रमप्रमाविलक्षणखरूपत्वेऽपि ज्ञानत्वोपपत्तिषेमवात् । एवच ज्ञानपदेन तच्छक्यल विवक्षणे वृत्तावसिद्धावपि तत्पद्- 
जन्यग्रतीत विशेष्यस्य विवक्षायां न कोऽपि दोषः । विशेष्यत्वेन तस्यापि मिथ्यात्वेऽपि तत्तादात्म्यापर्नं शुद्धसखरूपमेवात्र 

विवक्षितमिति न विरोधः! एतेन--अनात्मलमपि जडत्वं हेुरिति-सूचितम् ; उप्पत्तिविनाशश्रययस्य तारलम्याय- 
नुभवस्य चोपाधिविषरयत्वेन वैषथिकानन्दस्यापि ब्रह्मरूपतया ब्रह्मणि व्यभिचाराभावात्--इति निरूपयन्ति ॥ 

(३) तरद्गिणीकारस्त- 
घटादिविपरयुकान्ञाननिष्रत्य्थमिव सद्धात्मगोचराक्ञाननिश्रत्यर्थमपि चित्परतिफटनस्यावदयकतया तेच विषयतया 

भाससानस्ात्मनोऽपि प्रातिभावषिकत्वापच्या ज्ञानविषयसं बन्धातासिविकत्ववादो न युक्तः । अतएव हि परोक्षक्त्तरतीन्दरिया्थ- 
विप्रयकलोपपत्तिः, अन्यथा अतीतानां तच्राध्यासाभावेन तादशव्रततेज्ञनतानुपपत्तेः । एवंच ज्ञानेच्छयोः सविषरयकत्वख 
खामाव्यात् पूर्वोक्तरीद्या खखेतराविषयक्रस्यात्मनो स्चानत्वाजुपपत्तेरात्मनि व्यभिचारतादवस्थ्यम् 1 अतएव ज्ह्मानन्द- 

सुम्थताप्युपपद्ते; रकाशमानानन्दवत्ताया एव पुरुषार्थत्वात्, सुखरूषताया अपुरुषा्त्वात्, न्यक्ति विनापि जातेः ख्ये 
सत्त्वेऽपि व्यक्तयुपरक्तवुद्धिवषयत्वं तदाप्यक्षतमेवः हश्वरादिज्ञानस्यैव तदा तादृशत्वात् । सज्ञातृत्वसङञेयत्वे अपि न ज्ञातृ 
यजन्यत्वकूपे तद्याप्यत्वरूपे वा, किंतु तदुपस्कबुद्धिविषयत्वमिति न को>पि दोषः । इदमहं जानामीति त्रिपुव्या एव भानात् । 
ब्रह्मासीयादौ समर्लारतार्कयमरीदानीेव सिद्धं भ॒वति, योगक्षेमसाधारणजन्यत्वस्येव कवैत्वरूपस्य खातशटयश्या- 

अ. सि, ४० 



२१४ शदतीसं द्धिः सव्याख्या । | पारच्छद्ः ६ | 

संभवेनाथ॑साधुत्वाशमवे शब्दसाधुतवश्यानादरणीयलवात् । एवंचात्मज्ञानतावादो न युक्तः; भ्म॒पमोभयविलक्षणस्य सान" 
त्वानुपपत्तेः । प्रमाम्रे नादुगतो गुण इति मणिवचनेन भ्रमात्वस्य य॒गजन्यतानवच्छेदकत्वेन तत्तत्मत्वस्येव तत्न 

तश्त्वनेश्वरज्ञानमपि प्रमारूपमेव । अतएव प्रमाश्रयत्वेनेशवरः प्रयक्षग्रमाणमित्युदयनाचायवचनम् , रश्वरप्रमायां 

भसुगतत्वा्तादसप्रमाविषयत्वरूपं प्रमेयत्वमिति मणिकारोक्तिथ संगच्छते । तद्वति तत्मकारज्ञानत्वादिकं तु पारिभाषिकममा. 

त्वरूपभेश्रैति विरोष्याद्त्यमरकरारकत्वरूपग्रमातवं निरविकस्पकष्याप्यङ्गीकरियत एव । एवंच तारिकसिद्ेश्वरज्ञानवननिरविंकत्पक- 

बरयोभयवैरक्षण्येऽपि ज्ञानत्वमिति शङ्का पराहता । एतेन-अनात्मत्वमपि न देठरिति-सूचितम्; आत्मत्वसखानन्द- 

हपतवै कात्पनिकानन्दमेदस्य ब्रह्मण्यपि वियमानत्पैन ब्रह्मणि व्यभिचारात् । अओपाधिकत्वस्य दुर्वचतयाऽनौपाधिकमेद- 
विवक्चणेऽप्यनिस्तारात्त् । सर्वरपक्षेऽपि पञ्चमप्रकाराविद्याधृत्तौ व्यभिचारः । यथाऽज्ञानकाल्वृत्तित्वविरोषणेनापि न 

वतेषवारणं तथोपपादितं ददयत्वनिश्कावियलमतिप्रसङ्गेनेति न्यायाख्तकारीयसि द्धान्तः सर्वोऽपि सुमनौहर एषैति मन्त- 
म्यमिति--परिहरम्ि ॥ 

(४) उधुचन्िकाकारास्तु- 
वाचस्पतिमते उपदटितस्थैव ज्ञानविष्रयत्वेन तदतात्तिकत्वैपि न॒ विरोधः । विवरणमते तु परोक्षापरोक्षसाधारण- 

ज्ञानस्य व्रत्यवच्छिजचैतन्यरूपत्वस्यैवाङ्गीकारेऽपि व्रह्म जानातीदादिस्थलमत्रे कैवलग्रच्येवाज्ञाननाशे बरह्मणः स्फुरणरूपस्य 
भ्रकारासैभवेन तत्र चित्मरतिफलनानावदयकताया अभ्युपगमाचेतन्यतादात्म्यस्य ब्रह्मण्यनङ्गीकारेण तदतास्विकताना- 
पया ज्ञानविषययोः संबन्धस्यातात्तिकत्वस्यैव युक्तत्वादिच्छायामपि सविषयकत्वस्य खाभाविकलत्वाभावादथौपलक्षित. 
भ्रकाशत्वरूपज्ञानत्वस्य ज्ञानपदेन विवक्षणात्तस् चात्मरूपत्वादात्मनि न व्यभिचारः । अर्थपदेन च वृत्तेरिवं धमदीनामपि 
विवक्षणात्तदवच्छिल्यैतन्ये इतरेषामध्यासान्न काप्यनुपपत्तिः । पूणीनन्दावरणविरोधिवृत्तिविशिषटत्वेनेवानन्दपुरषार्थत्यसख 
विवक्षितत्वात्तुदेश्ेन श्रवणादौ ग्रदृत्तिसंभवः । श्ुद्धजातेः कदाचिध्यक्तिसंखष्टतवेनेव भासमानत्वेऽपि गोत्वादीनामश्वादौ 
संसगारोपकाङे गोत्वादौ गवादिग्यक्तिनिरूप्यत्वाभाववत् ज्ञानत्वोपलक्षितस्य ज्ञानत्वांरो निर्विकल्पकस्य विषरया्थ॑शे सवि. 
कल्पकस्य च ज्ञानत्वोपलक्षितविरोष्यकम्रयक्षस्योत्पत्तिकाटे विषयादिनिरूप्यत्वेऽपि ज्ञानत्वोपलक्षितखरूपविषयकनिर्वि- 
कल्पन्नानक्राे तदनिरूप्यत्वोपपत्तिः । तथाच भ्रमभिन्नजातिप्रलक्षत्वस्य व्यक्तिनिरूप्यत्रवत् ज्ञानत्वविरिष्टग्रद्यक्षत्वस्य 
विषयादिनिरूप्यत्वं नतु ज्ञानत्वोपलक्षितमकादात्वस्येति जातेन्धक्तिनिरूप्यत्ववत् ज्ञानस्याप्यर्थनिरूप्यत्वसखाभान्यवर्णनमप्य- 
संगतमेव । एवंच कदाचिदिदमहं जानामीति विरिष्टासुभवस्थैव विद्यमानत्वेऽपि सुषुध्यस॑म्ञातसमाधिदशरयोः च्रिपुटीभानं 

विना खरूपमात्नप्रकाश्चस्यापि विद्यमानत्वात् न ज्ञातृ्ञेयनिरूप्यत्वं श्ञानखभाव इति आत्मनि न व्यभिचारग्रसङ्गः । बर्मा 

स्तीखयादाविव धात्वर्थत्वेऽपि क्रनपेश्षत्वोपपत्तेः । “सिद्धकवूक्रियायोगादाख्यातप्र्यये सति। सामानाधिकरण्येन करोदयर्थो- 
ऽवगम्यते ॥ इ्यायभियुक्तवचनावुसारेणासिपदसमभिव्याहारस्थले मावनबोधाभावस्ाभ्युपगमनीयतया तत्र कारका- 
न्वयासंभवेनार्थसाधुत्वसंपादनस्यासंभवेन मणिकारोक्रीटया खकारस्य साधुत्वमाघार्थत्वेनेवोपपत्तः । एवंचात्मन्ञानताबाद 
एव युक्तः; श्रुखयारूढत्वात् । नहि भरमप्रमाविहीनं न ज्ञानम्; तारकिंकमतसिद्धिश्वरज्ञानस्य निर्विकल्पसख च ज्ञानत्वाभावा- 
पत्तेः । द्विविधं हि प्रमात्वं खतोगराह्यत्वविग्रतिपत्तिव्यवहारगं तद्वति तत्मरकारकनज्ञानत्वं, गुणजन्यतावच्छेद कपरतस्त्वायोग्यं 
चतुर्विधत्वेन बिभज्यमाने प्रमाणे घटकं यथाथीनुभवत्वरूपम् । तायं -- तत्तद्धदीयप्रमात्म् । तच गुणजन्यतावच्छेदकम् ; 
तत्तदवयवसंनिकषादिगुणेन घटग्रकारकेश्वरज्ञानरूपगुणेन वा तत्ममाया जन्यत्वात् । तदुक्त -दीधिती “घटसरमासामान्ये 
ईश्वरज्ञानं गुण" इति । उत्पत्तिवादे मिश्ररण्युकतं “कार्ये प्मासामान्ये शश्वरीयज्ञाने गुण" इति। अतएव मणो श्श्वरस तद्वै 
शिष्यानिषयकं ज्ञानमतत््रकारकं निर्विकल्पकं च भ्रमप्रमाबहिभूते व्यवहारानङ्गत्वादिश्युक्तम् । दिती प्रयक्षादुमिलयादि- 
ष्वनुगतं ग्रमामात्रेऽनुगतशगुणाभावेन तस्य गुणजन्यतानवच्छेदकलतवात् । प्रमामात्रे “नाजुगतो गुण" इति मणेरप्ययमेवा्ययः । 
एतादरप्रमाभिप्रायेणेवेश्वरः प्र्क्षप्रमाणमित्युदयनाचार्यवचनम्, ईश्वरप्रमायाअनुगतत्वात् तादशप्रमाविषयत्वमप्य- 
लुणतम् इति मणिवचनं चै अदत्तम् । एवंच चतुर्विधत्वेन विभज्यमानप्रमाणघटकग्रमात्वातिरिकरगुणजन्यतावच्छेदकं 
प्मात्वमीशवरज्ञानस्य निर्विकल्पस्य वा यथा नाङ्गीकृतमेवमघ्ात्मरूपज्ञानसख चठुरविंधत्वेन बिभञ्यमानश्रमाणघरकभ्रमात्वाति- 
रिक्तरूपं श्रमात्वं नान्नीकृतम् । एवं दोषजन्यतावच्छेदकभ्रमत्वमपि नाङ्गीकृतमिति तार्किकमतसिद्धेश्रक्ञानवननिविकल्पर्वचो- 
भयवैलकषण्येनापि ज्ञानलसंभवाभात्मज्ञानतावदि फोऽपि दोषः प्रसरति ! पतेन--अनात्मत्वमपि देदुरिति--सूचितम् ; 
अनोपाधिकख ब्रह्मदत्तिरूपस्य भेदस्य बिवक्षणेनैव कात्यनिकभेदमादाय म्यभिचारवारणात् । पशचमपरकाराविथानिकृततौ 
व्यभिचारपरिहयारोपायख ददेयत्वविवरेचनावसरएवोपणादितत्वात्चति स्वमनवयमिति- निरूपयन्ति ॥ 

इति जडत्वनिरुक्तिप्रकरणम् ॥ 



विडरेशोपाध्याथ्युपवरंदितगौडबरह्मानन्दीयुता । .३ १५ 

अथ परिच्छिन्नहेतुपपत्तिः 1 
परिच्छिन्नस्वमपि हेतुः । तच्च देशतः कारतो वस्तुतश्चेति चिविधम् । तच देशतः परिच्छिन्नत्वं 

अव्यन्तामावप्रतियो मित्वम् । कारतः परिच्छिन्नत्वं ध्व॑सप्रतियो गित्वम् । वस्तुतः परिच्छिन्नत्वं 
अन्योन्याभावप्रतियोगित्वम् । नु -समवायसंबन्धेनात्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् आमनि व्यभिचारि; 
तस्याप्याकारादिवत् क्ाप्यसमवेतत्वात् , संयोगसंबन्धेनात्यन्ताभावप्रतियो गित्वमाकारादावसिद्धम् ; 
तस्य यावन्रतेयोगित्वनियमात्, अमूर्वनिष्ठालयन्ताभावप्रतियोभित्वाभिग्राये तु आत्मनि व्यभिचारः 
स्तदवस्थः, सर्वैसंबन्धित्वाभावविवक्षायामपि सर्वैसंवन्धद्यन्ये परमान्मनि व्यभिचारः, अज्ञाने सरवै- 
संवन्धिन्यसिद्धिश्च, ध्वे सप्रतियोगित्वमपि आकारादावसिद्धम् , तेषां परैर्नित्यत्वाभ्युपगमात्, अन्यो- 
न्याभावपरतियोभित्वं चात्मनि व्यभिचारि; तस्य जडनिष्ठान्योन्याभावध्रतियोभित्वात्, अन्यथा जड- 
त्वापत्तेः--इति चेश्न; अत्यन्तामावे अन्योन्याभावे च पतियोगिसमसत्ताकत्वाविरोषणेन आत्मनि 
व्यभिचारपरिह्टायत्, अक्षानाकाश्चादौ च खसमानसत्ताकाल्यन्तामाचान्योन्याभावपरतियो गित्वसस्वेन 
असिच्यभावात् । अविद्याकारादेन्यौवहारिकस्य पारमार्थिकाभावपक्षे खान्यूनसत्ताकेति विशेषणं 
देम्; अतपव प्रातिभासिकट्युकतिरूप्यादेव्यौवहारिकाभावपरतियोभितेऽपि न साधनवेकस्यम् । 
निरक्तमिथ्यात्वप्रकायणामेवरूपत्वाभावात् न साभ्याविशिष्ठता । ध्वंसप्रतियोगित्वं चाकाशादौ 
नी भी 

गोडब्रह्मानन्दी ( रघुचन्द्रिका ) । 

अथ परिच्छिन्नत्वहे तूपपत्तिः । 
देशत इत्यादि । कचिदेश्च एव विधमानध्वं देशतः परिच्छेदः । क्रचिस्कार एव विध्यमानस्वं कारूपरि- 

च्छेद्; । केनधिदेव वस्तुना तादाख्यापन्नस्वं वस्तुपरिच्छेद्ः । यथा ह्यश्ण्यदिगुणेन कऋयसाधन गवादिकं परिच्छिन्न- 
मिति व्यवष्टारः, आरूण्यादेस्तादशगवादेखदन्यस्माग्यावनकरवात्, तथा तत्तदेशषे धटादेराधारविधया तद्न्याधार- 
विदोषिता्यावतेक इति घटादि तत्परिष्छिन्नमिति व्यवहियते । एवं तत्तत्कारोऽपि कारान्तरावच्छिन्नाद्ाधारविधया 
घटादे्यीवतेकर इति ख तस्परिष्छिश्नो व्यवदियते । एवमेतद्रस्तु ताद्ास्म्येन धटदे्विेषणं सदितरवस्त्वात्मकाग्याववैर- 
मिति स तस्परिच्छिन्न उच्यते । एवमयं घट पुतदेशपरिच्छिन्रं इत्यादिवाक्यदतद्धटः एतदेशेन देश्षान्तरावच्छिकेभ्यो 

ष्यावर्तित इख्थः । एवमेतत्काङपरिर्दछन्न इत्यादावपि । देश्षान्तरड्स्यलन्ताभावपतियोगिवव, कारान्तरदृत्तिष्वस- 
म्रतियो गर्वं, वर्न्तरनिष्ठमेदप्रतियोगिव्वं॑षाथाष्ठभ्यते; तादशशब्दात्तदश्रतीतेः । वस्तुतसतदेशस्याधारविधया 
परिष्छेदकस्वमन्ययो गस्यचच्छेदकतया विदोषणस्वं॑परिच्छेद्यधटादेरदैलान्तरद्स्यवयन्ताभावप्रतियोगिस्वैपर्यवसितम् । 
एतत्कालख ध्वंसानभिकरणतया बिहोषणत्वं कालान्तरध्वे साभिकरणस्वपयैवस्ितमिति परिष्छिन्नशराग्दादेव देशषान्तर- 
बरत्यत्यन्ताभावादिध्रतियो मित्वछाभः । तच्रापि देश्षान्तरादिघरितस्य हेतुष्वे तख सर्वषद्याननुगवस्वादस्यन्ताभाव- 
भतियोपिर्वादिमिन्नादावैयभ्यंश्रोक्तप्रतियोगित्वादेरेव देतु्वमित्याश्षयेनाह- तत्रेत्यादि । आकाक्षादातियादिपदेने- 
श्वराविसंग्रहः । सर्वमूरतेष्वाकाशामित्यादिपरतीतेः, दृत्तिनियामकसंयोगेनापि सर्वूर्तेष्वाकाश्चसास्यन्ताभावनिरष्टात् , 
तस्संबन्धावच्छिन्नमल्यन्ताभावप्रतियोगिरवमप्याकान्ञादावसिद्धमिति भावः । अभिप्राय इति । संयोगावच्छिन्र- 
भरतिथो गिवास्वेनैव देतुवा, वाशषप्रतियोरिता चामूसनिष्ठालन्तामायीया आकाक्ञादावप्यसतीलयभिप्राये इत्यथः । 
्यभिचार इति । तथाच तद्वारणाय मूैनिष्ठालन्ताभावनिवेे आकाल्ादावसिद्धिताद्वस्थ्यमिति भावः । 

सर्य संबन्धश्नूल्ये इति । उपहिवास्मन पएवोपादानस्वात् साक्षिष्वाच्च छद्धे सर्वासंबन्धिनि । स्वैसंबन्धिनि 
स्रोपहितविद्धास्यस्वसंबन्धेन स्वेसंबन्धिनि । धर्मीति । 'खाश्रयेलयथैः । खपदुं हेतुपरम् । नु आस्मधटान्यतर- 
रूपेण यो सेदः तष्मतियोगिसवस्य स्वाश्रयो घटोऽपि, तस्समसन्ताकमेदप्रतियोगिस्वमारमन्यषीत्यत जाह--अक्षाने- 

द्यादि । खसमानेति । यत्र हेतुः स्थापनीयः सः खपदार्थः । तथाच सात्मनि हेतोः स्थापने तद्ये स्वपदेन 
धायेस्वात्तःसमानसत्ताकाभ्रसिद्धिः । अतो अनारमैव खपदा्थे इति भावः । सनत्ताकेतीति 1 सन्तकेयेव । वस्तु- 
वस्तु--राघवादार्माडृसिस्वनिरिष्टप्रतियोगितासंबन्धेनाखन्तभाघो मेदो वा हेतुर्बोच्यः। नजु-भाकाद्चादावल्यन्ता- 
आवप्रतियोगिस्वस्यासिद्धिः; प्रद्यक्षेणानुमानादिना वा तश्र वदसिद्धेरूकरवास्, अथ--दद्यस्वाद्रिहेतुना सखसमानाभि- 
करणालन्वामावभ्रतिग्रेगिस्वायुमानात्तस्िद्धिः--इति चेत्, व मिथ्यार्वं सिद्धमेवेति साध्याविषोषः; हेत॒सिद्धेरेव 
साध्यसिद्धित्वात्; वश्राह--मिसक्तेति । सदश्द्धिरक्षणत्वादीस्यथः । पर्वरूपत्मेति । अलन्ताभावप्रतियोगितारूप- 
स्वेलयथेः । तथाच प्रहवदेुिद्धेः ससमानाभिकूरणेस्यादिमिथ्यात्वप्िद्धिर्पस्केऽपि सदसद्विरुक्षणत्वादि रूप मिश्याव्व- 



३१६ अद्वैतसिद्धिः सभ्याख्या । [ परिच्छेदः १1 

नासिद्धम्; "तस्याद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः इति श॒तिषिद्धजन्यत्वेनानमि तत्वात्, 

"आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः इत्यत्र चात्मनिदरैनत्वं खसमानकारीनस्वेगतत्वेन आभूतस्ष्रव- 

स्थायित्वेन चेति द्रष्टव्यम् । 'अनोऽन्यदावःमिति शरुत्या अनात्ममाच्रस्यैव विनाशित्वभरतिपादनात् , 

अत्तणव । “घटादयः खादछगतश्रतिमासे वस्तुनि कल्पिताः, विभक्तत्वात् ; वथा सपमाठादिकं, 

सखायुगतप्रतिभासे रवा इदमंये विभज्यते, “धवं ब्रह्मण्यनुगच्छति धटादिकं विभज्यते, सन् धरः 

सन् पर इति- आनन्द बोधोक्तमपि साधु । विभक्तशब्देन सखसमानसत्ताकमेदधरतियोभित्वरूपवस्तु- 

परिच्छेदस्य बिवक्षिनत्वात् न ब्रह्तुच्छयोव्वभिचारः । नच - "खण्डो गौगण्डो गोरिल्येवभादिखा- 
सुगतप्रतिभासे गोत्वादौ व्यक्तीनामक्पितव्वात् व्यभिचार इति-- वाच्यम्; सस्तामान्यातिरिक्तगो- 
त्वादिसामान्यानभ्युपगमान् , गोत्वायरुपगपरेऽपि गोत्वादिव्य ज्ञकतावच्छेदकसामान्यानभयृपगमात् 
उ्यक्तिविशेषाणामेवाननुगतानां साल्लादिमच्वादयुपाध्यजुगतानां वा तच्यञ्जकत्ववत् व्यक्तिविरोष- 
विशिष्ठत्वेन सत्सामान्यस्यव तत्तव्यवहारजनकत्वोपपत्तः । अतण्व-घरादिकं, सद्रूपे कदिपितम्, 
= ~~ ~~~ ~~ ~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~ ~^ ~~ ~~ ---- ध ~ ~ 

गोडब्रह्मानन्दी ( लशघ्चुचन्द्िका ) । . 

सिदिस्वाभावात्तादश्चमिथ्यात्वमेव अकृतहेठनायुमेयमिति नोक्तदोष इति भावः । जन्यःवेनेति । जन्यमात्रख 
प्रये संस्काररूपनाशोत्पादाजन्यत्वेन नाशप्रतियोगित्वायुमानम् । नसु--“भाकाशवर्सर्वगतश्च निलयः इति श्चुतो 
सर्वेगतपद्माकारख सर्वमूसै पयोगिस्वबोधकम्, नित्यपद मविनाशित्वबोधकम्, तथाच प्रख्यकालीनसंस्कारादिसंयो- 
गिष्वादिप्राह्या विनाशित्वं कथं १ तत्राह--भाकारावदित्यादि । सवैगतत्वेन सर्वमूतसंयोगित्वेन । आभूत- 
संप्मवस्थायितवेन सष्टकाराविनारिव्वेन । भरर्ये संयोगस्यासिद्धेः संस्काररूपसूष्ष्मावस्थायाःसंयोगादिमस्वे माना- 
भावाचचोक्ताथकस्वं सर्वगतपदश्य युक्तमिति भावः । खानुगतश्रतिभासे खतादास्भ्येन खरूपतो भानयोग्ये । 
स्वतादारस्यनिषयतानिरूपितमिरवच्छिन्नप्रकारतावतीति यावत् । सक्तभ्या व्यापकत्वमर्थः । व्यापकतानिरूपकस्वं च॑ 

तादमतम्येन । तथाच यद्यत् उक्तप्रकारताविरिष्टं तन्रतन्न कषिपिता इलयथः 1 कल्पितत्वं जाननिवदयत्वं खामाववति 

ज्ञेयत्वं वा । तथाचोक्तप्रकारतान्यापकस्वनिवतेकधीविषयताकसमु्तप्रकारताव्यापकखालन्ताभावकत्वं वा पयैवसिः 
ताथः । उक्तप्रकारत।सामानाधिकरण्यमात्रख विषयतादौ निचेरो पटादेः स्व॑ नादारम्यञ्चमविषयधरस्वादौ कल्पितत्वमादाय 
परैरथीन्तरं वाच्यम्, अतो दयापकत्वस॒क्तम् । खमते हिः पटादेर््तञ्रमे नारो पितत्वम्, किंतु तत्तादात्म्यसेति 

तज्निवतेकधी बिषयत्वमेव घटत्वादेः नतु पटादिनिवसेकधी विषयत्वमिति स्ानभिमतं तत्. । परानभिमतमपि परस्य 
तार्किकादेरन्यथास्यातिस्ीकारेण पटादिनिवतेकधी विषयत्वस्य घटस्वादिजातावनङ्गीकाराव् । अत उभयवाद्यसंमति- 

सिद्या्थान्तरं स्यात् । व्यापकत्वनिवेशे त वादशप्रकारतायाः सदपेऽपि सचात्तस्य सखनिवसेकधीविषयत्वा- 

निद्या मदिष्टसिद्धिः । नच--स्मतेः बाधः, धटत्वादेष्यौ वहारिकपटादिनिव तैकबुश्यविषयत्व'दिति-- वाच्यम् ; जाति- 
मात्रस्य सद्रूपतायाः मूर एव वक्ष्यमाणत्वात् । ताद्ृशप्रकारतावति द्रव्यगुणादौ श्वेनिवसंकधी विषयत्वाभावाद्- 

नवच्छिन्निति प्रकारतायासुक्तम् । प्रतियोगिदाविषयतादेरनवच्छिन्नप्रकारतासीकारे तन्न खतादारम्यञ्रमीयतादारम्य- 
बिषयतानिरूपितानवच्छिन्नप्रकारतावति सजनिवसैकधी व्रिषयस्वाभाचेन व्यभिचारात् निरूपितान्तस्धले स्वतादात्म्य- 
समानाधिकरणेति वाच्यम् । तथाच श्रवियोि' घट" इत्र भ्रतियोगिततादे््रिशोषणातासतबम्येनेव खनिष्ठतवात् 
स्वतादत्स्या भावान्न व्यभिचारः । एवच्च सामानाधिकरण्यमपि ध्यापकत्वश्थाने वक्तु दाक्यम् । द्वितीयसाध्ये त न 
भ्रकारतायामनवच्छिन्नत्चं देयम्, दन्यादौ जातौ च सर्वत्र खाभावस्य सिषाधयिषितत्वात् । तथेलयादेरूदाहरणे 
तास्वयेर् । यधद्विमञ्यते, तत्, स्वानुगतप्रतिमासे कलटिपितम्, यथा रश्तुखपौदिकमिलयथैः । एवमिल्यादेरूप- 
नयनिगमनयोस्तास्पयैम् । प्रथमसाध्याभिप्रायेण शङ्कते-नश्धेद्यादि । गो्वादिकमनपेक्षय का्भ्रयोजकताया दष्टान्त- 

माह- गोत्वाद्यभ्युपगमेऽपीत्यादि । व्यक्ति विरोषाणामिति' । जातिनिष्ठलौकिकविषयतासंबन्येन प्रयक्षं रति 
स्वविषयसमवेतत्वसंबन्धेन भरलयक्षश्य कारणत्वात् जातिभ्रलक्ष्योजकस्योक्तसंबन्धस्य घटकतया उयक्तीनामुक्तपरयक्ष 
भयोजकस्वाजातिन्यजकत्वमिति भावः । अनचुगतानां मोष्वाचविरोषितानाम् । नु -- गोस्वादिभसयक्षे सा्ना्- 
वच्छिश्ेन्दरियसंयोगवतूसमवायादेविंरिष्य हेतुताया आवरयकस्वात् उक्तदेतुसवे मानाभावस्तन्राह--सास्रादीति । 
अघगतानां विदोषितानाम् । साखाच्यवच्छिक्रचक्चुभसंयोगवत.समवायादिनिष्ठकारणतावच्छेदकथटकत्या व्यक्तीनां 
गोत्वादिभ्य्कस्वमिति भावः । व्यक्तिविरोषविरिष्त्वेन गवादितत्तवयक्तिसंखष्टरूपेण । तच्यवहदारेति । भौरि- 
सयादिन्यवहरेल्ः । गोत्वजातिमस्वेन पराभिमताः यावत्यो व्यक्तयस्तावदन्यवमोपर्तसद्रषं गौरिलयाकारन्यवहारे 
कास्णन् । एव धट इलादिभ्यवहारेऽपि बोभ्यम् । नन्चेर्धं--गवादिपद्ानां तत्तबयक्तिविरिष्टसद्रपे सदरपनिरिष्टत्तक्तिषु 
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गोडव्रह्यानन्दी ( रुषुचन्द्िकां ) । 
वां शक्तिवौच्या, तथाच तेषां नाना्थैकस्नापत्तिः; एवं गवादेः कारणन्वादिकमपि तत्त्यक्तिघटितावच्छैदकभेदेनानन्ते 
स्यात--इति चेन्न; सर्वेगोच्यक्तिषु एकस्या एव शक्तेः संभवेन नानार्थकस्वा भावात्. । नच--अनुगतमेकमवच्छेदकं 
विना तावद्यक्तिनिष्ठा कथमेका शक्यतेत्ि--वाच्यम्; तावय्यक्तिघीजननानु्रुटा शक्तिरगोपदे खीक्रियते । सा चाख- 
ण्डकारणतारूपा, उक्तधीनिष्ठा कार्यैताप्यखण्डा, तयोश्वावच्छिन्नस्वे सानाभावान्न कोऽपि धर्मसदीयाखण्डावच्छेदक- 

ताश्नयः । अतएव शक्तिग्रह निष्ठकारणत्वमप्येकमेव 1 “सदूपविरिष्टतथ्यक्तिराक्तं गोरिति पद्"मिव्याकारकेषु शक्ति- 
स्षानेषु एकस्या एव कारणताया अनवच्छिक्नायाः 'सदूपविदिष्टतब्यक्ति'रिवयाकारकक्ाब्दबोधं प्रति स्वीकारात्, 
गोव्वजाल्याश्रयस्वेन पराभिमतन्यक्तीनामन्यतमयेव तन्यक्िरशब्देन कारणकार्यकोष्यो निवेश्चात्। अतर्व धटब्यक्ति 
तव्यक्तितवेनावगाहमानादुक्ताकारसक्तिक्तानान्न गोग्यक्तीनां शाब्दबोधः, तत्र॒ तस्कारणव्वस्यासखीकारात् । नच-- 
तथाप्येकां गोभ्यक्तिमवगाहमानाच्छक्तिग्रहादन्यगोग्यक्तिश्षाब्दुधीः स्यादिति--वाच्यम् ; इष्टस्वात् , गोस्वादिजाति- 
स्वी करेऽपि गोखेनेकगोग्यक्तिविषयकशक्तिक्तानात् गोत्वेन गोग्यक्त्यन्तरशाञ्दबोघख मीमांसकादिभिः स्तीकारात् । 
भनु--कारण बादेरखण्डत्वसीकारेऽप्यन्वयग्यतिरेकन्ानसव तद्भाहकस्वं वाच्यम्, उक्तह्वानं च नाजुगतेकशूपं 
विनेति वादशं गोव्वादिकमवरयं वाच्यम्- इति चेन्न५ तृणारणिमण्यादिस्थरू इवोपस्थितानां भिचतुरादिव्यक्तीनां 
प्रयेकान्वयन्यतिरेकस्तानेन कारणता तास्ेव प्रथमतो गृह्यते, पश्वाग्यत्तयन्तरादपि कायो ष्त्तिददीनान्तत्रापि तस्थाः 

बन्धोऽस्तीति कद्प्यते, नतु सर्वकारणव्यक्तीनामन्वयग्यतिरेकधीस्तद्धाहिका 1 नहि वृणारणिमणिभ्य एव वहिर्स्प- 

द्यत इति नियन्तु शक्यम् ; तेखुष्तमांसवसादिःभ्योऽपि दङनात् । नच तावतां प्रथममुपस्थित्तिरस्ि, येन प्रथमत 
एव प्रयेकूमन्वयभ्यतिरेकधीसं भवः । यन्तु --कारणस्वा द्रेरवच्छिन्रववेनेवाजु भव--इति, तच्च; “धूमो वह्धिभ्याप्यः 
हव्याचनु मवे धूमस्वादौ अयाप्यतावच्छेदुकत्वाभानख दी धितिकाराश्ुक्तत्वेन तद्वदेव "दण्डो घटकारणःमिलयाद्यनुभवे 
दृण्डस्वादेः कारणतावच्छेदकस्वाभानःत् । अथवा--तावय्यक्तीनां यावन्ति सदूपेण सह तादास्म्यषनि तावद्न्यत- 

मस्वविशिष्टसंबन्धेन सदरूपनिरिष्टं गोरिति व्यवहारविषयः, तेन संबन्धेन सद्रूपं तत्तत्कारणतादेरवच्छेदकम् । नच-- 

गोरवाद् दुर्ेयत्वाचचोक्तान्यतमत्वसय तथास्वासं मवात् गोत्वादेः कट्पनमेव युक्तमिति-- वाच्यम्; अखण्डस्यो्तान्य- 
तमस्वस्य सखरूपत एव निवेरोनोक्क दोषाभावात् , करुतेनेव तेन निवहे! गोख्वादिकस्पनस्यायुक्तस्वात् । नचेवं--गोव्यक्ती- 
नामन्यततमघ्वेनेव गवादेः कारणत्वादिकमास्ताम्, किं सद्रपस्य तर्कस्पनयेति-- वाच्यम्; गोष्वादिजातिस््ीकरेऽमि 
ताश्याल्यतमस्वसय कारणतायव्रश्छेदुकत्ववारणाय तस्यावास्ग्रामन्यथासिदधिनिरूपकल्वस्वीकारात् । अतएव सद्रूपासवी- 

कर्व बोद्धेरुक्तान्यतमत्वस्यान्यापोहनास्मकस्य गवादिपदवाच्यत्वादिक्ं सखीक्रियते । तदेतत्पक्षद्वयमपि भगवतो भकैहरेर- 
क्तिमनुगच्छति । उक्तहि वेन--“सं बन्धमेदात् सत्तैव भिद्यमाना गवादिचु । जातिरिस्युच्यते तस्यां सर्वे शब्दा व्यव- 

स्थिताः ॥ तथा शसा जातिः सा महासत्ता वामाहुस्तवतखादयः ।› इति । तामाहुरिति । गोत्वमिल्यादौ सद्रूपमेव 
स्वादिभावप्र्ययार्थः, तन्न तादाठ्यसंबन्धेन प्रङ्कल्यथस्यान्वय हयभ्रैः । नच---सद्रपमाच्रखय स्वादिप्रययक्षक्यत्वे तत्र 
्रहृलथेख भने निश्वमितावच्छेदकूबो धापत्तिरिति--वाच्यम्; सदरूचेण सदन्याप्रकारकधीप्रकारत्वस्ररूपेण तच्छक्य- 
त्वात् । संबन्धमेदादिति । वत्तद्रवादिभ्य्युपटितस्वरूपस्य तावब्यक्तितादृपम्याना मन्यतमस्वविरिष्टरूपस्य वा 

संबन्ध मेदादिल्यप्रेः । नच प्रकूत्यर्थोपरक्षितसद्रपसय सर्वत्र सत्वात् "गोस्वमश्ववृत्तीशट्यादिभ्यवहारः स्यादिति-- 

घाच्यम् ; प्रकृतयथैविरिष्टसत्ताया एवान्यान्वयात् । अचरद् बोध्यम्-- गोत्वादिजातीनां सद्रूपतानङ्गोकारेऽपि भर 
ताञुमाने न व्यभिचारः; गचादिव्यक्ती नां मोष्व'दिजालयवच्छिन्नचिति कट्पिनतेनोक्तजातावपि कटिपतस्वात् , यथाहि 

पुणीनन्दरूपे अधिष्ठाने जायमानभ्रपञ्चस्य सद्र साधारण आधारः; तथा गचायवययो गोस्वादिजातिश्वासाधारणाधार 

इति तन्नापि गवादयः कस्िताः } नचेच--करदिपतपदस्य तञज्ञाननिवत्यौथकत्वपक्षे व्यभिचार इति-- वाच्यम् ; नह्य 
सिद्धिकारोक्तानुमान एव॒ तस्पक्चस्वीकारात् ; अतएव “रज्वा दद्मो बिभञ्यत इति मूखम् । नदीदमंश्षक्तानेन 
सपौदिनिडृत्तिः--इति ! आचर्येस्तु यत् जातीनां सद्रूपं विवरणादयुक्त ग्यस्थापितम्, तत्रायं भावः-जातीनां 
सद्प्वमविद्यारक्तिवि्ेष रूप्व वेति पक्षद्वयमस्मदीयैः कैय्यदादिभिश्वाचायैरक्तम् । तश्रा्यपक्षसख दुश्वात् ग्रङ्ृता्ु" 
माने भ्यभिचार इति यत् पररक्तं तदसङ्गतम् ; तसोक्तयुक्तिभिरदु्टसवात् । द्वितीयपक्षे व्यभिचाराभावस्तु स्फुट एव । 

नच--तादरशाविद्याया धघराद्यवच्छठिन्नविद्धिषयक्स्वे घरादिधीकारे तज्निष्धुर्यापत्तिः, बद्यविषयकत्वे घरस्वपरस्वादिना- 
नाजाल्यसंभवः, नद्यकपुर्षं प्रति भासमाना बह्माधिद्या नानेति सिद्धान्त इति-- व्यम्; अनन्ता हि मूखाज्ञानीयाः 

कार्यजननानुद्कखाः विक्षेपनामकशक्तयो निर्विषयिकाः, भवरणशक्तेरेव सबिषयकस्वात् । तथाच धटन्यक्तिभिरव- 

च्छिन्ना जलाहरणादिकयौनुष्टडा तादशशक्तिः धरष्वम् । एवं परत्वादिकमषपीति न. कोऽपि दोष--दंति । अंतण्वं 



३.९८ अद्धैतसिद्धिः संन्थास्था । [ परिच्छेदः १ 1 

अस्येक तददविद्धन्वैन प्रतीयमानत्वात् › पत्येकं चन्दराजुविद्धजरुतरङ्गचनद्रवत्--इति बह्मसिद्धिकारो- 
करमपि साधु । नदु-सदथस्य ब्रह्मणः रूपादिदहीनस्यासंसारमनज्ञानाच्रतस्य शाष्देकगस्यस्य कथ घटः 
सन्निव्यादिबुद्धिविषयता स्यात्? तथाच “घटोऽ नित्यः इत्यनेन धटगतानिस्यतेव “धटः सन्नित्यनेनापि 
घडगतमेव स्वं गद्यते । नच--खरूपेणाप्रत्यक्षस्य रादोञन्द्रावच्छेदेनेव ब्रह्मणोऽपि घटाद्यवच्छैदे- 
नैव प्रयक्चतेति- वाच्यम्; शाब्दाद्यवच्छन्नस्यापि गगनादेः श्रावणत्वाद्यापातात् , राहोस्तु दूरदो- 
चेणाज्ञातस्य नीरस्य योभ्यस्य शुङ्कभाखर्चन्द्रसंबन्धाच्चाश्चुषता उक्ता--इति चेन्न; यतः. सदा-मना 
न ब्रह्मणो मूखाज्ञानेनाच्रुतत्वम्; कितु घटाद्यवच्छिन्नशक्तयज्ञानेनेव ; तथाच चक्षुरादिजन्यन्रु्या 
तदावरणमङ्क सति "सन्धट इत्यत्र ब्रह्मणः स्फुरणे बाधकाभावात् । नच-- रूपादिहीनतया चा्चु- 
पत्वायजुपपत्तिः बाधिकेति--वाच्यम्; प्रतिनियतेन्द्रिय्ाद्येष्वेव रूपाचपेश्नानियमात्, सर्वेन्द्रि- 
ग्राह्यं त सद्रूपं ब्रह्म, नातो रूपादिदीनत्वेऽपि चाश्चुषत्वाद्यदुपपत्तिः, सत्तायाः परैरपि सर्वेन्द्रिय 
ग्राद्यत्वाभ्युपगमाव् । तदुक्तं बार्तिकरुद्धिः--“अतोऽञभवं एवैको विषयोऽज्ञातटक्षणः । अक्षादीनां 

गोडब्रह्मानन्दी ( छघुचन्द्रिका ) । 
उक्तपरिच्छेदानां देतत्वसंमवणदेव । सद्रूपे कल्पितं सदपक्ञाननिवतयैम्। तदचुवि'दत्वेन सद्रपतादारम्येन । 
श्रतीयमानत्वादिलयन्न प्र्कमिलखन्वयः । तथाच घटादीनां सर्वेषां सत्तादाष्म्येन प्रतीयमानत्वात् घटादिकं सर्व 
सद्रपक्चाननिवदयमिलय्ः । तादृशप्रतीयमानत्वं च तद्योम्यतारूपं मद्यम्; तच्च सद दृत्तित्वविशिष्टं भेदंभतियोगिस्वम् । 

प्रयेकं चन्द्रेत्यादि । चन्द्रतादाह्म्यघीविषयतायोस्याः जरुतरङ्गस्थचन्द्रा इवेद्यथैः । तादश्योग्यत्वं च उक्तमेवप्रति- 
यो गिष्वमेव; 'चन्द्रोऽय तरङ्गस्थः सन्निति सत्तादास्म्यमादयेव चन्द्रताद्स्म्यप्रतीतेः । अत्र य्त् उक्तप्रतियोगि- 
स्ववत् , तत्तत् सद्रूपधीनिवलम्, यथा तरङ्गचन्द्र॒दद्युदाहरणा्े तास्पर्थम् । कथमिति । तथाच प्रथमानुमाने 
स्वानुगतम्रतिभासे सद्रूपे कटिपतं घरादीस्युक्तिरसङ्कता, द्धितीयाजुमानेऽपि सत्तादार्म्यघीयोग्यतास्वेनोक्तपरतिथोगि- 
स्वस निवेश्यो न युक्तः; तस्मात् "घटः सन्नि्यत्र भासमानं घटगतमेच स्वं त्रिकालाबाध्यस्वमू , नतु च्रिकाराबाध्य- 

स्वोपरक्चिताधिष्ठानसदूपस्य घटे कल्पितं तादारम्यमिति भावः। अवच्छेदेनेषेति । तथाचानवच्छिन्नरूपेणेव सद्- 
पमारृतमिति मावः । आपातादिति } तथाच छुदधस्या्रतस्वे वििष्टस्याःपि तदाचर्यकम् ; अतषुव विशिष्टरूपेणापि 
गुर्स्वादिकमादरेतमिति भावः । सद्ात्मनेति। सद्धा नानन्दांशानां मध्ये आनन्दाश्रूपेणव बह्म मूखाक्ञानेनारूतम् , 
पूफीहहो. ने न भातीति प्रयत्रात् › सद्धानरूपे भात दरति प्रस्थान । ननु तहिं सद्धानांशयोर नाबरतत्वात् घटाकार्र- 
स्यभ्ह्कक्रलिऽपि “वटः सच् घटो भाती"ति धीः सख्यात् , तत्राह--किंत्वित्यादि । राक्लयक्ञानेन मूरान्ञानावस्थारूपा. 

ज्ञानेन । नजु--एकान्तानपक्षे शक्लज्ञानास्वीकारेण मूखान्ञनेनेव सद्धाना्ाभ्यामा्रतस्वं ब्रह्मणो वाच्यम्, तत्राह-- 

तथाचेति । तथा खीकारेऽपीलयथैः । मूङात्तानेनैव सद्धानास्मना ब्रह्मण जाङ्खुतव्वस्वीकारपक्षेऽषीति यावत् । अपि- 
शब्दात् पूर्वकदपसंग्रहः । तदावरण ति । घटाचवच्छिन्ञावरणेदय्थैः । भङ्घे अभिभवे । यथेकमेवाक्तानं, तदा तद्धिष- 
यताय। घयाधाकारच्रृ्तिकाछे घटाद्यवच्छेदेनाभि भवात् घटाद्यवच्छेदेन सद्धानाश्चयोग्य॑वहारः, तस्याभिभवस्तु तत्तदा- 
कारदृस्य भाववैशिश्य्िघटनेन “सन् घटो भातीलादिभ्यवहारे अरतिबन्धाक्षमस्वम् । वादश्यवहारं प्रति हि घटाद्याका- 
रबरस्यभावविशिष्टाया एव मूराक्तानविषयतायाः प्रतिबन्धकस्वम् । यदितु मूटाज्ञानसखावस्थारूपाणि धटाद्यवच्छिन्रानि 

अनन्तान्यक्ानानि खीक्तियन्ते, तदा घटाद्याकारदरूष्या तदुच्छेदेन तथा व्यवहार इति भावः । प्रतिनियतेन्द्रियमा- 
ह्येति। सर्वेन्द्रियाग्राद्चलथैः । हीनस्वे ऽपीति । ननु--सद्रूएस्य चाश्युषातिषयत्वमेवासाम् , नच--तथा सत्ति सदरपावर+ 
णानादो उक्तम्यवहारायुपपत्तिरिति--वाच्यम् ; घटादिविषयकब्र्यैव घटाद्यवच्छेदेन सदरूपावरणाभिभावकस्वसंभवात्-- 

दति चेन्न; आवरणामिभवाय कर्प्याया वृत्तेर्विंषयत्वस्याधारकाज्ञानविषये सदूपर एव कत्पनौ चिल्यात्, अक्ञानखेव 
बरत्तेरपि घरटाच्यवच्छिन्नविषयताकत्वात् । ननु सदूपस्य सरवेन्दियमाद्यतवं विभरतिपन्नम्, तत्राह-सत्ताया इद्यादि । 
परेः मीमां खकादिभिः । भभाकरमते हि इयनविषयस्वमेव सत्ता, नान्या जालादिरूपा; गुणादौ जाल्यसखरोकारात् । 
सा च स््रन्द्रियजस्यधी षिषयः; ्ञानमान्रख घटादिविषथक्वरूपेण स्वविषयिता्चाटित्वस्ीकारेण "घटो मया जातः 
इलयाकारकत्वखापि खीकारात् । न्यायवैरोषिकादिमतेऽपि सत्ताजातिः सवेन्दियजन्यधीविषयः; संनिङ्कृष्टतया सत्ताया 
भाने सामम्रीसस्वात् । तथाच तस्याः सरवेन्दरियग्राद्यत्वं न॒ कस्यापि विध्रतिपन्नमिति भावः । भपिशग्दसमुश्वितं 

सत्तायाः स्वक्रीयाचायेसंमतं सरवेन्द्रियभाद्यत्वं प्रकटयति--तदुक्तमिति । अतः भनुभवान्यस्यज्ञातस्वाभावेन 
भसाणाबिषयस्वात्। अनुभवः सद्र आस्मेव, बिषयः; तत्र देतः--अक्ञातक्षण इति । जडस्याज्ञातत्वा भावेन ~. 
न त्रिषयत्वम्› श्रतु बिषयी भूतसदूपातच्छेदकत्वम् । अश्तादीनां इन्व्रियादिल्न्यमनोदृतनीनां देोषजन्याव्िदय्त्तीना ` 

न. 



विद्रेदोपाध्याय्युपट्ंहितगौडनद्यानन्दीयुता । ३१५ 

खतःसिद्धो यत्न तेषां प्रमाणता ॥' इति । कारस्य च रूपादिहीनस्य मीमांसकादिभिः सवैन्द्रियभ्रा- 
ह्यत्वाभ्युपगमात् । नच-राब्दावच्छन्नस्याकाडशस्यापि श्रावणत्वं स्यादिति--वाच्यम्; खभावतो 
योग्यस्य हि केनचिन्निमित्तेन प्रतिरुद्धयोग्यताकस्यावच्छेदकादिना योग्यता संपाते, यथा दुरदोषेण 
प्रतिरुद्धयोग्यताकस्य राहोश्चन्द्रसंबन्धेन । पएवेचावरणेन प्रतिरुद्धयोग्यताकं जहम घटाद्यवच्छेदेन 
योग्यं भवति, नमस्तु खभावायोग्यमेव; न प्रतिरुद्धयोग्यताकम् , येन शाब्दावच्छेदेन योग्यं भवेत् । 
यद्चा-द्रस्य्रहे चश्चुषो रूपापेक्षा, नन्वन्यग्रहे, बह्म तु न द्रव्यम् ; 'अस्थूरखभनण्वहसखमदीधै'मिति 
शरुत्या चतुर्विधपरिमाणनिषेघेन इव्यत्वप्रतिषेघात्, अतो नाचपपत्ति;ः । अस्तु वा दव्यम्; 
तथाप्यध्यस्तद्रव्यत्ववति शुणादो रूपानपेक्षचाश्चुषन्वदरोनेन धम्येन्यूनखत्ताकद्वभ्यत्ववव्येव चश्च 
रूपमपेक्षते । बह्मणि च दरभ्यत्वं घभ्येपेश्चया न्युनसत्ताकमेवेति न तद्धे रूपाद्यपेश्ा 1 कल्पितत्वे च 
सामाववति प्रतीयमानत्वं वा, खरूपक्ञाननिव्यैत्वं वेत्यन्यदेतत् । तस्मात् परिच्छिन्नत्वमपि भवति 
हेतुरिति सिद्धम् ॥ 

॥ इति वरिच्छन्नत्वहेतुपपत्तिः ॥ 

गोडनब्रह्मानन्दी ( कषुचन्द्िका ) । 
च । खतःसिद्धः अनारोपितः । वस्याविषयस्वे प्रमाणानां प्रमाणता न स्यात्, अन्तातावाधितविषयकस्वसेव 

प्रमाणतारूपस्वादिस्याह--यच्ति । यन्नेवेलयभ्रः । ञ्रमस्यापि बाधाप्पूरवं प्र॑माप्वं सदरूपमादायेव । इदमसावच्छिन्नसद्प- 
ताष्शाव्रिषयकस्वरूपस हि ददमशधीनिष्ठममाच्वसखय संसर्गो अमे समारोप्यते । नयु तान त्रिषयस्वरूपा सत्ता पराचीन- 

प्राभाकराणां मते न सर्वेन्द्ियद्या, ज्ञानस्य खविषयत्वाभावेऽपि तादास्म्येन स्रसेव सख्रसिन् स्वभ्यवहारप्रयोज- 
कत्वम् , अतएव ज्ञातापि न ज्ञानविषयः; श्ञानसमवायस्व तब्यवहारभ्रयोजकसवादिति हि तैः सखीक्रियते, मणिका- 
रादुक्तनव्यभ्राभाकरमत एव हि ज्ञानं खस्ाश्रयतिषयकसुश्यते; तथाच कथं सत्तायास्तथास्वं सर्वसंमतम् › तत्राह-- 

कारस्य चेति । "न सोऽसि प्रययो रोके यत्र काणो न भासते ।* इति मीमांसकोक्तेस्तौन सर्वं क्रविर्कारावच्छि- 
ज्ञमेव सख्निषयं गृह्णाति ? तत्र स्वाधिकरणक्षणावच्छिक्तच्वेन गृह्णातीस्युस्सभैः । अत्तएव धारावाहिन्ञानस्थले ज्ञानानां 
स्वस्वाधिकरणक्षणविशिष्टतया स्स्रविषथयाहिव्वेना्तातक्तापकत्व"मिति मीमांसकाः । वस्य बाघे तु संभवारक्षणान्तरा- 

वच्छिन्नस्वेन; यथा पाकरक्ते घटे “इयासोऽय'सिति घीः पाकपूर्वक्षणावच्छिन्नव्वेन इयामस्वं गृह्णाति, स्तिः स्वकारण- 
धीगृहीतकारावच्छिन्नं विषयम् । आदिभिरित्यादिपदात् ताकिंकादिमते प्रयक्षे संनिकषैसत्वात् सत्ताजात्तिभोलेव, 
अयुमित्यादिक्तनेऽपि सत्ताविशिष्टतया नियमतो बहधाचञुभवात्तद्धान नियमो वाच्यः । अतएव प्वैतादौ वह्धयादिकं 
सन्न वे"यादिसंशयानामनुमिवयादिस्थलेऽदुस्पादः । नञु-आस्तामनुमवसिद्धः सत्तायाः सर्वधीविषयत्वम्, कथं तु 

तदुपपद्यते १ केवरूवहिभ्यास्यादित्तानात् सत्ताबिशिष्टवह्वयाचयुमिलयादेरसं भवात््--इति चेन्न; न्याघ्यादिन्तानेऽपि 
सद्रह्वयादिभानाभ्युपरमात्, वद्धिः न सन्नित्यादिधीकाङेऽपि सन्तावह्धित्वयोरेकन्न इयमिति रीद्या प्रकारस्वसं भवात् , 

सन्तायामन्रृ्तितवक्ञानकाछे सत्ताभरकारकश्ञानानुष्पादेऽपि वद्विविरिष्टसन्ताप्रकारकानुमित्यपदिसंभवात् , ताद्रानुमिलयादो 
वह्यादेर्विंशेषणस्वेन पर्वतादौ भ्रकारस्वसंभवात्, व्यािक्तनेऽपि सत्ताव्या्ेमौनस्नीकारात् । अआस्तांवा तत्र 
घद्वौ सत्ताया अभानाद्वहवरष्यभानम् ; प्ेतादौ सत्ताभाललकस्ाम्रीसहिताया एव सामग्या सद्वह्वयादि भासकस्वस्ती- 
कारात् , नभ्यप्राभाकरमते चिषयभासकसामभ्या एव क्ञानयाहकस्वसयेव, भीर्मांसकमते कालिकयाहकसामय्काः काल- 

आहकस्वरस्येव च, सत्ताश्रव्राहकसामभ्याः सत्ताम्राहकत्वसंभवाचेति भावः । आवरणेन घटाद्यवच्छिज्नावरणेन । 

पतिरुदधेति । घयाचवच्छेदेन अरतिरुदधेयथैः । व्रह्म सद्रूपम् । घटाद्याकारबरच्येति शेषः ! खभावायोग्यं इन्द्रियेण 
अरहीतुमशक्यम् । शरोत्रष्य हि शब्द्राब्दस्वादिग्रद्क्षं परयेव शक्तिः, नतु नभोग्रहेऽपि, चक्षुस्स्वरभ्यां ठु द्रभ्यभरलयक्षजनने 
रूपस्परोपेक्षणात् नी रूपस्पशेख नभसो न ताभ्यां प्रयक्षमिति भावः । नन्येवं ताभ्यां सद्रपं भ्यमपि ग्रहीतुम- 

शक्यम्; रूपस्यशौभावात् , तत्राह--यद्धेति । रूपापेश्ला समवायेन रूपं कारणम् । नतु परिमाणवल्यपि श्रह्मणि 
परमाथेस्तव्मतिषेधात् ब्रह्म द्रव्यमेव, तत्राह--अस्तु वेति । अध्यस्तद्वन्यत्ववति अध्यस्तेन संबन्धेन द्भ्यस्व- 
वति । धम्येन्युनसत्ताकद्वव्यत्ववति धम्बैन्यूनसत्तपकसंबन्येन द्रभ्यत्ववति । य थाश्चुते कमैधारयान्मलुपोऽसाः. 

१ भमशनेनापि अवृत्तिदश्चैनात्ममाया एव ॒प्रृ्तिप्रयोजकत्वाद्मदृत्िप्रयोजकत्वरूपमनाध्यत्वप्रकारकाल्ञानविषयीभू ताथैबिषयक्- ,. 
शानेत्वरूपं बा प्रमात्वं भमरस्यापि विते इति बिन्डुटीकायां प्रतिपादितम् ॥ 



३२५. । अद्वैतसिद्धिः सन्याख्या । [ परिच्छेदः १ [ 

वि, १ ^^, [ क क न ति भ भन त त तत क, ^ ५. 

गोडन्रह्यानन्दी ( ठधुचन्द्रिका ) 

घुस, दव्यनिष्ठदभ्यस्वस्य गुणादौ संसगौध्यासेऽपि तादशगुणचाशचषे रूपानपेश्चषणात् असङ्गतिश्च । स्वसमसत्ताकसंबन्प्रेन 

दभ्यस्ववतीति फठिताशैः । चक्षुः चक्षुरादि । रूपं रूपादि । चस्तुतस्तु-तरहमणशवाचपादिभत्ययाविषयत्वेऽपि 
नासाक्तं श्वतिः, धटादितिषयकनृत्यापि घटाद्यवच्छेदेन सद्ूपस्यावरणामि भवात्, घटादरो सद्रूमतादृररम्यभानसंभवेन 
्रद्तानुमानेऽनुपप्पभावाव , अन्तातातिषयकत्वेऽपि घटाद्याकारबत्तरन्ताततावच्छेद्कवि पयकत्वेन अमात्वसंभवात् , 
ताशिकमात्वमेवाक्ञातविषयघरितं ब्रह्माकारवरत्ताचिति वक्तु शक्यस्वात ; परंतु बह्मणश्च्चुपरादिविषयत्वे न काप्यनु- 

एपतिरित्यारायेन नानुपपत्तिरिति पू॑मुक्तम् । बरह्मणः परिमाणादिमत्वे च न मानम् । उक्तच पद्वार्थखण्डने 
शिरोमणिना--शशवरस्य परिमाणवत्वे मानाभावः; द्भ्यस्वस्य चुटिष्वदिरिव परिमाणासाधकस्वात्ः । तदीयदी- 
कायां च सार्वभोमेरुक्तम्--““एवमीशस्य जीवसय च द्रव्यत्वे संयोगादौ च मानाभावः; आ्ममनभ्संयोगादेः 
कानादिहेवुचवेऽपि न मान'मिलयादि । कल्पितत्वम् उक्तसाध्ययोः अविष्टः कल्पितशब्दा्थैः ॥ 

॥ इति कधुचन्दिकायां परिच्छिश्नत्वहेतूपपच्तिः ॥ 

भन ^ ` 

अथ परिच्छिन्नत्वनिसक्तिः। 

( १) तत्र न्यायामृतकायः-~ 

परिच््छिनरत्वमपि न हेतुः । तद्धि देशतः, काठतो, वस्तुतश्चति त्रिविधम् । तत्र नाद्यद्धि तीयो; देशपरिच्धविननत्वख 
दशान्तरेऽसत्त्वरूपप्वै, सर्वत्र विमाने देशे, सर्वैगतदेशोपादानतया सर्वत्र वियमामैऽज्ञने, म्रतिपन्नोपाधिनिषेधसय कुत्र- 
चिदभावे प्रतिणेगिपत्त्वापत्या देशापरिच्छितरे तत्र चासिद्धेः, एकदेशमात्रमच्वरूपत्वे मन्भतेऽसद्रूये शुक्तिरूप्ये असिद्धेः, 
सर्वमूतंदरन्या॑योगित्वख परममहत्परिमाणनधिकरणत्वस्य, सहत्वानधिकरणपरिमाणानधिक्ररणत्वस्य वा तद्रूपत्वे तु आय- 

येरनिगणे परमात्मनि व्यभिचारात्, अन्ये गुणादाविद्धः, तेन नैकालिकनिषेधसाथने विसेधाच्च । अतएव न काल्परि- 
च्छिन्त्वयुक्तरोषादेव । तेन खकालदावसत्वसाधने प्रमाणवरोधस्याविशिष्टतया खकारेऽसत्त्वेन कास्न्तरे सत्त्वापाताच । 
आकाशवत्सर्वगतश्च निय इति श्ुतििद्धिऽन्याङ़ृते निले आकाशे, “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्” “षै तं तिमुच्यते" 
इति श्वुतिभ्यां सार्वत्रिकत्वेनावगते काडे जरिद्धेश्च । न तृतीयः; तस्य तात्त्विकभेदप्रतियोगित्वे खरूमासिद्धः, कस्पितमेद- 
अतियोभित्वरूपत्वे आत्मनि व्यभिचारात् , धर्मिसभसत्वमेदग्रतियोगित्वे शुक्तिरूप्येऽसिद्धेथ । एतेन-- विवादाध्यासिताः, 
खानुगतप्रतिभासे वस्तुनि कल्पिताः, विभक्तत्वात्, इति ्रमाणमालकृदनुमानमपि - पराहतम्; विसक्त.स्य 

देशकालवस्तुपरिच्छिनत्वरूपत्वे दोषद्योक्ततवात् ! अतणव--विवदाध्यासितं, सद्रूपे कल्पितं, त्रलेकं तदनुबिद्धतया 
अतीयमानत्वात् इति ब्रह्मसिद्धिकारोक्तालुमानमपि--पराहनम् ; खण्डो गौरिदयादि प्रतीलया गोत्वाजुविद्धनया प्रतीयमाने 
खण्डादौ व्यभिचारात्, रूपादिहीनस्यासंसारमन्ञानान्रतस्य शान्दैकगम्यसख ब्रह्मणः सनूघर इलयादि्रलयक्षविषयत्वाभावेन 
चटोऽनिख इसयादावनिलयत्वमिव स्वमपि घटादिगतमेव भासते इ्यङ्गीकरणीयत्वेन हेत्वसिद्धेः, खसरूपेणाप्रयक्षस्य राहोः 
छङभाखरचन्द्रसंबन्धाचन्द्रावच्छेदेन अयक्षत्वेऽपि प्टायवच्छेदेन ब्रह्मणश्व्षत्वासंमवात् । अन्यथा ाब्दावृच्छेेन 
गगनस्यापि व्वाश्चुषत्वापत्तरिति- वर्णयन्ति ॥ 

(२) सिद्धिकारस्तु- 
परिच्छिन्ञत्वमपि हेतुरेव । तद्धि देशतः कालतो, वस्तुतश्चेति त्रिविधम् । तत्र देशपरिच्छि्त्वमलन्ताभावध्रति- 

योगित्वं, न देदान्तरेऽसत्त्वं खदेशमाघ्रसत्वं वा । अलयन्तामावश्च खान्यूनसत्ताको विवक्ष्यत इति नात्मनि व्यभिचारः, 
नवा देशकालाज्ञानप्रतिपन्नोपायिनिषेधेष्वसिद्धिः, संबन्धसामान्येनैवायन्ताभावख द्वितीयमिथ्यात्वेन साधनात् । उक्त 
हेठना क्ञाननिवर्य॑त्वादिमिथ्याघ्स्यैव साधने साध्यवेति्यामावात् । काल्परिच्छिन्नतवमपि ध्वंस प्रतियोगिष्वमेव, न 

द॒ कालन्तरासत््वादिरूपम् । तदपि नाकाशादावसिद्धम् ; "तस्माद्रा एतस्मादिति शुतिबोधितजन्यत्वैन तयापि ध्व॑लालु- 
मानात्, उक्तश्ुतेः भूताकाशषपरतया संकोचे प्रमाणाभावात् । आक्षारवत्सर्वगतश्च निल इव्यात्मनिदर्शनत्वस्य खस- 
मानकालीनमर्वगतत्वेनामूतसंहवस्थाभिनेनेवोपपततः । “अतोऽन्यदारवैमिति श्वुखानात्ममात्रस्य विनाशिलप्रतिपादनेन 
“शद्रैव ते विमुच्यत” इति चचनस्यापि दद्ौनान्तरक्षणबोधकल्वेऽपि तख द्वितीयक्षणादिसत्वनो धकत्वेऽपि तात्पयौभावेन 
कालदीनामप्यनित्वैन तनासिद्धरनवकारात् । एतेन--वस्तुपरिच्छिन्नःवमपि देठरिति- सूचितम्; खान्यूनसत्ताक- 



विद्रेशोपाध्याय्युषश्हितगौडतरह्मानन्दीयुता । ३२१ 
~. ५०, "^~ 

मेदमिवक्षणे कखापि दोष्याप्रसरात् । थत एव--घटादयः, खाचगततत्मविभासे वस्तुनि करिपिताः, विभक्तत्वादिघ्यान- 
न्दवोधोक्तमपि--साधु; विभक्तत्वपदेन मिविधपरिच्छेदविवक्षणेऽपि दोषाभावस्ोक्तवात् । एवं च विवादाध्यासितं, 
स्ये कतिपितम् , अत्येकं तदुविद्धतया प्रतीयमानत्वादिति ब्रह्मसिद्धिकारोक्ताचुमानेऽपि न दोषः; गोत्वादीनामपि सद्रूप 
ताया अङ्गीकारेण खण्डसुण्डादिषु व्यभिचाराभावात् \ सदात्मना ब्रह्मणो घटायवच्छिरत्तयज्ञानेनैवावृतत्येन चश्ुरादि- 
जन्यकृत्या तादशावरणमभङ्गे सर्वन्द्रियप्राह्यख रूपादिहीनखापि ब्रह्मणः सत्तायाः परमते कालस च भीमांसकमत इव 
चष्चुषत्वोपपत्या खहूपारिद्धेरभावाच्र । तदुक्तं वार्तिकङ्द्धिः-- 

“अतोऽञुभव एवैको विषयो.ऽनज्ञातरक्चषणः। 
अक्षादीनां खतः; सिद्धो यत्र तेषां प्रमाणता ॥” इति । 

खभावतो योम्यख केनचिन्निमित्तेन प्रतिरुद्योग्यताकस्य अवच्छेदकादिना योग्थतासंपादनेऽपि खभावतोऽयोग्यैऽपि 
तदसंपादनेन गगनचाघ्षुषत्वासंभवान्नाुपपत्तिः 1 वस्तुतस्तु- ्भ्यग्रहण एव चश्चुषो रूपपेक्षयाऽस्थूलमिदयादिना- 
ऽद्रव्यत्वेनावगतसख, दव्यत्वेऽप्यध्यस्तद्रन्यत्ववति रूपादौ रूपानपेश्षणेनं धम्य॑न्यूनसत्ताकद्रन्यत्ववदेव रूपापेक्षणेन च 

तादशदरव्यश्रून्यख ब्रह्मणः चाश्चुषत्वे न कोऽपि दोष इवि-वभेयन्ति । 

तरङ्धिणीकारास्त- 

न हि खान्यूनसत्ताकाभावग्रतियोगित्वरूपं देशपरिच्छिन्नटं ताद शध्वंसप्रतियोगित्वरूपं काल्परिच्छिनत्वं॑ताद्श- 
मेदग्रतियोगित्वरूपं वस्तुपरिच्छि्नलं वा हेतुः । आद्ययोः (आकाशवत्सर्वगतश्च नियः इति शुतिसिद्धे स्वैमूर्द्रन्य- 
संयोगिनि, अबिनाशिन्याकाशेऽसिद्धेः । अन्त्ये शरण तुच्छं नेदयाकारप्रतीविसिद्धतुच्छप्रतियोगिकतत्समसत्ताक- 
मेदपतियोमित्वमादाय तुच्छे व्यभिचारात् ¦! पतेन--त्िवादाध्यासिता घटादयः, खावुगतग्रतिभासे वस्तुनि कल्पिताः, 

इत्र प्रमाणमालक्ृदजमानं विवादाध्यातितं सङ्के कल्पितमिति बह्मसिद्धिकाराचमानं च- पराहतम्; खण्डो गौरिदयादि 
स्यदहारयैव बाधकाभावे सति गोतत्तामान्यप्रमाणत्वेन तदनभ्युपगमस्य निनीजत्वात्, नच--ग्यक्तिविशेषनिपिषटत्वेन 
सत्सामान्यस्ैव तादशन्यवहारजमकत्वमिति--वाच्यम् $ व्यङिविरशेषाणां गोत्वादिपरिचितानां तद्यलकत्वे चध्ुटी- 
प्रभात्रततान्तः, तदपरिवितत्वे गवादिपदानां नानार्थकत्वापत्तिः, गवादिशब्दैरेव षटादिपदार्थानामपि भानापत्तिश्वेया- 
यनेकातिप्रसङ्गापत्तेः । यत्तं सदात्मना न ब्रह्मणो मूलाज्ञनिनाद्रृतत्वमिति, तदपि न; तव मते सदात्मन आनन्दात्मनो- 
ऽखण्डरसत्वेन स्रदात्मन आवरणभिभवे आनन्दात्मनोऽप्यावरणाभिमवस्यावद्यकतया सत्प्रकाशवदानन्दप्रकाशसयाप्या- 
वक्ष्यकत्वात् । यसनक्तं सवेन्दियप्राह्यत्वात् ब्रह्मणश्वा्ुषत्वे रूपानपेश्षणमिति, तदपि न; अलन्तमन्यक्तय ब्रह्मणश्वा- 

्ुषत्वाजुपपत्तेः, “न वेदविन्मलुते तं बृहन्तम् “विमेकणै बिपतयो विचक्चुः' तं त्वौपनिषदं प्रच्छामिः “अथ परा, यया 
तदक्षरमधिगम्यते"? दद्यादिश्चुतिमिरिन्द्ियाविषयत्वस्योपनिषन्मात्रसमधिगम्यत्वसख प्रतिपादनात् । पतेन--'अतोऽलुभव 
एवैको त्रिषयोऽज्ञातलक्षणः इति वार्तिकश्टोकोऽपि--पराहतः$ सत्तादृथन्तोऽपि नात्र प्रसरति; तस्या इन्द्िययोग्यग्यक्ति- 
इृत्तिजातित्वेन ब्रह्मणश्चातादशत्वेन वैषम्यात् ¦ एतेन-न सोऽस्ति भरद्ययो लोके यत्र कालो न मासते इति बचनमपि- 
ध्याख्यातम् ¦ उपनयमयादयैव कालस्य सर्वत्र भानात् । 

वस्तुतस्तु--कालः साक्षिभाख इति न रूपयपेक्षेति न सोऽपि टष्टान्तः । एवंच घरायवच्छिक्नत्वेन ब्रह्मणश्वा्चुषता- 
वादो न युक्तः, योग्यतावच्छेदकरूपादिमत्वस्योभयन्ानवधारणे ब्रह्मणशवाक्षुषत्ये नाकासखेल्यत्र॒विनिगमकामानेन 
शम्दाद्यवच्छेदेन गगनस्यापि चाक्षुषतापत्तेः । नहि नीरूपं द्रन्यं चाष्चुपं भवति । व्रह्म च महान्तं विभुमात्मान" “सर्वै 
अषिद्धोपदेकाःदि्यादि सूत्रैः ह्य परिमाणवत् , परिमाणवदुपादानत्वात् इ्याय्यनुमानेः अक्रनयस्याम्बरादिधारकत्वानुपप- 
च्यादर्थापत्तिभिशच द्रग्यमिदेन सिद्यतीति तचाष्ठुषत्वे उक्तनियमभङ्गापत्तिः । ज्ञानदिरपि व्रभ्यत्वात्तु न ज्ञानानन्दायात्म- 

ताविसोधः ¦ धम्यन्युनसत्ताकद्न्यत्ववलेव चक्चषो रूपपेक्षायामपि नाचुपपत्तिः । ब्रह्मनिष्टेख द्रव्यत्वस्य ॒तन्यून॑सत्ताकत्व- 
सैतावताप्यसिद्धेरिति न्यायाश्तसिद्धान्तः सऽपि समीचीन एवेति-्रतिपादयन्ति । 

(४) ब्रह्मानन्दसरखत्यस्तु-- 

मह्या काञ्यवस्स्बेगतश्च नियः इति श्ुया सर्वेगतब्देन सर्वमूर्वसंयोगध्रतिपादनमत्रेण तत्रायन्ताभावग्रतियोगिंल- 
सिद्धिः; प्रल्यकाटीनतत्सस्कारख मूर्तेत्वामावेन तत्कारीनालन्ताभावश्रतियोशित्वसख तत्राबाधांत्, पतेन--ष्वंसम्रतिः 
गोभिल जयास्यातम् निखपद्ेनाऽऽभूतसंषवस्थामिलवस्येव बिवक्षणीयत्वात्् । (तसादाकाश्चः संभूतः" इति 

अद्ध, सि, ४१ 



३२२ अद्वैतसिद्धिः सव्याख्या । [ परिच्छेदः १1 

अथ अंशित्वहेतुपपत्तिः । 
चित्पुखाचर्येस्तु-“अर्य पटः, पएतत्तन्तुनिष्ठालयन्ताभावप्रतियोगी, अंशित्वात्, इतरांशिच्त्- 

^^ ^ य 

गौडब्रह्मानम्दी ( लघुचन्द्िका ) । 

अथ अंशितवहेतूषपत्तिः । 
अंचित्वात् कायैषवात् । ननु पटे ठन्स्ववष्छि्नविदेवोपादानम् , न वन्तुरिति मते सिद्धसाधनम्; तादारम्यसंब- 

जन्यत्वश्रवणात्, तख भूताकारपरतया संकोचे प्रमाणाभावात् इति नाययोराकारेऽसिद्धिः । राङ्गसानधिष्ठानस्वेन 
शसशङ्गं तुच्छं नेयाकारकभरमापरसिध्था तुच्छे व्यभिचारखाग्रसक्तैन ततीयपक्षोऽपि समीचीन एव । एतेन-- विवाद. 
ध्यासिताः साजुगतप्रातिभासिके कट्पिताः' इदयानन्दबोधीयमतुमानं, 'सद्रूये कल्पितमिति" ब्रह्मसिद्धिकारीयालुमानमपि 
साध्वेवेति- सूचितम् ; गोखा्परिचितन्यकतिविशेषविरिष्टसत्सामान्यसैव गौरिति व्यवहारजनकत्वेऽङगीकृतेऽपि सर्वगो 
व्यक्तिषु एकस्या एवाखण्डकारणतारूपायाः शक्तेरद्गीकारेण प्रछृदर्थविरिष्टसत्ताया अन्यत्रानङ्गीकारेण च नानार्थकत्वख 
गोत्वमधवकृत्तीयतिपरसङ्गस्य च वारणसंभवेन गोत्वादौ अ्माणाभावेनोक्तव्यभिचारा्रसक्तेः । उक्ते चेतत्--संबन्ध- 
मेदात्सततैव विद्यमाना गवादिषु । जातिरित्युच्यते तखा सर्वे शब्दा व्यवस्थिताः” ॥ इति ॥ यद्यपि आनन्दबोधायुमने 
कर्पितपदेन ज्ञाननिवध्यैत्वविवक्षायामेवोक्तदोषभ्रसरात् तत्र॒ तद्रति तदभावरूपस कट्पितत्वस्य विवक्षणे नोक्तव्यभिन्रार 

इति न सत्सामान्यातिरिक्तगोत्वादिजातिनिराकरणमपेक्षितम् , एवं बह्मसिद्धिकाराघुमाने करिपितपदेन तद्वति तदभाव 
विवक्षणे ज्ञाननिवर्यत्वस्य विवक्षणे च खण्डयुण्डादीनां गोत्वालुषिद्धतया प्रतीयमानानां सद्रूपे कल्पितत्वे विद्यमानत्वात् 

न म्यभिचार इति तदर्थमप्युक्तजनातिनिराकरणं नपेक्षितम्; तथापि यत्. जातीनां सद्रूपत्मवियाश्चक्तिविशेषरूपत्वमिति 
यकषद्यमस्मदीयैः कैयटादिभिश्वाचायैु्तम् , तत्रायपक्षस दुष्टत्वात्. अृतालुमाने व्यभिचार इति परैरुक्तमसंगतमिति 
निरूपभितुं तजनिराकरणं कृतमिति मन्तव्यम् । सद्धानानन्दांशानां मध्ये आनन्दांशसूपेभेव ब्रह्म मूलाज्ञनेनादरतम् ; पूर्णानन्दो 
मे न भातीति प्रखयात्, सद्धानरूपे भात इति भरसययाच \ एवंशकतयज्ञानेन सदावरणमद्धऽपि आनन्दावरणाभिभवामा- 
वञ्निनन्द्प्रकाशापत्तिः कल्पितमेदेनांशांयिभावकल्पनेऽपि यथा नाखण्डार्थत्वहानिः, तथान्यत्र विस्तरः इति सदात्मना 
ब्रह्म न मूखज्ञानना्रैतमिति यदुततं तत्संगतमेव \ सवन्दियमाह्यत्वमप्यत॒एवोपपादितम्; आनन्दाशेनान्यक्तत्वेऽपि 
सदात्मना व्यक्तत्वेन चा्कुषत्वोपपत्तः । पतेन-- नावेद विन्मयते तं बृहन्तं "तं त्वौपनिषदं पुरुषं प्च्छामिः श्यादि 
छतयोऽपि--व्यास्याताः; तेषामपि पूणीनन्दांशविषयकफत्वात्। एतदभिमयेणेवोक्तम्--'अतोऽगुभव एवैषो विषयोऽन्ञ- 
तसक्षणः । अक्षादीनां खतःसिद्धो यत्र तेषां भमाणताः ॥ इति ॥ यैरि ज्ञानविषयत्वमेव सत्ता, नान्या जादयादिरूपा गुणादौ 
नायस्तीकारात् , साच सवैन्द्ियजन्यधीनिषयः, ज्ञानमाच्रख खविषयकस्वखीकारेण खविषयताशाछित्वसीकारेण च धटो 
मया ज्ञात् इद्याकारकत्वस्यापि संभवात् इत्युच्यते, तेषां मीमांसकानां मतरीदया योग्यग्यक्तिढृत्तिजातित्येन चाष्चुषतल- 
मिलादिर्ूपेण वैषम्यस्यासंमवेन सत्ताद्न्तोऽपि नातुपप्नः । वस्तुतस्तु-वैशेषिकादिमते सत्तायाः स्वेन्धियजन्यधी- 
निषयत्वसतत्वेन तन्मतेनापि इष्टन्तत्वुपपयते । यत्तु तैः योग्यभ्यकतिवृत्तिजातिलमेव चा्ठषलादिभयोजकमिलुच्यते 
तनतास्माभिः सद्रुपलमेव तत्र प्रयोजकमित्युच्यते । प्रयोजकविषये विवदेऽप्यभिमतांशेन न विवाद इति न कोऽपि दोषः । 
पतेन--काखचाघठपतापि-- व्याख्याता; अतएव दि धारावाहिकस्थरे दवितीयादिक्षणावच्छिन्ञानानामपि भमालोप- 
पत्तिः । उपनयमयांदया तद्धानेतु दवितीयादिजञानानां चा्ठषभमात्वाजुपपत्तिः । एवं च धटादचवच्छेदेन ब्रह्मणः चाष्ठुषता- 
वादो युक्त एव 1 तदाकारचश्ुद्रीरकवृत्त्यवच्छिन्नैतन्यतादात्म्यापननवैतन्यत्वतदवच्छेदकत्वयोरेव च्ठुषत्वप्रयोजकत्वेन 
तस्य सदरपात्मनि सत्वेऽप्याकाशोऽमावान्न शब्दावच्छेदेनाकाशस श्रावणत्वापत्तिः ! एवं चन्द्रायच्छेदेन राहुप्रयक्षत्वस्या- 
प्युपप्तिः> तज तदाकारं मति चनदरसंबन्धः परं प्रयोजक इति विशेष इति न काप्यनुपपत्तिः! अस्तु वा उन्य- 
भसक्े रूपये एवमपि ब्रहमणोऽदन्यत्वेन न चा्चुषत्वायुपपत्तिः । महान्तं विुमात्मानमिलादीनां त तटस्थविधया 
खरूपोपलकषणत्वान द्रन्यतलरसाधकत्वम् । सर्वत्र प्रसिद्धसू्रादिकं ठु सशुणतिषयमिति नान तस्ावकाशः ! पतेन-- 
भयुमानमपि--पराहतस् , दव्यत्वस् जह्मविषयसन्ताकतया ज्ञाननिवर्यत्वेऽपि बाधकश्ुलादिभिरेव सिद्धत्वात् पर््यन्यून- 
सताकदन्यत्वनलेव रपाेक्षेति निभसंकोचेनापि स्खुपपदत इति परिच्छननत्वमपि हेत्रेव--इति बणयस्ति॥ 

इति परिच्छिन्नत्वनिरक्तिः। ` 



विट्केशोपाध्याय्युपचरहितगोडन्रद्यानन्दीयुता । ३२३ 

इत्युक्तम् । तञ्च तन्तुपदमुपादानपरम्, पतेनोपाद्ाननिष्ठाव्यस्तामावप्रतियोभित्वक्षणमिश्यात्व- 
सिद्धिः । नच-कायेस्य कारणासमेदेन तदनाधितत्वात् सिद्धसाधनम्, अनाधितत्वेनान्याधितत्तेन 
वा उपपस्या अथौन्तरं च इति- वाच्यम्; अभेदे कार्यकारणभावव्याहतया कथंचिदपि सेदश्य वदया- 
भ्युपेयत्वात्। नच “तदनन्यत्वमारम्भणदाब्दादिभ्यः इत्यधिकरणविरोधः; उपादानन्यतिरेकेणोपादे्यं 
नास्तीव्यस्यैव तदर्थत्वात् । वाधात्तन्मात्राधितत्वेन पश्षविरोषणाद्वा नाथौन्तरम् । नच अृतेऽपि 
बाधः; तस्योद्धरिष्यमाणस्वात् । नचादयन्ताभावस्य पामाणिकस्वाभ्रामाणिकत्वविकल्पावकादाः, तस्य 
प्रागेव निरस्तत्वात् । नच--कस्यचित् परस्य संयोगच्रच्येतत्तन्तुषु सत्वेन तच व्यभिचार इति- 
वाच्यम् ; तत्समवेतस्य तन्निष्ठाद्यन्ताभावप्रतियोभित्वमङ्गीङ्कवैतः तत्संयोगिनस्तननिष्ठालयन्ताभाव- 
भरतियोगित्वाङ्गीकारेण पश्चसमत्वात् । नचाब्याप्यवर्तित्वेनाथौन्तरम् ; परटतदभावयोरेकाथिकरण- 
चन्तौ विरोधस्य जगति दत्तजराज्लित्वपरसङ्गात् , संयोगतदभावयोर्येकाधिकरणचृत्तित्वानभ्युप- 
गमात् । अभ्युपगमे चा पएतत्तन्तुत्वावच्छिन्नदत्तित्वमत्यन्ताभावस्य विशेषणं देयम् ; एवमेतत्काटी- 

गोडन्रह्मानन्दी' ( टघुचन्द्रिका ) । 
न्येन वन्तौ पटस्यादयस्ताभावसस्वात् , किंच पटान्तरे तन्तुनिष्टायन्ताभावश्रतियोगिसवानुमानसाधारण्या एकोक्तेरला भश्च, 
तन्राह- तनेति 1 एतत्पदं तु पक्षीभूतम्यच्िपरमिलयादयेन तस्स्थाने खपदमाह- स्वेति 1 सिद्धसाघनमित्ि। यथा 
तत्परे तद्यालयन्ता मावः सती क्रियते, तद धिकरणत्वसेव तदलन्ता भाव विरुद्धत्वेन तत्तादात्म्यस्य तदल्यन्ताभावाविरद्त्वात्ऽ 

तथा तद्भिनच्रतम्तावपीति भावः! अनाधिःतत्वेनेति । तस्पटसेलयादिः । अन्येति ! तन्तन्तुभिन्नेय्थः । उपपस्या 
स्वालयन्ताभावस्ामानाधिकरण्योपपच्या । येस्तन्तुपरयोस्ताद्ास्स्यञ्ुच्यते, तेषां परिणामवादिनां सिद्धसाधनम् । येस्त्वा- 
धारायेयभावस्तेषामारम्भवादिनामथौन्तरम् । एतदनुमानबरादनाभ्चितस्वादिसिद्धिः; अन्यथा तस्टाश्रयत्वततत्पटाभाव- 
योसतत्तन्तौ विरोधात् , नहि तावता मिशभ्याव्वरूपोदेश्यसिद्धिः; तदनधिकरणे तद् यन्ताभावसख सर्वसंमतस्वादिति भावः। 
अभेदे अलन्तमेदे । कथंचित् स्वकीय धरिप्रतियोगिनोर्यस्तादास्यरूपः सबन्धः तस्समसन्ताकसख । सेदस्येति । 
परिणामवादिभिरिति शेषः । तथा चास्तबद्धयोः का्यकारणत्वासं भवेन तन्तुपरयोस्तादास्म्यसं बन्धोऽवहयं वाच्यः; स च 
भिज्रयोरेवेति भेदोऽप्यावदयकः। एवं च ययोयैः संबन्धस्तयोरेकन्र परस्य तेन संबन्धेनाद्यन्ताभावस्यासं भवात्तादास्म्य- 
संबन्धेन तन्तुपटयोनै परस्परालन्तामाववष्वं परिणामवादिभिवततः शक्यम् । ततश्च तन्तुनिष्ठसखाखन्ताभावसय तादास्म्य- 

, संबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिख्वं तत्पटे न तेषां सिद्धम् । नच--अलयन्ताभावप्रतियोगितायास्तादास्म्य संबन्धा वच्छिञ्चतव- 
स्यासं भवः, संभवे वा सेदम्रतियोगिताया रेक्यसंबन्धावचर्छिन्नत्वमेव वाच्यम्; ताद्स्म्यवततोरपि मेदसस्वेन तस्मरति- 
यो गितायास्तादास्म्यसेंबन्धावच्छिन्नतवास भवात्, ताद्ार्म्यसंबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावत्वसय सेदलक्षणत्वासंभम- 

वेमैक्यसंबस्धावच्छिन्नप्रतियो गिताकाभावत्वसेव तदक्षणत्वात् ; तच्चानिष्टम् , रेक्यसय संबन्धत्वे "घटः करश्च इत्यादि- 
अर्ययापत्तरिति--वाच्यम्; भेदतियोगितायाः संबन्धानवच्छिन्नत्वस्वीकारेण संबन्धानवच्छिक्नरकरवचिद्धमीवच्छिस्न- 

श्रतियो गिताकाभावत्वेव भेदरक्षणस्वात् । ध्वंसप्रागभावयोिं प्रतियोगिता संबन्पेनेव धर्मेणाऽपि नावच्छियते । 
नच--तथाऽपि प्रतियोग्याश्रयस्वेनेवप्यन्ताभावख विरोधात्. तन्तौ पराल्यन्तामावः परिणामवादिनां सिद्ध इति-- 
वाच्यम् ; प्रतियोगितावच्छेदको यः प्रतियोशितावच्छेदकावच्छिन्नप्रतियोगिताकः संबन्धः तदूनुयोगिष्वेनेव सममल्य- 
न्ताभावस्य पिरोधात् । अतएव धनागधिकरणे धनस्वामिनि पुरुषे अयं स्वामित्व संबन्धेन धनाभाचवानिति धीर्न प्रमा; 

मण्यादिवृत्तिवृणादौ च न दाष्टाद्युत्पत्तिः; तत्र संयोगेन मण्याद्यभावस्यासस्वात्. । "बद्रे कण्डं ने"त्यादि धीस्तु वृत्तिनि- 
यामकम्ंयोगेन कुण्डादेरभावं गाहते । अतएव च--“प्रथिषीत्वादिकं भ्रति संयोगेन गमानादेष्यापकत्वं गगनाध्चभाव- 

वतोऽपि प्रथिव्यादेः संयोगेन गरगनदिसंबन्धिष्वेन प्रतियो गिष्यधिकरणगगनाद्यभावविरह्ा"दिल्य्थके दीधितिवाक्ये 

उत्पत्तिकालावच्छेदेन पृथिव्यादौ संयोगेन समवायेन वा गगनादेरभावो विद्यमानोऽपि स न प्रतियोगिव्यधिकरण दइलयरथं 
इति--व्याचक्षते । वाधात् अनाधितत्वबाधात् । कारणानाशितस्वस्वीकारेऽपि पटादेभूतका्ाश्रितत्वादिति शोषः । 

तन्माजाितत्वेन स्वोपादानान्यस्िन् स्वोपादानजन्यतावच्छेदकसेबन्धनासंबन्धिस्वेन । प्रामाणिकस्वेति 1 
तात्विकत्वेय्थः । प्रागेवेति । तात्तिको भ्यावहारिको वेल्यादिनेति रोषः । ननु "तन्तुषु दशायां न पट" इति 
भरलययात् परस्य ॒तादास्म्यादिसंकन्धेन तन्तावग्यःप्यङ्तित्वम्, तत्राह--संयोगेति । अनभ्युपगमादिति । 
तथाच अग्रे हर्षे संयोगो नतु मूखेः इति धीः बृश्चनिषटाभरमररुढरन्तिसंयो गतद्भावाव वगाहते, नत बृक्षनिष्टौ ताविति 
नेकस्यास्यव्याप्यदृत्तित्वमिति भावः । नन्बेवं मूरादावपि न संयोगादिसस्वं खात्; "भूतले उपरिभागे संयोगो 
न स्वन्यभागे' “उपरिभागे तद्विशि संयोगो न श्वन्यदिशि" इ्यादिभव्ययात्, तस्मान्मूषादेरवच्छेदकत्वावगाहनात् 
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नतधमपि । तेन कालान्तरीयाभावमादाय नार्थान्तरम् । नचेह तन्तुषु पट इति धरलयक्षवाधः; तस्य 

श्रमसाधारणतया चन्द्रभादेशिकत्वध्रसक्चवदधरामाण्याङ्कास्कन्दितत्वेनावाचकः्वात् । बाघोद्धारे 
च विस्तरेणेतद्श्ष्यामः । नच--अम्यासमवेतस्यां शित्वभेतत्तन्तुसमवेतत्वं विना न युक्तमिति विरुद्धो 

हेठरिति--बाच्यम्; एतत्तन्तुनिष्ठाव्यन्ताभावप्रतियोभित्वेऽप्येतत्तम्तु समवेत्य सच्छेनां शित्वस्य 
साध्येनानियेधात् । पतनिष्ठाव्यन्तामावाभ्रतिथोगिस्वं हि एतत्समवेतत्वे पयोजकं न भवति; परमते 
केवान्वयिधरमेमात्रस्य एतत्समवेतत्वापत्तेः, किंते तननिष्ठमागभावश्रतियोगित्वादिकम्ः तश्चेतन्निष्ठा- 
व्यन्ताभावभतियोभित्वेऽपि न विरुद्मित्युपपादितमधस्तात् । पतस्समवेतत्वं चेतदुपादानकत्वम्, 
नतु निव्यसंबन्धशाित्वम्; तस्यानभ्युमगमात् । नयु--अयं पट एतत्तन्तुनिष्ठायन्ताभावपरतियोमी 
न, एतनत्तन्त्वारन्धत्वात् , व्यतिरेकेण पटान्तरवदिति प्रतिरोधः; , नचाप्रसिद्धविशेषणत्वम् ; एतन्निष्ठा- 
लयन्ताभावप्रतियोगित्वं, किंचिचिष्ठायन्ताभावप्रतियोभि, संसगौभावप्रतियो गित्वव्याप्यत्वात् ,. भाग- 
भावप्रतियोभित्ववदिति सामान्यतस्तत्पसिद्धेः । नच--आकाशादयन्ताभावस्य धादौ संसगोभाव- 
प्रतियोभित्वव्याप्यत्वत्रहात् तस्य च केवलान्वयितखेन किंचिच्निष्ठाद्न्ताभावप्रतियोगित्वाभावात् त्न 
व्यभिचार इति-- वाच्यम्; संखगौसावप्रतियोभित्वानधिकरणे केवखान्वयिनि धमं सन्ेनाकाशा- 
त्यन्ताभावस्य संसर्गाभावप्रतियोभित्वाप्यत्वेन व्यभिचासाभावात्--इति चेन्न; यज्ैतत्तन्तुनिष्ठादय- 
स्ताभावश्रतियोभिप्वं, तशरेतत्तन्तवारन्धत्वाभाव इति व्यतिरेकव्याप्तावेतन्निष्ठधागभावाप्रतियोभित्व- 

स्योपाधित्वेन प्रतिरोधस्य दीनबरत्वात्, एतत्तन्त्वार्धत्वाभावव्यापकस्येतत्तन्तुनिष्ठपागभावाप्रति- 

गोडब्रह्यानन्दी ( लघुचन्द्िका ) । 
बृक्षादेरधिकरणत्वावगाहनास्संयोगादेभूरा्यवच्छिन्नवृक्षादिनिष्ठाधिकरणता नापरुप्या, तश्राह--अभ्युपगमे वेति । 
पतत्तन्तुत्वावच््छिश्नद्धत्तित्वं तत्पटानवच्छेदकावच्छिन्ृत्तिकान्यत्वम् । तेन मिध्यात्वधरक्ाल्यन्ताभावस्यावच्छिन्न- 
इत्तिकत्वासीकारेऽपि न क्षतिः । अनवच्छेदकेलन्न देशकाटस्राधारणमवच्छेदकत्वं निवेर्य मिद्यारयेनाह--पव्- 

चिति । प्रयोजकं समव्यापकम् , नतु व्याण्यमात्रं व्यापकमात्रं वा । भये तदुक्तेव्यैथैत्वात् । द्वितीये केवरान्वयिनि 
वक्ष्यमाणापस्यसंमवात्। केवलान्वयीति । उपरक्षणसेवत् । केवरब्यापकमपि न भवति; त्वग्रा्टकतकीभा- 
वात् । ननु मागमावप्रतिथोगित्वमपि न व्यापकम्, तत्तम्तुसमवेतद्रब्यत्वादौ तद्भावात्त्राह--एतत्समवेतत्व- 
मिति । पएतन्तन्तुनिष्ठेयादि । उन्तसाध्याभाववान्; तत्पटोपाद्ानोपादानकत्वादिलथः । यथाश्रुते तत्पदखा- 
ग्याप्य्ु्तिष्वेन बाधः । तस्संयोगजन्यत्वरूपस्य तद्ारडधस्वस्य परिणामवादादिष्वसिद्धिश्च । प्रतियोगित्वं अरतियो- 
गितात्वस् । प्रतियोगि परतिथो गितावच्छेदकम्! उदेश्यतावच्छेदके विधेयाचच्छेदकत्वस्य श्युर्पत्तिरभ्यत्वादोक्ताथे- 
खामः । किंचिच्रिषटेयाध्चुमानं न संभवदुक्तिकम्; संसग भावप्रतियोगिस्वसैव तादास्येन हेतुखसंभवेन व्याप्य 
त्वाशवैयथ्यौत् । किंच च्याप्यत्वं यदि केनचिद्धपेणोच्यते, तदा जआकश्चाभावस्यापि धटादिव््तित्ववििष्टरूपेण तद्- 
स्त्ेवेति न्यभिचारः । नच--म्याप्यतावच्छेदकोक्तरूपेण साध्यस्यापि तन्न सत्वान्न व्यभिचार इति--वाच्यम् ; तथा 
खति 'नचाकाशालन्ताभावखे"त्यादिशङ्का्न्थखय निरारम्बनस्वेन आन्तशङ्कापरस्वापत्तेः । नच- संसर्गा मावभ्रति- 
योगित्वग्याप्यस्वं येनकेनचिदरपेण, अल्यन्तामावप्रतियोगि्वं॑तूभयाबृत्तिधर्मेणेयभिग्रिल्याशङ्का, उत्तरं त॒ उभवा- 
वृत्तिधरमेणेव अ्थाप्यत्वमपि निवेश्यमिल्यभिभ्रायेणेति नोक्तदोष इतीति- वाच्यम्; तथासति एतन्तन्तुनिष्टायन्ता- 
मावभ्रतियोगित्वरूपपक्षे उभया्ृत्तिना तस्प्रतियोपितान्यक्ित्वेनालन्ताभावे सिद्धेऽप्यखदीयसाध्यतावच्छेदकावच्छिन्ञ- 
अतिबोगिताका मावाजुमानासिच्या सस्मतिपक्षासिद्धेः । अथोक्तमूरवाक्यसुपेक्ष्य येन रूपेण व्याप्यत तेनेवाखन्ता- 
मावम्रतियोगिस्वमष्युच्येत, तथापि तद्यक्तिस्वेनालयन्ताभावसिच्या न सस्रतिपश्चसिद्धिः । अथ येन येन व्याप्यत्वं तेन 
तेनोक्तप्रतिथोगित्वमिष्युच्यते, तथापि येन येनेति वीप्साङन्ययावदूपमध्येऽखन्ताभावभरतियोणिदात्वसंसगाभाव- 
अतियोगितात्वयोरपि पतितत्वेन ताभ्यामेव तदुकतियक्ता । अ्यन्ताभावभ्रतियोगितास्वेन तदुक्तौ साधनयैक- 
स्यम् । संसगीभावभ्रतियो गितास्वेन तदुक्तौ खव्यापकसाध्यसमानाधिकरणद्ृततिरेतुतावच्छेदकरूपव्यापिरूपे साधने 
संसर्गाभावभ्रतियो गितात्वख भरविष्त्वेन तसैव देठताचच्छेदकतवसंभवेनेतरांशवेयथ्येम् । भलयन्तामावप्रतियोगिता- 
सस्योक्तव्याक्लौ प्रविटत्वेन तस्येव हेतुतावच्छेदकत्वसंमवेनेतरांहतरैय्यं॑च । नच--जस्तु तथेवेति-वाच्यम्; 
अभयोजकल्वात् , तथापि तद्भ्युषेत्य दृषणान्तरमाह--यैतदिति । प्रागभावास्वीकारपकषे एतदुपादानकान्यत्व- 
भेवोपाधिः । तादृशग्रतियो गिस्वेन संदिद्यमाने पश्च यद्युपाधिनिश्वयः खातर, तदा. तादश्रतियोगित्वरूपसाधन. 
व्यपकस्ञुपाध्ो लिश्ीयेत, स तु नाखील्याक्षयेन पक्षादृतेरिवयुक्तम । पक्षावुत्तित्वेन निधित्येलयथः । 



विटृलेशोपाध्याय्युपड़ंहितगोडनह्यानन्दीयुता । ३२५ 

योभित्वस्य पक्षाघ्त्तेः पश्चदत्तितया संदिद्यमानेतत्तन्तुनिष्ठालयन्ताभावप्रतियोभित्वाञ्यापकत्वात् , 
इद्यत्वायसुपपत्तिप्रतिक्कतकं पराहतेवक्षयमाणत्वाच्च । अतएव एतत्तन्त्वनारब्यत्वमपि नोपाधि; 
उपाधिव्यतिरेकेण साध्यग्यतिरेके साध्यमाने सोपाधिकत्वस्योकतत्वात्, अभ्याप्यच्रत्तिरंयोगाभ्युपगमे 
तञ्च भ्यभिचाराच्च । अतपव यत्रैतन्तन्तुनिष्ठाव्यन्ताभावप्रतियोभित्वं तकैतत्तन्त्वनारब्धत्वमिति न 
साध्यव्यापकताग्रदोऽपि तत्रैव व्यभिचारादिति सवैमनवयम् ॥ 

धवेच--“विमतं, ज्ञानम्यतिरेकेणाखत्, ज्ञानव्यतिरेकेणाजुपरभ्यमानत्वात्, खघ्रादिवदि'ति- 
विद्यासरागरोक्तमपि साश्रु ज्ञानन्यतिरेकेणासच्वमुक्तमिश्यात्वान्यतमत्वं साध्यम् । ज्ञानव्यतिरेकेणायु- 

गोडब्रह्यानन्दी ( लघुचन्द्रिका ) । 
संदिश्यमानेत्यादि । संदिद्यमानं यत् उक्तं प्रतियोगित्वं तय्यपकस्वानिश्चयादिल्थैः । तथाचेतद्रम्धत्वाभाव- 
व्यापकस्योपाधेभ्यभिचारिष्वेन देसुना पएतदारर्धत्वाभावव्यभिचारिष्वमेतनिष्ठायन्तामवग्रतियोगिस्वे अनुमेयम् । 
अत पएतदनार्धव्वे ताद्दाप्रत्ियो गिस्वव्यपकतानिश्वयो न संभवतीति सावः । नच--उक्तोपाध्यभाचवति तार्श- 
अतियोगित्वस्य संदायात्तादशप्रतियोगिसवे उक्तव्यमि चारित्वरूपहेतोरनिश्चय इति--वाच्यम्; एतत्तन्तुपदस्य तस्परो- 
पाढानपरतया तत्पटोपादनीभूतं यत्तन्त्ववच्छिन्नचेतन्य तश्िष्टप्रागभावाभ्रतियो गित्वरूपो पाध्यभाववति ताश्शा- 
श्चेतन्यारोपितसर्पादौ स्ोपादानवृ्तिस्वावन्छेदकाचच्छिन्नाल्यन्ताभावभ्रतियोगित्वनिश्चयस्य परेणापि वाच्यतयोष्छ- 
उयभिग्चारित्व रूपहेतोर्निश्चयानपायात् , ताद्छस्यभिचारिष्वस्यानिश्चयेऽपि तत्संदायाहितेनेतदारड्धत्वाभावम्यभिचारिष्व- 
संदायेनोक्तबथापकतानिश्चयग्रति बन्धसंमवनाच । उक्तत्वादिति । उपाध्यभावे साध्याभावस्य व्यतिरेकव्यासेरेव 
वाच्यतया तत्नेतज्निष्टभ्रागभावाभ्रतियोगिष्वस्योपाघेरूक्स्वादिल्थैः । तज व्यभिचारादिति ! दन्ञावच्छिन्नसंयोगादो 
तत्पराचच्छेदकावच्छिन्नात्यन्ताभावम्रतियोगितवरूपश्य साध्याभावस्य तत्तन्स्वारन्धस्वरूपसख देतोश्च सतस्वाद्यभिचार 
इति भावः । अलयन्ताभावे तस्पराचच्छेदकावच्छिन्नटत्तिकस्व विशेषणं देयमिलयभिग्रेयेदम् । यदि ठु उक्तरीव्या तप्परा- 

नवच्छेदकानवच्छिन्नप्वं विषठोषणं दीयते, तदा तत्पटावच्छेदकावच्छिन्न संयोगध्वसादौ व्यभिचारो बोध्यः । ध्व॑ससापि 
परिणामवादे सृक्ष्मावस्थारूपपरिणामस्वेन तन्तन्स्वारन्धस्वात् । नच--स्वावच्छेदकावच्छिन्नसमानाधिकरणात्यन्ता- 

मावाप्रतियोगित्वसेव साध्यतया संयोगादौ तादृशप्रतियोगिष्वस्थापनकाे च्युपत्तिख्वाभाष्येन तस्येव सरपदेन 
धार्यतया नोक्छभ्यभिचार इति-- वाच्यम्, प्रकृताञुमानसख नव्यमत्त एव स्ीकारात् । तच्च स्वत्वस्याननुगष्वेन 
तत्पटावच्छेदकस्वेनेव साध्ये निवेशात्, साध्योपाध्योः तत्तन्तुपदस्य त्सपरोपाद्ानपरतया तन्तन्स्वचच्छिन्नचिदुपादान- 
कसपौदौ ख्वावच्छेदकावच्छिन्नवृत्तिकात्यन्ताभावम्रतियोगिस्वस्य तदु पादानकस्वरूपतदाररघस्वस्य च॒ सश्वाच्च । 

अतएव स्वानवच्छेदकान वच्छिचचरृत्तिकत्वनिवेरोऽपि तत्र व्यभिचारः; तख परेणापि मिथ्यस्वस्वीकारेण वद््यन्ता- 

आवस्यावच्छिद्नवृत्तिकस्वाभावात् । तस्संयोगजन्यस्वरूपं तदुारडधस्वं तु पश्चेऽपि मम्मते नास्लेवेति भावः ॥ 

चिदाभासेद्ादि । चिदाभासं स्वावच्छिल्लचितं विनालुपरुभ्यमानस्वम्, ताइशचितमनयेकष्येव यत् प्रकाशते 
तदन्यत्वम् ; खभ्रकान्नान्यस्वमिति यावत् । नयु-- विमतं, मिथ्या, धकार एवन्यथा प्रतीतत्वात् , चिश्रनिश्नोश्रता- 

दिवत्, भारूपवस्तुसंरभ्रव्वात्, सयित्रच्छिद्रादिवत्, नचासिद्धिः; धीकारु एव ददं सर्वं यदयमात्मेल्यादिशचुह्या 
सवौनात्मन भास्मस्वेन अरमितस्वात्, “घटादि स्फुरतीति "भारूपसंलभ्नप्वाचेति कोसुदीकाराः । सन्रान्यथेस्थस्य 
आस्मसवेनेलयथंकस्वे सदूपास्मस्वेन ्रतीतस्वस्यामिध्यात्वष्यःप्यस्वेन विरुद्धो हेतुः, प्रतिपशोपाधिनिष्ठास्यम्ताभावप्रति. 
यो रिष्वेनेदयर्थंकस्वे स्वसिद्धिः, व्य्थविशोषणता च, द्वितीयहेतुः सविन्रात्मनोव्यभिचारी, "सविता प्रकाहते, “आस्म 
सफुरती"ति तयोभौसंरभ्रत्वत्, तत्राह--पएचसिति । अन्यथाग्रमितस्वादिल्यस्य प्पञ्चविलक्षणरूपेण यत् प्रमितं 
तत्तादास्म्यादिलयथेः । तश्च कर्पितं ब्रह्मण्यपीति धीकार दध्युक्तम् , स्वधीकार इयथः । अह्मधीक्ाेः च ब्रह्मणि 
तन्नासि; तस्याः सेतर कष्पितनाराकस्वात् । खधीससुरप्तिद्धितीयक्षणो वा स्वधीकारूपदार्थः । तथाश्र अह्मधीससुस्प- 
तिद्धितीयक्चणाप्रसिदधेने ब्रह्मणि तदस्ति । ब्रह्मयाव्र्तिचिन्तादार्य पर्यवसितम् । भारूपसंखय्त्वं स्वपरकाशसरूपा- 

दृत्तिधमेष्वम्» सवितरि तु न व्यभिचारः; तस्यापि पक्षत्वात् । नजु--यत्रैतत्तन्तुनिषठेयादिकं यदुक्त, तदयुक्तम् 5 
तथा सति व्यतिरेकिमान्नोच्छेदापत्तेः, एथिवीतरेभ्यो भिधते, परथिवीत्वा"दिलयादावपि “यत् पृथियीतरत्, सत्र 
परथिवीत्वाभावः इद्यादिष्यासिमरदहे पाकजरूपाभाषस प्रथिवीस्वाभावग्यापकस्य पश्चावृत्तेः पक्षव्त्तितया संदिद्यमान- 
एरथिवीतरत्वन्यापकत्वामावात्-- इति चेश्च; साध्यास्रमानाधिकरणधर्मवत् यत्र साघनवत्तजिष्टाभावप्रतियोगितात- 

च्छेदकः साध्यसमानाधिकरणन्र त्र्यो धर्मैस्तदरत्वरूपस्य दीधितिकाराघुक्तस्योपाधिरक्षणस्य पाकजरूपाभावे विरहात् , 

शृथिवीतवरतादात्म्येन निश्चिते जलादौ पृथिवीस्वाभावरूपसाध्यासमानाधिकरणधमेस्याभावात्, पाकजरूपरभाव+ 



३२६ अद्धैतसिद्धिः सव्याख्या । [ परिच्छेदः १ ] 

पङभ्यमानत्वं चिदाभासे सव्येवोपलभ्यमानत्वं देतरिति न किंचिवयुपपन्नम् । एवमन्येषामपि 

प्रयोमा यथायोगसुपपाद नीया इति शिवम् ॥ दरव्यं शित्वहेतूपपत्तिः । 
(~~~ ~^ "^-^ 

"=, 

गौडब्रह्मानन्दी ( ध्ुचन्द्रिक्ञा ) 1 

डपोपाथिव्यभिचारित्वस्य परथिवीतवररूपसाधने निश्वयाभावेन तेन डेदुना वत्र पृथिवीत्वाभावरूपस्ाध्यञ्यभिचारि- 

त्वानुमानासंभवात्, सस्परतिपक्षोन्नायकतयः दृषकत्वस्य तत्रासंभवाच । नच--तथापि संदिग्धोपाधिव्वेन दषकस्वं 

तत्रापि स्यादिति--वाच्यम्; साध्योपाष्योभ्यौसिप्राहकतकंससवात् । उक्तं हि मणो--'यत्र साध्यहेत्वोः साध्यो- 
पाध्योश्च व्यासिमराहकताम्यात् नैकन्नापि व्यासिनिश्चयस्तत्रैव संदिग्धोपाधित्व^मिति । उक्तोपाधौ तु उन्तरुक्षणमस्लेवः 

उक्व्रतियोगिष्वरूपसाधनवस्येनोभयवादिनिश्चिते तत्तन्त्वचच्छिन्नचिदुपादानकसपौदौ तत्पटोपादानोपरादानकत्वाभाव- 
रूपसाध्यासमानाधिङरणधरमैनिश्चयात् । नचैवं उक्तसपौदाबुभयो्वादिनोः निरक्तसाधननलिश्चयसंभवेन साधना- 
श्यापकत्वसोरम्यात् पक्चावृततेः पक्चच्रत्ितया संदिद्यमनेव्यादुक्ति्मूरे भ्यरयेति--वाच्यम्; यद्ुक्तसपीदेर्नोपस्थितिः, 
तदापि तत्रैतत्तन्त्वित्यादिन्यासिग्राहकतको भावात् उक्तोपाधेः संदिग्धोपाधिव्वमिलयाशयेन तथोक्तेः सार्थक्यात् । 

नु--मिथ्यात्वधघरके अल्यन्ताभावे ताच्विकस्वस्तीकारे अद्भतश्वुतिबिरोधः, नच--ब्रह्मस्वरूपस्वसख तश्च स्वीकारान्न 

स॒ इति--वाच्यम्; मण्डनमते भावाद्रैतस्ीकारेणेव तस्परिहाराव्; उक्तस्ीकारे च श्ुतिसंकोचेन विरोध 
स्फुटत्वात्, किंच अभावस्य सत्वे तन्राभावस्वस् ब्रह्मणि चाभावसंबन्धस्यावर्यवाच्यश्वात् मावद्वैतमपि इुकंमम् 
इति-- चेन्न; अमावत्वसाभावाश्रयत्वादेश्च स्वाश्रयरूपस्वात् । नच--द्ितीया भावस्य तास्विकस्वं तत्वावेद्कश्रमाण- 
वेष्वाद्वाच्यम् , तादशषरमाणं च श्वुतिरेवेति चाच्यमर्; तथाचाुपपत्तिः । “एकमेवाद्ितीयःमिलयादिवाक्यसयाखण्डार्थ- 

कत्वेन अभाव संबन्धाभ्रमापकव्वादिति--वाच्यम्; मिभ्यास्वाजुमाने सखसमानाधिकरणख साधिकसत्ताकालयन्ता- 

भावस्य मण्डनमते साध्ये निवेशेन तदैवं तत्ववेदकस्वात् । ताचिकट्ैताभावतिषयकत्वादेव हि तस्य दरैत्राहक- 
अलयक्षादिबाधकत्वमिति मण्डनाभिप्रायः 1 किच त्खन्तानोदेरेन मुमुक्षूणां भत्तस्तसवक्तानकार्योऽविध्ाध्वं सस्तात्विको 
वाच्यः, तख मिथ्यात्वे तस्वघीबाध्यस्वेन तस्कायैत्वानुपपत्तः । एवच मिथ्यात्वघरकोऽलयन्ताभावोऽविचयाध्वं सश्च 

मण्डनमते तास्िकः, न तस्वभावान्तरम्; अभावव्वास्यातिरिक्ततवसखीकारे तदपि मिथ्या, प्रतियोगिताथा इवानुधोगि- 
ताविरोषरूपस्य तस्य मिथ्यास संभवात्, इर्यत्वादिकं चोक्ता भावव्याच्रृत्तमेव मिथ्यात्वे हेतुरिति न व्यभिचारः । 

तस्मात् मण्डनमतमप्यदोषम् ॥ इति छघुचनद्दरिकायां अंशित्वहेतूपपत्ति; ॥ 

अथ अद्ित्वनिरुक्तिः । 

( १ ) तत्र न्याथामृतकाराः-- 

अंशित्वमपि न हेतुः; कायैकारणयोरमेदेन तख ततेव कारणे कार्यखाप्यभावस्य सिद्धत्वेन सिद्धसाधनात्, अनाभ्रित- 
त्वेनान्याभनितत्वेन वोपपत्तावथौन्तरात्, प्रयक्षबाधादुक्तानाध्रितत्वादिवारणे तत एव साध्यस्यापि बाधात्, अयन्ता- 
भावस्य आासाणिकत्वाआमाणिक्त्वादि विकल्पनेन पूर्वोक्तदोषापत्तश्च । अभावरूपधर्मसत्त्रेऽपि नाद्रैतविरोधः । भावादरैत एवं 
अद्वितीयादिशचुतितात्पयौत् इति मण्डनमतं ठु न युक्तम्; - अखण्डरथेन वेदान्तेनाभावनह्मोभयनोधनासंमवेनान्यस च 
भर्क्षाजुमानादिरूपसं तत्त्वावेदकेसख अभावेन च प्रामाणिकत्वाभावात् । अमावत्वतदाश्रयतदाध्ितत्वादिमावपदाथ- 
नामप्यज्गीकारात्स्वाभिमतसिच्यसंभवात् , अद्ितीयादिपदानाम् अभ्र आसीदिःति पूर्व॑तनवाक्योपपत््य्थं भावेतरनिषेध 
एव तात्प्यैमिखेव संकोचापत्तेः, यथाकथंचिदभावनिषेध एवेत्युपपादनेऽपि भावस्याप्यभावाभावत्वेन निषेधानापच्या 
अनाध्रास्रसङ्गात् । एतेन--अन्योन्याभावत्वेन मेदानिषरेधपत्तिरिति- सूचितम् । वस्तुतस्तु-अमावे सप्रतियो- 
शिकत्वस्य खाभान्यादभावानिषेधे अ्रवियोगिनासनिषेधोऽर्थसिद्ध एवेति कथं वा मण्डनीया्रैतसिद्धिरिति त एव श्र्टव्याः । 
अतएव हि ह्मावाच्यतावादोऽपयुपपयते; अन्यथा अभावरूपप्व्तिनिमित्तसद्धवेन अद्धितीयादिपदवाच्यत्वापातादिति-- 
सवैमनवद्यम् । अस्तु वा यथाक्रथंचित्साधुलमपि; एवमपि प्रतियोगित्वं खरूपेणोत पारमाथिकेनेति निकत्पनि- 
बन्धनानां दोषाणां पूर्वोक्तानामनच्र प्रसराजांधित्वहेदुनापि मिथ्यात्वसाधनसंभवः । अन्यास्तमवेतस्यांशित्नमेतत्तन्तु समवेतत्वं 
विनातुपपन्नलमिलंरित्वेन मिध्यात्वसाधने विरोधात्, संयोगढ़च्येवजजिष्ठा्यन्ताभावभ्रतियोगिता्यल्ये कस्िश्चन पे 
म्यभिचारात्, अखक्षबाधात्, एतत्तन्तूपादानकं, एतन्तन्तनिष्ठादन्ताभाव्रतियोभि न, एतत्तन्त्वारन्धत्वादिदुमानेन 
सम्रतिपक्षात्, एतत्तन्तनारग्धत्वरूपोपाधिमत्राज्न । संयोगतदभावयोविरोधसेवोभयसंमततया, अ विरोधेऽपि दरव्यत्वरूप- 
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पक्ष धमावच्छिन्नोपाधेरेवात्र विवक्षणेन तत्तन्त्वारग्धसंयोगादौ न साध्याग्यापकत्वम् , अनुकूरेन तर्केण सनाथे सति साधने 
साध्यव्यापकतामद्गातपक्षे नोपाधित्वसंमव इति वचनानुसारेण हेतोरेवाच्र अ्योजकतवं नोपाधेरिति तु नादाङ्कनीयम्; 

एतचिष्ठायन्ताभावमरतियोगित्वरूपस्ताध्यवति ब्रह्मणि अंशित्वहेतोरभावेनोपाधेश्च संभवेनोपाधेरेव प्रयोजकत्वात् । वस्तु- 
तस्तु--न साध्यं बिनांशित्वमनुपपन्नमिति नानुकूखतर्कोऽपीति सर्वमनवयम्-द्रति व्णैयस्ति । 

(२) सिद्धिकारास्त्- 
अंशित्वमपि हेः । अभेदे कार्यकारणभावायोगेन कथंचिदपि मेद खावदयमभ्युपेयत्वेन ततर तसैव कारणे कार्याभाव 

स्यासिद्धतया सिद्धसाधनाभावात् , प्रलयश्च बाघात्तन्मात्राधितस्येन पक्षबिरोषणाद्वाऽथान्तरानवसरात्, प्रकृताजुमाने बाधाभा- 

वस्योपपादयिष्यमाणत्वात् , अल्यन्ताभावस व्यावहारिकत्वपारमार्थिकत्वकूपपक्षद्रयेऽपि दोषाभावस्योपपादितत्वात् । मण्ड- 
नमतमपि युक्तमेव । नेह नानास्ती 'ल्यादि श्वुतेरखण्डाभत्वेऽपि तद्ारभूतविशिष्टवाकयार्थमूखकमिथ्यात्वाजुमानस्यापि खाधि- 
कश्त्ताकालन्ताभावपरस्य तच्त्वावेदकश्रमाणस्य विधमानत्वेनाभावसय तत्त्वावेदकप्रमाणवेद्यत्वात् । अभावत्वतदाश्रयत्वादीनां 
तु तत्तद्धमिरूपत्वेन भावाद्ताविरोधात्, अग्र आसीदिव्युपक्रमस्य निषेधार्थसम्कस तद्स्तुसत््वे प्रमाणाभावेन भवे- 

तरनिषेधपरतया संकोचस्यानवसरग्रस्तन्वेन तच््वन्तानोदेदयकम्दत्तेः ततत्व्ञानसाध्याविाध्वंसेऽपि तात्त्िकितायामेबोपपत्त्या 
च तदितरनिषेधस्यव युक्तत्वात् । नद्यभावाभावत्वं तास्विकत्वश्रयोजकं, येन भावस्यापि ताच्तिकल्मापयेत; किं तृक्तानु- 
मानसिद्धाभावत्वमिति नोक्तानुपरपत्तेरवकाश्चः । एतेन--प्रतियोगिमत्तालयोगिमत्तादिपारमा्थिकतापत्तिरपि- पराहता । 
एतेन ब्रह्मावाच्यतासिद्धान्तोऽप्युषयते--इति स्पूचितम् ॥ नहि तद्धमेत्वमा्ं तस्प्ृ्तिनिमित्तत्वभयोजकत्वम् ; रूपा- 
दीनामपि घरपदप्रृ्तिनिमित्तत्वापत्तेः, किं तु नियमेन तत्पदोच्चारणे तद्धिशिष्टतयव तव्यक्तयुपरस्थितिः । नद्यद्धितीयपदोत्रा- 
रणमत्रेण तादस्व्रह्मण उपस्थितिर्भवतीति न कोऽपि दोष इति मण्डनमतमपि समीचीनमेव \ अमावप्रतियोगित्वं खरूपेण 

वा पारमार्थिकत्वेन वेति विकत्पनिवन्धनदृप्रणानि ठु नात्र म्रघरन्तीति पूर्वमेव निरूपितम् । एवं चां शित्वहेदुनापि पिथ्याल- 
साधनसंभवः ! तत्समवैतख तजिष्रलन्ताभावग्रतियोगित्वमद्गीकर्वता तत्संयोगिन्यपि तदलन्ताभावग्रतियोगित्वखीकारेण 

संयोगष्र्यैतततन्तुषु विद्यमाने पटविशेषे व्यभिचाराभावात् , इह तन्तु पट इति प्रयक्षख भ्रमसाधारणतया चन्द्रमादेसि- 
कश्रयक्षवदपरामाण्यश््ाकटष्कितत्वेनावाधकत्येनाबाधात्, एतदुपादानकत्वरूपैतत्समवेतत्वसेतजिष्टायन्ताभावाविरोधितत्वे- 
नांशित्वख साध्येन विरोधाभावात्, यत्रैतत्तन्तुनिष्ठायन्तामावप्रतियोगित्वं तत्रैतत्तन्त्वारब्धत्वाभाव इति व्यतिरेकम्यप्तौ 
एतन्निष्रमागभावाप्रतियोगित्वस्येतत्तन्त्वारब्धत्वाभावरूप साध्यव्यापकख पक्ष्रत्तः पक्षदरृत्तितया सन्दिह्यमनेतजनिष्टायन्ता- 
भावेञतियोगित्वरूपसाधनाय्यापक्स्य चोपाघेर्वि्यमानत्वेन भवदीयसत्मरतिपक्षारुमानखय सोपाधिकत्वेन सत्मतिपक्षाभा- 
वात् । अतपव--अस्मदीयानुमानस्य सोपाधिकत्वमपि-- पराहतम्; उक्तदोषात्, अग्याप्यन्रत्तिसंयोगाभ्युपगमे तत्र 
व्यभिचाराचेति सर्धमनवयम्--इति निरूपयन्ति ॥ 

(३) अत्र तरद्धिणीकाराः- 
करथंचिद्धेदो नाम भिथ्यमिदः । तथाचामेदस् सलयत्वापत्तिः । मेदायन्ताभावरूपामेदसलयत्वं विना मेदमिध्यात्व. 

निरूपणासंमवात्, अधिष्टानज्ञानावाध्यादयन्ताभावभतियोगित्वसयैव मिथ्यात्वात् । एवंच मिण्यामूतमेदस्य तन्न तापि 
वियमानलेनोक्तसिद्धसाधनं तदवस्थम् । कथचित्तत्परिहारेष्पे प्रतियोगिकाङेऽभावसंसर्गसख विषदधत्वेन संयोगेन पटवति 
तत्तन्तौ तदभाकाभावेन व्यभिचारः । फल्पर्यन्तार्थक्रियापर्न्तपरीक्चापरीक्षितख प्र्क्षसैव बाधकत्वेनेह तन्तुषु पट 
दति प्र्यक्षवाधः । तददन्ताभावाधिकरणे तत्मागमावसख विरुद्धत्वेनान्यथा वायौ रूपग्रायभावसापि प्रसङ्गेन व्यावहारिक- 
व्यवसाया अप्यस्या चेतच्निष्टप्रागभावप्रतियोगित्वयेतत्समवेतत्वाश्रयोजकत्वदितजिष्टायन्ताभावाभतियोगित्वस्यैव तल. 

योजकवेऽदरीकृतेऽपि यावदेतत्सतत्वं एतत्संबन्धवत्तवरूपैतत्समवेतत्वस्य केवलान्वयिन्यपि विद्यमानत्वेन व्यभिचाराभावा- 
दुक्तविसेघः, व्यतिरेकव्याक्त पक्षदरत्तितया सन्दिद्यमानान्यापकल्वेनोपाधित्वे प्रथिवी इतरभिन्नेयादावपि पाकजकूपाभावस 
प्रथिवीन्वामावय्यापकस्य प्रशनाव्रत्तः पक्षव्रृत्तितया सन्दिह्यमानेतरत्वाव्यापकसयोपाधित्वापरच्या व्यतिरेकिमात्रोच्छेदापतत्या 
अम्मदीयानुमानल सोपाधिकत्वामावेन सत्मतिपक्षः, तत एव हैतोरेतत्तन्त्वनारण्यत्वरूपोपाधावपि दोषाभावेने युष्मदी- 
यालुमानल्य सोपाधिक्रसवमिदयादिबहु्रोपकटपितत्वेनांरिखहेतुना न भिथ्याल्लसाधनसंमवः-इति विवेचयन्ति ॥ 

(४ ) ठघुचन्द्रिफाकायः पुनः-- 
अन्तामेदे छ्यारणभावन्यादसया धरि प्रतियोगिनो्यैः ताधात्म्यरूपसंचन्धः तत्समसत्ताकख मेदश्ाप्य्गीकरणीयतया 

ययोः संवन्धः तमोरेश्चच परस तेन संबन्येनाभावस्यातिद्धतया न सिद्धसाधनम् । प्रतियोगितावच्छेदको यः प्रतियो- 

गिनाचच्छदेकावचिछिननप्रतियोगिताक्ः संवन्भः नद्मुयोगित्वेनव सममव्यन्ताभावस्य विरोधेन तदा्रय्रलेनैव विरोघघायुक्त- 

= 0 ~~ 



३२८ अदैतसिद्धि; सव्याख्या । [ परिच्छेदः १1 

अथ सोपाधिकत्वनिरासः। 

तु--डद्यत्वादिहेतवः सोपाधिका तथाहि-खवबाधकासिमताबाध्यदोषश्रयुक्त भानत्वं खवाधका- 

वाध्यवाधकं प्रति निषेध्यत्वेन विषयत्वं वा बिपाद्याचरत्तं समध्या्म्, अतएव व्यतिरेकव्याि- 

मदुपाधिः-इति चेन्न; जहयज्ञानमात्रवाध्ये देहात्मेक्ये मिथ्याभूते साध्याव्यापकत्वात्, पर्वतावयव- 
~~~ ^~ "~~~ ~ ~^ 

गोडन्रह्यानन्दी ( ठशध्ुचन्द्िका ) 

अथ सोपाधिकत्वनिरासः। 
खबाधकेद्यादि ॥ यत्रोपाधिः श्याष्यः सः सखपदार्थः श्यक्तिरूप्यादिः; तद्वाधकववेनाभिमतं “इयं श॒क्ति'रिसयादि- 

ज्ञानम्, तद्बाध्यदोष्रयुक्तं भानं छक्तिरूप्यादेर्थस्य तस्व तत्रैव साध्यव्यापकम् । वियदादेस्तु खबाधकाबाध्यदोषा. 

भ्रसिच्या शुक्तिरूप्यादावेव प्रसिद्धं तत् वियदादिनिष्टसाघनाव्यापकं बोध्यम् । पूर्वपक्षिणा माध्वेन शुच्तिरूप्यादेररीक- 

व्वस्वीकारात्तद्वाधकं न सखीयते, अतोऽभिमतेस्युक्तम् । स्वबाधकव्वेन सिद्धान्यभिमतेलर्थः । तथाच सिद्धान्तिना 

तद्वाधकसखीकारातत प्रस्युक्छोपाधिरवक्तुं शक्यते, तस्योपाधिक्तानात् कायंसंभवादितिं भावः । खवबाधकावाध्यबाधकः- 

मिति। खं शक्तिरूप्यादि, तद्वाधकं छुक्तिजानादि? तदबाथ्यं ब्राघकं नात्र रूप्य'मिद्यादिन्ञानम्, तादशवबाधकं 

भरति निरेध्यत्वेन विषयः शुकिरूप्यादिः । खनाधकाबाध्यविषयस्वं वियदादावप्यसि, तादश वचिद्धिषयत्वस्य तत्न 

स्वात्, अतौ बाधकं भरति निषेध्यत्वेमेति । तथाच खबाधकाबाध्यस्वाभावधी्यसख त्वं प्र्थवसिताथः । 
आकादयादिबाधकबह्यक्तानबाध्यस्वात् आकाद्चादानुक्तोपाध्य भावेनोक्तोपाधेः साधनाव्यापकता । विपक्चेद्यादि । 
विपक्ात् बह्मणः तच्छाच, ध्याटृत्तम् , अतः समव्याघ्ठमिखथैः । उदयनादिमते समन्याक्षसेवोपाधित्वादिदयुक्तम् । 
अत एव समभ्यासत्वादेव । व्यतिरेकल्यातिमदिति । ययोः भ्यतिरेकन्याधिः तयोरेव व्याप्यवृत्तित्यतिरेको- 

रन्वयव्यािः, अतएव पक्षेतर्वं नोपाधिः; व्यथवरिरोषणत्वेन व्यतिरेके ग्याप्यभावादिति मते, खाध्यान्वयमभ्यतिरेको- 

श्नायकखान्वयग्यतिरेकवच्वरूपसाध्यप्रयोजकत्वघरितसयुपाधिष्वम्, अतएव पक्षेतरस्यै न तदिति मते चोपाधिस्वसम्पा 

दनायेदयुक्तम् । साध्यामावभ्याप्यस््राभावकस्वमिति तदथः । साधनवदिव्यादि । परैतावथवाडन्तितवस्य विशेषणस्य 
पर्वतावयवरूपादितो विपक्षाद्यावतैकष्वमसि । एवं सबाधकैसयादिविशेषणसखयापि वासनादिदोपषप्रयुक्तविकस्पविषयादली- 

कान्यावतैकसमस्तीयतः साधनवदिष्युक्तम् । तथाच साधनवत्यक्षव्या वतक यत् साधनवद्विपक्चाग्यावसैकं विरोषणं 
तद्स्वेनेवयथैः । साघनवद्विपक्षनिष्टमेदप्रतियोगितावच्छेदकताया यञ्निषठाया अनवच्छेदकं यस् विदोषणे तन्न तत् 

त्वात् । अन्यथा धनानधिकरणे धनसखामिनि खामित्वसंबन्धेन धनाभावम्रतीतेरपि प्रमाल्वापत्तेः । नापि व्यभिचारादयः, 
का्यसामान्यश्य खतादात्म्यसंबन्धेन खोपादाननिष्ठायन्तामावसेवात्र साध्यत्वेन संयोगेनैतत्तन्तौ खःभावाभाववति 
पटविशेषे व्यभिचरामावति., सत्त्वप्रयक्षख विरद्धार्थग्ाहिणः सतत्वविषये परीक्षितत्वाभावेन मिथ्यात्वनाघनासंभवेन 
बाधाभावात् , . यरे यदलन्ताभावः तत्र न तत्मागभाव इति व्याप्नौ कटे म्यभिचारादिनाऽखन्ताभावाधिकरणेऽपि 
प्रागभावसत्त्वस्य पूरवमुपपादितत्वेन यत्र भ्रतियोगितादात्म्ययोग्यता तन्नैव तत्पागमावसयाङ्गीकारेण वायौ कूपभ्रागभाव- 
स्यभरसन्नेन व्यावहारिकव्यवस्थाया अप्यविरोधेनैतचिषटमागभावभतियोगित्वस्ैवां शितवोपपाद्कैतदुपादानकत्वरूपैतत्समवे- 
तत्वश्रयोजकत्वेन विरोधाभावातू, साध्यासमानाधिकरणधर्मवत् यत्साधनवत्तजिष्ठायन्ताभावभरत्योगितावच्छेदकस।- 
ध्यसमानाधिकरणकरततिर्यो धर्मः तद्वद्रूपसख दीधितिकाराद्ुक्तसोपाधिलक्षणस प्रथिवीत्वाभावसरूपसाध्यासमानाधिकरण- 
धरमैसख ` कवचिदपि जलादो . साधनवति अभावेन पथिवीत्वाभाषसमानाधिकरणधर्मशचन्यत्वेन च॒ पाकजरूपाभावेन 
एतत्तन्त्वारब्यत्वाभावरूपसाध्यासमानाधिकरणघर्मवदेतत्तन्ुनिष्ठायन्तामावभ्रतियोगित्वरूपसाधनवदैतत्तन्तूपादानकसर्पीदिनि- 
छ्ायन्ताभावभतियोगित्ताववि पएतत्तन्त्वारन्धत्वाभावरूपसाध्यसमानाधिकरणधर्मवति च एतजशनिष्ठभ्रागभावाप्रतियोशित्वेऽ 
भवेन च भवदीयादुमानस्य सोपाधिकत्वेन सतप्तिपक्षामावात्, व्यतिरेकव्यततिः पक्षदत्तितया सन्दिह्यमानाग्ापकत्वेनो- 
चोपाधेव्योतिगराहकाुद्रलतकांमावेन संदिग्धोपाधितया दोषतवाङ्गीकारेऽपि व्याप्िभादकादुकूकतकसत््वेन ताङ्यपाकजरूपा- 
भाव्ाप्युपाधित्वशङ्काया अभ्रसरेण साध्यव्यापकलसमानाधिकरणसाधनन्यापकत्वसोषाधिलक्षणत्वेऽपि व्यतिरेकिमा्ो. 
च्छेदानापत्तेः, तत एवास्मदीयादुमानस्यापि एतत्तम्तवनारब्धत्वरूपोपाधिग्रसत्वाभवैन सोपाधिकत्वस्याप्यभावात् । एवंच 
कापि दोषलामावेनांशित्वदे नापि मिथ्यात्वसावनसेभव इति सर्वमनवयम्-द्ति विद्रादयन्ति ॥ 

इति अंशित्वनिषक्तिः ॥ 
“ग - ८ क, 



[सोपाधिकतभङः] गौडब्रह्मानन्दीयुतौ । ३६९ 

बुच्यन्य॑त्वादिवत् साधनवत्पक्षमाजव्यावतैकविरेषणवस्वेन पक्चेतरत्वतुस्यत्वाच्च । नच वाधोन्नीत- 
त्वात् सोऽप्युपाधिः; बाधस्याग्रे निरसिष्यमाणत्वात् । अपिच यच्यतिरेकस्य साध्यग्यतिरेकसाधकत्वं 
तस्यैव साध्यव्यापकत्वम्; इतरांशे अनुकूरुतकीप्रखरात् । तथाच शक्षिलयादिकं, न कतैजन्यम् ; 
श्रीराजन्यत्वा'दिल्यज यथा शरीरविशेषणवेयथ्यीन्न शरीरजन्यत्वं कठैजन्यस्वव्यापकम्, पवं 
“वियदादिकं, न मिथ्या, खबाघधकाभिमतावाध्यदोषप्रयुक्तभानत्वरहितत्वा'दिति साध्यन्यतिरेक- 
साधने खवाघकामिमताबाध्यमागस्य वैयथ्योत् खवाधकाभिमतावाभ्यदोषग्रयुक्तभानत्वं न मिथ्यात्व- 
व्यापकम् । दोषप्रयुक्तभानत्वं तु भवति साघ्यगयापकम् , त्च साधनव्यापकमपीति नोपाधिः 1 र्दय- 

गोडबह्यानन्दी ( टघुचन्द्रिका ) । 
साधनवद्विपक्षाग्यावतेकम् । अन्यस्वादिनिष्टाया उक्तावच्छेदकताया अनवच्छेदकं पर्वतावयवच्स्यादिकम् ; प्पर्वेतो 
भूमवान् बद्धे'रिलादौ साधनवद्धिपक्षे सयःपिण्डादौ पर्वेतावयवद्रस्यन्यत्वादिमतो सेदासस्वात् । यद्यपि स्ववाधके- 
ल्याशयुषाधै प्रङृतसाधनवान् विपक्षोऽपरसिद्धः; तथापि यद्विशेषणघटितस्य यस्योपापरेराश्रयाद्धिन्ने यावद्धर्भिणि 
भरकृतसाधनवस्वविपक्षरवोभयामावोऽस्ि, तत्तत्र साधनवद्धिपक्षाव्यावतेकमिति बोध्यम् । आर्दँन्धनख तु आद्रेस्वपिशे- 
षणं साधनवद्विपक्षव्यावसैकमिति तदुपाधिः । पक्षेतस्तुल्यत्वादि ति । यथा साघनवस्पक्षमाश्रम्यावतैकविशोषणस्वात् 
पक्षेतरस्वादिकं नोपाधिः, न बोपाधित्वेन कथायासुद्धाग्यते, सथा पर्वतावयवबृत्यन्यस्वादिकं सखवाधकेत्यादिकं च; तकी- 
वेन पश्चे उ्यभिचारसंदायेन प्रतिबन्धेन साध्यम्यापकसवानिश्चयात् । उक्तं हि मण्णो--नहि पक्षेतरस्वे स्ष्याधातक- 
स्वेनानुपाघाबुपाधिरक्षणस्यातिभ्याधिः; तत्राुष्ुखत्कौ भावेन व्यापकत्वानिश्चयात् । बाधोश्नीते च तर्कोऽस्येव । एवं 
पवेतावयवटृस्यन्यत्वादिकं नोपाधिः; पक्षमाग्रष्यावसैकविश्चेषणवस्वात्" इति । उक्तं च तञ दीधितौ--^्तन्छीदिना 
ब्यापष्वनिश्चये तु पक्षेवरस्वमपि वाधोश्चीतपरषेतरस्वचत् निश्चितोपाधिः, पक्षमात्रष्यावसकविरोषणवस्वं छु नानुपाषि- 
ताम्रां बीजम्; परिभाषामात्रस्वात्, फिंतृक्तविरोषणस्थले भनुकूरुतकौभावेन व्यापकस्वानिश्यः?--इति । तथा चाधा- 
जुश्रीतः पक्षेतरो नोपाधित्वेन कथायासुद्धाम्यः; कथकसंप्रदायानुरोधात् इति । वस्तुतस्तु--तार्शसंग्रदायो युय 
सपवद्धेयः । अतएव दीयिताबेवोक्तम्--“लाष्शसंमदायमनचुरन्धानस्य शपथनिराकरणीयतापत्ते'रिति । ईश्वर. 
वादेः च मणाघुक्तम्--प्लेतरत्वावौ विपक्षबाधकतकौ मावा्न साध्यभ्यापकतानिश्चय इल्येवानुपाधित्वे बीजमिति । 
अतएव खग्राध्केलयादेः संदिग्धोपाधिरवमपि नासि । रदयस्वादिहेततेः साध्ये भ्यापकवागमाहकतकसस्वात् उक्तोपाधेः 
सप्यभ्यापकतामाहकतकौसश्वात् । उक्ति मणौ--“यत्रोपाधिसाध्ययोः साध्यहेष्वोश्च स्यासिमाहकसाम्याश्चेकन्न 

भ्यािलिश्वयस्त्रैव संविरधोपाभित्वम् ; ग्यभिन्वारसंश्चयाधायकस्वात् । यश्र तु एकत्र तकौवतारः, सत्र हेतुस्वमुपाधिस्वं वा 
लिश्ितःमिति । त्र विपक्षम्यावतकत्वेऽपि साधनवदिपश्षाव्यायसेकस्वं प्रङ्ृतोपाध्योरस्ति पर्वतावयवद्रस्यन्यत्वादाचप्य- 
स्सीसि ख एव श्टास्तीकूवः, नलु पर्वतेतरस्थादिकम्; तत्न तद्भावात् । तथण्ठ पक्ेतरतुल्यत्वेन प्वंतावयवश्रृश्यम्यस्वादेर्यथा 
उशछमणिवाश्येऽनुपाभिर्वसुक्तम् , तथा तसस्सदशयोः स्वबाधकेत्याद्युपाध्योरिति भावः। बाधोन्नीतस्वादिति । पक्षे 
साध्याभावनिश्चयरूपेण बाधेन निर्णीवसाप्यभ्यापकताकत्वादिद्य्थः। यथा "वद्धिरनुष्णः तकव्वाग्दिश्यादौ पक्षस साध्या- 
आकवश्वेन निश्िसस्वरूपाद्धिपक्षत्वाद्िपक्षाव्यावतकविरोषणद्यून्यत्वेन यह्वीतरस्वसुपाधिः, तथा स्ववाधकेव्यादिकमपीति 
मावः । यदिति । मदुवस्छिश््रतियो गितकेल्यथेः । साधकत्वं व्याप्यत्वम्र् तस्य तद्विशिष्टस्य } व्यापकत्वं म्यापक- 
त्बभीः ! तथेस्यादि ! शशरीरअन्यस्वं यदि ककैजन्यत्वग्यापकं न स्यात्, तद्र कवृजन्यस्वामावभ्याप्यामावमतिगोगि 
न स्या"दिति वर्का नावतरति, छाघवेन जन्यसवसमान्याभावस्वेनैव ग्याप्यतासंभवेन शरीरविरोषणवेय््याविशापत्ति- 
त्वादिति यथा मण्याद्ाबुकम् ; वथा सबा धकेखादिकं मिध्यात्वस्यापकं यवि न स्यात्, तदा तद् माबब्याप्यस्लाभावकं 
न स्या'रिख्यापत्तरिषटत्वात् काषब्रा८् दोषभ्युक्तभानत्वामःवस्वेनैव ब्याप्यतासंभवेन स्वकाधकेत्यादिचैय्यादित्य्थः । यत्र 
सु बिधिषटपरतियोगिकामावस्वेनैव म्याप्यता; स्यथेविरोषणरवा् मावत् , तच्र बिरिष्टरूपेणापि म्यापकस्वम् , तर्वेभसरात् । 
न्तं हि मणाघीश्वरवादे--धूमविरोषादरं चन्दनवद्धयादेः कारणत्वाद्धिपक्चबाघधकेन तरिशिष्टस्य स्यापकत्वाद्विकिषट- 
अवियोगिका मावसत्वेनैव हेतव भावम्याप्यता; यत्र तु विपक्षे बाधकं नास्ति, तश्र बिशिष्टम्यापकता नास्ीःव्यादि । नच-- 
क्षरीरजभ्यत्वा माये जम्यस्वसामाम्यामावस्वस्पासस्वात् तत्र इरीरांशस्य तेन न वेध्यम् ; भूमवत्वेनेव धूमप्रागभाव- 
त्वदेः, खलमानाभिररणग्माप्यतादच्छेदकान्तरघटिसस्वस्य स्मथेविरोषणतारूपस्वादिति--वास्यम् ; धिरोष्य तिशोेषणा- 
आवयोरेक बििष्टामागत्थात् , मेन जिरोकमेन बितापि म्यातिगृहयते सदेव ग्यर्भनिरशोषणमिति सीकाराश्च । उक्तं हि 
भणौ--'डक्तस्पठे ददीराजस्यत्ये ऽ्यथविहोवणत्वस् ; छाषवेनायन्यस्वसेत्र व्याप्यत्वात्, येण विरोषणेन विना क्यासिमं 
गद्यते छव मव्यतावणडव्विपमा् । तएव आणं प्राथिषस् रूपादिषु सध्ये गम्धसयेव भबजकतवात् इष्ादौ 

भदे १। # 1 1 
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त्वादिनैव सिथ्यात्ववच्चस्यापि साधनात् । एवं द्वितीयोपाधावपि खवाधकावाध्यवाधकं रतीति 

विशेषणं व्यतिरेकसाधने भ्यर्थम् । विशेष्यभागस्तु साध्यसाधनयोग्यौपक इति नोपाधिः। अतपएवा- 

धिष्ठानत्वाभिमतखमसत्ताकदोषवद्धेतुजन्यज्ञानविषयत्वसुपाधिः । अन्न च जह्मणोऽपि बोद्धकल्पित- 

दोषवद्धेतुजन्यक्षणिकत्वादिज्ञानविषयत्वात् समभ्या्िषिच्यर्थमधिष्ठानसमसत्ताेति विशेषणम्, 

नतु पक्चमाव्य्र्य्थम् ; अतो न पश्चेतरतुस्यतेत्यपास्तम् ब्रह्मणीव बह्मणि कल्पिते क्षणिकत्वादा- 

वपि मिथ्याभूते धरम अधिष्ठानसमसनत्ताकदोषवद्धेतुजन्यज्ञानाविषयत्वादुपाधेः साध्याव्यास्ः, व्यति- 
रेकसाधने व्यर्थविरेषणत्वस्योक्तत्वाच्च ! नापि श्रुतितात्पयौविषयत्वमुपाधिः; श्रुतितात्पयेिषयत्वस्य 

बरह्ममाजनिश्ठतया तदभावस्य साधनव्यापकत्वात् । नापि परातिभासिकत्वमुपाधिःः तद्धि बरहमज्ञानेतर- 

बाध्यत्वम्, तस्य च देहात्मैक्ये मिथ्याभूतेऽप्यसत्वेन साध्यान्यापे व्यतिरेके भ्यथबिशेषणत्वाच्च । 

नामि प्रतिभासमाजद्यरीरत्वमुपाधिः; दष्टिखष्िपक्षे साधनभ्यापकत्वात्; परेषामसिद्ेश्चेति ॥ 

॥ इति दद्यत्वादीनां सोपाधित्वमङ्ः ॥ 

रूपादिषु मध्ये इति असिद्धिमाज्नवत्किमपि न व्यथम्; तेन विना व्यास्यभ्रहा"दिति । किंच तकौप्रसरादिल्यनेन 
व्वापकताहकतकमात्रमुपाधित्वे बीजमिव्युक्तम् , पूरवोक्तमणिवाक्येऽपि तथोक्तम् , तथाच न्य्थविरोषणत्वाभावेऽपि 
शरीरजन्यत्वं यथा नोपाधिः तादशतकौ भावात्, तथा स्वबाधकेलयादिकमिलत्न भ्रङ्तम्रन्थतात्पयैम् । व्यतिरेके 
म्य्त्वं तु _तारशतकौप्रसरबीजोपरक्षणत्वेनोक्तम् । नु यथा मित्रातनयत्वेन श्यामत्वे साध्ये शाकपाक- 
जत्वम्, तस्िन् साध्ये इयामत्वसुपाधिः; तथा इद्यत्वादिना मिथ्वत्वे स्ये दोषभरयुक्तभानस्वम् , तस्मिन् 
साध्ये मिथ्यात्वजुपाधिरस्तु, युगपहुभयष्वाधने सु भप्रा्ठकारुत्वम्, मिथ्यप्वे एव केवले विप्रतिपत्तेः, तत्राह-- 
इदयत्वादिनेति । बुगपदुभयसाधनेऽपि नापराप्तकारत्वम् , मिथ्यात्वत्वावच्छिन्नविधेयताकानुमितेरेव प्राप्षकरारत्वात् , 
समूहारुम्बनानुमितेरपि तथात्वात् । अथ यथा पचैतावयववृत्तीति विशेषणक्रृता पर्वतावयवरूपादेभ्वाशत्तिनो- 
पाथितायाुपयुज्यते, तु॒पक्षभ्यादृत्तिरेव; साधनाम्यापकत्वसंपादकत्वात् । अतयव उपाविस्वौपयिकी या, 
विप्षभ्यादृत्तिस्तदसंपादकस्वाहुक्तविशेषणस्य पक्षमान्नन्यावतेकस्वं मण्यादावुक्तम् । स्पष्ट चेदं दीधिव्यादो, 
तथा समन्यासिसंपाद्कस्याप्यधिष्टानेव्यादि विशेषणस्य यद्रह्यम्यावतेकत्वं तस्य साभ्यास्तमानाधिकरणस्याधिकरणं यत् 

साधनवदिव्यादिभूर्वोक्तोपाधिरक्षणानोपयिकत्वात् साधनान्यापकत्वसंपादकधिपक्षब्यादृस्यस्तपादकत्वेन पश्चमात्नम्यावते-. 
कत्वमक्षतम् । जर््रन्धनादेस्तु आग्रैस्वादिविशेषणक्ृतायोगोलकादिन्याडत्तिः साधनाभ्यापकत्वसंपाद्कस्वादुपाधित्वपयि- 
कीत्याशयेनाह--अतपवेति । सम्यासिसंपादकस्वेऽप्युक्तरीत्या पक्षमान्नन्यावतेत्वादेवेथः । ब्रह्मणीवेव्यादि 1. 
स्जनकाज्लानविषयावच्छेद्कत्वरूपाधिष्ठानत्वघरितोक्तोपाधिर्यंथा ब्रह्मणि नासि; तजनकाक्तानाग्रसिद्धेः, तथा तत्र 
कष्पिते क्षणिकत्वादुावपि; तजनकाज्ञान बिषयबद्यावच्छेदकपरसिद्धेः । तस्मसिद्धिस्तु शचिरप्यादौ । खजनका- 
ज्ञानविषयसम सत्ताकदोषनिवेरो तु तत्राप्यप्रसिश्या साभ्याव्यापकत्वमपि । ब्रह्ममात्रेति । अवान्तरतादययैविषयतस््ं 

यागादिनिष्ठे खरग दिस्राधनत्वे नतु यागादौ । 'अर्थैऽनुपरड्पे तस्ममाणभमिति जेमिन्युक्तेरक्वाताधं एव श्चुतितात्पयोक्तिः. 
साधनत्वादिविशिष्टतया यागादाबिव भिथ्यातविशिष्टतया इद्यमात्रे श्ुतितात्प्यात् साभ्याग्यापकत्वापत्तेः परमतात्पय-, 
भेव निवेश्यमिति भावः । दोषजन्यधीनिषयत्वं परोक्तं साधनव्यापकम् । प्रतिभासमा्रश्चरीरत्वमक्तानविषय- 
तानवच्छेदेकत्वं भ्रातीतिके सर्वत्र स्लकाठावच्छेदेनासि । समकाङान्यकारावच्छेदेन् तश्नोक्तविषयतावच्छेदकत्वात् , . 
दथाच तदनवच्छेदृकत्वं साध्यं व्यासरोति, नु साधनमिति भावः । प्रेषां माध्वानाम् । छुक्िरूप्यादीनामलन्ता- 
सत्वेन तेषु तदसिद्धेः । अपरोश्चतया भास्लमान् एव  द्क्तान विषय तानवच्छेदकत्वं निल्यपरोक्षे त्वलीक्े तन्न भातीति, 
अल्ययादन्ञाचविषयतावच्छेदकत्वमेव । नच--शुक्तिरूप्यत्वादिकं दोषवशाद्परोक्ष्नमकाङे अपरोक्षतया भातीति वदा: 
भन्ञाननिषयतानवच्छेदकस्वं संभवति, कारान्त्रे तु उक्छविषयतावच्छेदुकस्वम्, न भातीति प्रययादिति--वाच्यम् ; . 

कारुख्यादीकाक्षबन्धित्वेनावच्छेदकत्वासंभवात् 5. तस्मादधिष्टठानतादमत्म्बादेव भातीति परखयो अमत्रिषय इति साध्या- 
रयापकत्वमियथः,। नच--भयम्तासर्कादेव नाक्ञाननिषयतावच्छेदकत्वम् , उ छ्विषयता, हि द्रितयेव . वाच्या, .विषव्रा- . 

संबन्धस्य; प्वतेकृस्य ,तदव्च्ेदृकतवासं सव .इति--त्राच्यम्.;. अम्न्द्धखाप्यरीकस्एतीत्रानागरतग्रोरिव . कञानतरिषयिता० 
यामिवाज्ञानदिषयितायामप्यवग्डेदुकत््सेमद्मत् ..\ :. स्वकारत्वव्यापकस्रधी कुतप, . अतिभासमान्रशरीरत्वमिस्युक्ावपि : 

कतिर्यादूो सद्तिद्धिः, भतः स्ममारापतिदधः \. चक्षार; उक्तोपाधिषु दोषाम्वरसमु्ायकः । सथादि--खदय- 
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धकेषादौ सवबा धकबाध्यस्वं यदि खजनकाज्ञाननिवतेकनिव््यत्व, तदा ,जनकष्वस्यं स्वावच्छेदकघरितव्वात् खजन- 
कत्वस्य शुत्तयवच्छिक्न चिद्धिषयकान्नानत्वादिरूपावच्छेदकमेदेन भिन्नस्वात् खनिषृत्तिजिनकत्वस्य इुक्तित्वप्रकारकेदं 
विरोषयकस्वादिरूपावच्छेदकमेदेन भिन्नत्वादननुगमः । नहि खस्वस्यानुगतस्वेऽपि तदञुगमसंभवंः; उभ्यजनकतस्विन 
खपेण कपारुतन्तुस्वा्चवच्छिन्नजनकतानामनुगमापत्तेः । पषवाक्लानाख्लीकारपश्ञे डक्तिरूप्यादिबाधकनर्यक्तनाबाध्यः 
दोषाप्रसिद्धिः । यदि च खबाधकवाध्यत्वं स्वमिथ्यात्वनिश्चयनिश्चितमिध्यास्वकस्वं, तदा निश्चयत्वस्य तत्तद्र्मिताव- 
च्छदकादिसेदेन नानास्वाद्नजुगमः । नेह नानास्तीट्यादिश्वुलादिना दरयमान्नख मिथ्यात्वेन निश्चितत्वात् तादश 

दोषाप्रसिद्धिः । श्वं दोषस्वसेकस्याभावात्तेन रूपेण स्वेदोषाणामनुगमासंभवः । अन्यतमव्वरूपेण दोषाणां ` निवेशे 
भनन्तदोषधटितान्यतमस्वस्य दुर्तेयतापत्तिः । तावद्न्यतमस्वश्यक्तैः सखरूपतो निवेरो भविद्या्यन्यदोषाणामेव ताव- 
दुन्यतमस्वस्वस्पेण निवेशसं मवेन अवाध्यान्तवैयथ्यापत्तिः । तेन रूपेण साध्यभ्यापकता्ाहकतकौभावश्च । अन्यथा 

प्राति भासिकानामन्यतमव्वरूपेटैव तादात्म्यसंबन्धेनोपाधिस्वस्यापत्ति किंच खाश्चादिश्चमे प्रातीतिकदोषसखापि 
संभवेन तस्य सखवाधकजाथ्द्एदिबोधबाभ्यत्वेन साध्यज्यापकष्वहानिश्च । एवञुपाध्यन्तरेष्वपि दोषा बोध्याः ॥ 

इति छघुचन्द्रिकायां सोपाधिकत्वभङ्गः ॥ ॥ 

अथ सोपाधिकसवभङ्खः । 

(१) तत्र स्यायाप्रतकाराः- 
; सोपाधिकाश्च इदयत्वादयः । खवाधकाभिमतावाध्यदोषपरयुक्तभानत्वस्य खबाधकामिमतावाध्यवाधकं प्रति निषेभ्यत्वेन 
विषयत्वस्य च धक्षमात्रन्यादृ्तसय समन्यापिमतो व्यतिरेकन्याप्तिमत उपाधिलात् । साध्योपाभ्योग्यापकत्वग्राहकानु- 
कूकतकीणां वक्ष्यमाणत्वात् । पक्षेतरत्वतुल्यत्वाभावात्, म्रल्क्षबाधोज्नीतत्वात् पक्षेतरत्वतुल्यतायामपि दोषाभावात् , 
मिघ्रातनयत्वेन रंयामतवे साध्ये शाकपाकृजत्वसय तसिन्साध्ये इयामत्वयेव चाघ्रापि दृदृयत्वेन मिथ्यात्वे साध्ये दोष- 
अ्रयुकरुभानत्वखय तस्मिन्साध्ये मिथ्यात्वस्य वचोपाधित्वाच । मिथ्या एव विरतिपत्तरमयसाधनसयाप्राप्तकाक्त्वात् । 
पतेन--अधिष्ठानत्वाभिमतसमसत्ताकदोषवद्धेवुजन्यज्ञानविषयत्वं श्चुवितात्पयां विषयत्वं धर्मव्याङृ्त, साक्षिवेयसुखडःखा- 
दिव्यां प्रतिभासमात्रशरीरत्वं चा्युपाधिरिति- सूचितम् ; अथमोपाधो समन्यापिसिध्यर्थम् अधिष्टानसमसत्तकेतिं 
विश्चेषणम् नतु पक्षन्याठृत््यर्थमिति तु गिशेषः--इति वणय न्ति ॥ 

(२) अत्रादैतसिद्धिकाराः 
नायसुपाधिः; बहयज्ञानमात्रबाध्ये देदात्मेक्यादौ साध्यान्यापकत्वात्, पर्वलावयवश्रत्यन्यत्वादिवत्् पक्षमा्न्यावर्तक- 

विशेषणवच््वेन पक्चेतरत्नतुस्यत्वात्, बाधद्यभ्रे निराकरिष्यमाणत्वेन बाधोज्नी ताभावात् । अपिच यद्यतिरेकख 
साध्यन्यतिरेकसाधकत्वं तस्यैव साध्यव्यापकत्वम् , इतरां शेऽ्चकरूलतकौप्रसरात्र् । एवं चेश्वरसाधकाधुमाने सरीरजन्यत्वयेवं 
मिभ्यात्वाचुमाने खबाधकेदयादिविगिष्टस नोपाधितम्, उपाधिव्यतिरेकेण साभध्याभावसाधने व्यर्थविरोषणघरितत्वेन 
व्याप्यपिद्धेः । पदेन--अधिष्ठानत्वाभिमतसमसत्ताकदोषवद्धेतुजन्यज्ञानविषयत्वमपि नोपाधिरिति-खृष्चितम् ; न्यपि 
कस्पिते क्षणिकतवादौ साध्याग्यापकत्वाचच । श्रुतितात्पयाविषयत्वं त॒ साधनव्यापकत्वान्नोपाधिः । पतेन--मरातिभासि- 
कत्वमपि नोपाधिरिति सूचितम् ॥ देहात्मेव्ये साध्याग्यापतेः, दष्िख्टिपक्षे तिभासमात्र्षरीरत्वद्यापि साधनन्यापः 

कत्वादिति सर्वमनवथम्-दइति निरुप्यन्त ॥ 

(३) तङ्गिणीकाराः पुनः- 
दरयत्वाचुमानसु्ो पाधिकलषितमेव; श॒क्तिरूप्यादौ साध्यव्यापकत्वात्पक्षे साधनाभ्यापकत्वात्, मम. देह इति मेदभहे 

जाग्रति देहारक्याध्यासासंभवेन देहात्मेक्यसख ,बहमज्ञानबाध्यत्स्यापिन्रा तत्राव्यमिचारात् + नच व्यर्थनिशेषणलम् ; 

एरसिन्धर्मिणि व्याप्यताक्च्छेदकतवैन भरसक्योः दयोरंघुेव श्यातिग्रहः न गुरुणा; यथा -नीरधूै  नीलत्वनीरधुमत्य- 
योधूमत्वेन । न चवे विशिष्टमाबनिष्ठं व्यानि परिच्छेतुं वेशेष्याभावत्वं योस्यम् ; विरिाभाते विशेष्याभावत्वस्यास्वात्, 
कटु विगिष्टामाक्त्वम् ! एवंच भस्येव विधिष्टामप्रे ताध्यव्यापकता । ईेराुमाने तुः श्ुतिबरेन क्ितिकर्वुरीश्वर्खं 
षिद्धौ पश्च एव तस्य साध्याग्यापकत्वादुपापित्वपिति युक्तम् ¦ पतेन--पक्षेतरत्वलुल्यलमपि-- पराहतम्} मिन्ना- 
तनयत्वेन इयामत्वे साध्ये शाकपाकजल्रस्य. तसिन्साश्ये ध्याम . चेव ' परस्परोपाभितसंभवात , -उभयसविगसात्रप्त- 
कारत्वादिति मन्तम्यम् । अधिष्ठानत्वाभिमतसमसक्ताकदोषवद्ेतजन्यज्ञानविषयल्वमप्युपाधिरेव; अधिष्ठानत्वाभिमतसम- 
सल्लाकयदेनः. न्यावदारिकबाधावाध्यत्वयेव ` विवक्षणात् मिध्याभूतक्षणिकलत्वादौ व्यभिचाराभावेन साध्यन्यापकत्वसिद्धेः । 



२३२ अद्ैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः १1 

अधामाससाम्य मङ्खः । 

` नदध-विमतं, प्रातिभासिकम् , इदयत्वाव्, बह्म, मिथ्या, भ्यवदारबिषयत्वात् असद्विरक्षणत्वादा 
श्क्तिरप्यवदित्याद्याभाखसाम्यम्--इति चेन्न; जगतोग्यावहारिकसकच्चवाघे ्यवहारासुपपत्तिः, बह्मणो 

मिथ्याते शल्यवादापचतिश्चेति पतिक्रूकतकंपराघातेन तयोरसाधकत्वात् , प्रते च तिद्गरुतकंस्य 
निरसिष्यमाणत्वात् । किच भ्रातिभासिकत्वं बहकातेतयवानयत तिला ारव का। आये 
साभ्ये देहा्मेक्ये व्यभिचारः, अप्रयोजकत्वं च । द्वितीये दष्िखष्टिमतेन सिद्धसाधनम् । एवं जह्यणि 
मिथ्यात्वे साध्ये सोपाधिके सिद्धसाधनम् । निरुपाधिके व्यवदहारविषयत्वरूपो हेतुरसिद्धः । वेदान्त्- 
जन्यचरत्तिविषयत्वाभ्युपगमेऽप्यपयोजकः । एवमसदिरक्षणत्वमपि जह्मण्यसिद्धमेव । कऋचिदप्युपाधो 
सेन पतीद्यनरहैत्वं दछयसस्वम्, तदिटक्षणत्वं च कचिदषप्युपाधो सरतेन अपतीव्यदेत्वरूपम् तच्च 
दधे जह्मणि नास्त्येव । नच--बाध्यत्वमसच्वं; तद्विलक्षणत्वं चाबाभ्यत्वं, तच्च ब्रह्ण्यस्लेचेति-- 

181 

गोडन्रह्मानन्दी ( छघ्ुचन्द्रिका ) । 

अथाभाससास्यमङ्ः। 

आभाससाम्यमिति । उक्तालुमानाभासः बथा न सारकः, तथा भ्पज्मिय्यात्वाजुमानमियर्थः । प्रपञ्चमिभ्या- 
त्वाुमाने नाजुपपत्तिः, उक्ताजुमाने त॒ सासीदयतो न तयोः साम्यमिवयाशयेनाह--जगत इत्यादि । जगतो स्याव- 
हारिकमान्रख । उयावहारिकसच्त्ेति । अक्ञातसत्वेय्थः । व्यवदारेति । चश्चुरादिजन्यद्त्तिपरल्यभिन्ञानादिथैः । 
भक्षातत्वावन्छेदकघटाचयस्वीकारे चश्चुरादिजन्यवृतते्विंषयेन्दरियसंबन्धजन्याया अनुपपत्तिः, पूवेदष्स्य श्स्यमानेनेक्य- 

भ्रयभिज्ञादेश्चाजुपपत्तिरिति भावः। अप्रयोजक इति । मिध्यात्वाभावेऽपि ब्रह्मणि मिथ्याभूतद्रत्तिनिषयस्वसख संभवा- 
दिति भावः । बह्मणः साक्षिस्वादिना तत्र बाधकप्रमाणं नावतरतीयपि बोध्यम् । तश्चेति । सत्ताद्ारम्यत स्वान्यतरवत्व- 

्ुतितात्पयौ विषयत्वपदेन श्रुतिजन्यभरमां भरयविषयत्वस्ैव विवक्षणात् तस च धमोदिसाधारणतया साधनान्यापकत्वा- 
च्रुतितादययानिषयत्वभप्युपाधिरेवेति मन्तव्यम् । प्रातिभािकत्वमप्युपाधिः; बरहात्तनेतरबाध्यत्वरपसख प्रतिभासमानः. 
शरीरत्वरूपसय वा तख साध्यन्यापकतवनिविष्टसाधनाव्यापकलात् । देहातमेक्यं तु न मिथ्येति न साध्यान्यापकत्वमिखन्यत्न 
विस्तर इति स्वमनवयम्--इति ब्रुवन्ति ॥ 

। (५) अव्र ठकघुचन्दरिकाकाराः- 
स्वाधकेलादिकं नोपाधिः; तत्रं खबाधबाध्यत्वस्य खजनकाज्ञाननिव्तकनिवत्य॑त्वरूपत्वे जनकत्वसख खावच्छेदक. 

धरितत्वेनानञुगमः । पष्टवाज्ञानाखीकारपक्षे छक्तिरूप्यादिबाधकन्रह्मह्ञानाबाध्यदोषाअसिद्धिश्च । खमिभ्यात्वनिश्चयाधीन- 
निश्वयमिभ्यात्वकत्वरूपत्वे निश्वयत्वख धर्मितावच्छेदकमेदेन भिन्नत्वादननुगमः । नेहनानास्ती'तिश्चुखा दद्यमात्रख 
मिथ्यत्वेन निथितत्वात्तादशदोषाप्रसिद्धिः, दोषानेकत्वेनाजुगमः, खप्रादिभ्रमे आतीविकदोषस्यापि संभवेन खप्नषूपाध्य- 
भावेन साध्यभ्यापकत्वहानिश्व । सर्वैपक्षेषु साध्योपाध्योन्यीपकलत्वनिश्वायकानुकूलतकमावेन साध्य्यापकल्वानिश्वयः । 
दोषभ्रयुक्तभानविषयत्वातिरिक्तभागवेयर्थयेन व्याघ्यमहः । येन विशेषणेन विनापि व्यापिगरहस्तेव व्यर्थविशेषणत्वाच् , शरीरा 
जन्यत्वे जम्यत्वसामान्याभावत्वसयामविभ्यीश्वरपरतिपादकागमोपपत्र्थ तय्ाप्रयोजकत्ववदन्नापि मिभ्यात्वसाथकश्रुतयुप- 
पच््यर्थमुक्ताप्रयोजकत्वस्याश्नवणीयत्वात् । अलुकूलतकोभावस्योभयत्र समानत्वात् । देहात्मैकये मिथ्याभूते साध्यान्याप- 
कत्वाच्च । यथा च देदात्मैक्याध्यास्तथोत्तरतर स्पष्टीभविष्यति । पक्षेतरतवतुल्यत्वा्ो्तोपाधिरपयोजकः; दद्यत्वादिना 
दोषभयुक्तभानत्वमिथ्यालोभयसाधनेऽप्यभ्ातकारुत्वामावेन परस्परोपाथितस्थासंभवात् ! पतेन--अधिष्ठानत्वाभिमत- 
समसत्ताकदोषवद्धतुजन्यज्ञानविषयत्वेमपि नोपाधिरिति- सूचितम् ; अधिष्ठानत्वाभिमतसमसत्ताकपदेन ग्यावदारिक- 
बाधानाध्यत्वखय विवक्षणे छक्तिरूप्यादिहेतुदोषाणामपि व्यावहारिकबाधायाध्यत्वेन साधनव्यापकत्वाद्धर्थनिशेषणधरितलान् । 
पतेन-शुतिताल्याविषयल्मपि नोपाधिः । साधनत्वादिविशिष्टतया यागादाविव मिथ्यालविशिष्टतया इस्यमत्रेऽप्यवा- 
न्तरतात्ययविषयत्वसत्वेन साध्याग्यापकत्वात् । ्रातिभासिकत्वं तु दोषजन्यधीविषयत्वरूपत्वे साधनव्यापकत्वात् , 
भज्ञानविषरयतानवच्छेदकत्वेऽपि तथात्वात्, खकार्वभ्यापक्खभधीकत्वर्पतरेऽपयुरूदोषात्, मिध्याभूतदेदात्मैकये साध्या- 
स्यापक्तवाश्. नोपमिरिति-घवैमनवरम्--इति सिदधिकारीयमतमचुसरन्ति ॥ -... ~ ~. - ` 



[प्रयश्च ० स्वनि ०] गौडनद्यानन्दीयुता । ३३३ 

वाच्यम्, अवाध्यत्वेन बध्यत्वरुक्चणसमिथ्यात्वसाधने विसोधात्, श्ुकिरूप्यदेष्टान्तस्य साधनः 
विकरत्वाश्च, शान्यवादस्यरे निराकरिष्यमाणत्वाश्च । तस्मान्न दस्यत्वादीनामाभाससाम्यमिति 
सिद्धम् ॥ इति आभाससाम्यभङ्कः ॥ 

अथ पलयक्षबाधोद्धारे सत्त्वनिर्वचनम् । 
ननु-“सन् घर' इव्यादयध्यक्चवाधितबिषया दद्यत्वादय--दइति चेन्न; चश्चुरायध्यश्चयोग्यमिध्या- 

गोडव्रह्यानन्दी ( ख्घुचन्द्रिका ) । 

रूपञ्क्ताहेत्वं॑नि्धमेके शद्ध्रह्यणि नासि, किंतु तदुपहिवब्रह्मणीलयथः । शद्धे स्वीकरतमपि तद्प्रयोजकमित्याज्ञये- 
नाह--दुन्यवादस्येति । रण्दस्ययोस्तादासम्यमञुपपन्नम् । तस्य हि संबन्धान्तरसत्वे तस्यापि संबन्धान्तरमितयन- 
चस्या । संबन्धास्तरासच्वे तु न तस्य संबन्धत्वसुपपद्यते; असंधन्धष्वास् । अतसस्य मिथ्यास्वे स्वीश्ियते । तथाच 

स्वमेन्द्रजमखादाविवालुपपत्तिः न दोष इलसंषन्धस्याऽपि संबन्धस्वभ् । एवं तस्यव तदजुयोगिस्वभ्रतियो गिस्वविरिष्टङ- 
पेण इश्यदशोरपि मिभ्यास्वं युक्तम् । शद्धायास्त॒ दलस्तदसंसगेण न मिध्यास्वधिद्धिः । 'दग्दस्यसंबन्धानुपपत्तिरूपतकंस 
तादशसरंबन्धालुयोगिप्रतियो गिनोरेव मिथ्यात्वम्रापकत्वात् । अत एवोक्तं आचा्येर्बोद्धाधिकारे---"तस्यासंसष्टस्वेन 
न तत्र तकौवतारः; तक॑स्य संखष्टमादायेव भृतः । इति ॥ ॥ इति टधुचन्द्रिकायामाभाससाम्यभङ्गः ॥ 

अथ प्रयक्चबाधोद्धारे सच््वनिर्व्वनम् । 
चक्षुरादीति । चश्चुरादिरूपं यदश्यन्षं प्र्क्षप्रमाणं, वद्योग्यस्य प्रिथ्यात्वविरोधिनः सस्वख लिरूपणासंभवा- 

दिल्यथैः । मिथ्यास्वाभावरूपं ससं मिध्यस्वतिरोधि, नतु चश्चुरादेरयोग्यम् । तद्योग्यमपि सद्रूपन्रह्यतादार्भ्यरूपं सर्वं म 

अथ रट्यत्वानुमानस्याभाससास्यमङ्धः 

(१) तत्र न्यायामृतकाराः-- 
विमतं, आतिभासिकं, ददयलात्, श॒क्तिरूप्यवत्, ब्रह्म मिथ्या, व्यवहारविषयलात्, असद्विलक्षणलाद्वा, छक्तिरूप्यवत् 

इयाभाससाम्यं च । जगतोऽपातिभासिकलगाहिप्रयक्षं ब्रह्म सलयलम्रादिशरुतिश्वाप्रमाणमेव; सव व्यवहार्यं व्यवहतावध्यसतं , 
ग्यवहायलादिद्यादिवाधकमपीति न अ्रप्मिथ्यात्वसिद्धिः--इति व्णैयन्ति ॥ 

८२) सिद्धिकारास्त॒- 
जगतोऽव्यावहारिकत्वे व्यवदारायुपपत्तिः, ब्रह्मणो मिथ्यात्वे शल्यवादापत्तिशवेति ्रतिकूलतकंपराधातः, प्रातिभासिकलस्य 

ब्रहमज्ञानेतरवाध्यत्वरूपत्वे देहात्मेक्ये व्यभिचाराभ्रयोजकत्वे, अतिभासमा्श्चरीरत्वे, इश्ध्िपक्षे सिद्धसाधनम्, एवं 
ब्रह्मणि सोपाधिके सिद्धसाधनम् , खद्धे व्यवदारविषयत्वरूपहेतोः सत्तादात्म्यपर्यवसितासद्विक्षणखहेतोश्वासिद्धिश्च । द्विती- 
यालुमानमप्यप्रयोजकम्. । असद्िलक्षणत्वपदेन सत्वविवक्षणे च विरोधः । टश्रन्ते साधनवेकल्यं चेति मप्मिथ्यात्व- 
सिद्धिः--इति निरूपयन्ति ॥ 

त ज + 0 ५ ~^ ^+ +^ 

(२) तरङ्गिणीकारास्त्-- 
. छउखायुभवपयन्तम्यवहारस्य व्यावहारिकत्वेन न ग्रतिकूलतकेपराधातः, देदालेक्यं तु न मिथ्याभूतमिति प्रातिभाषिक- 

त्वय ब्रह्मज्ञनेतरबाध्यत्वरूपत्वे, न तत्र व्यभिचारः, दष्िखृष्टिपक्षख चाप्रामाणिकत्वात् , तस अतिभासमान्नरारीरित्वे 

न सिद्धसाधनम् , बरह्मणो वेदान्तजन्यक्रत्यविषयत्मे तस्यासिच्यापच्या व्यवहारविषयत्वद्य नासिद्धिः । एवमसद्रैरक्षण्यपदेनं 
कचिदप्युपाधो सत्त्वेन अतीलयनहत्वाभावस्य विवक्षणेन ब्रह्मण्यसिद्धिः । ब्रह्मणोऽपि ““सखे मिनि प्रतिष्ठिते इति श्रुखनुसारेण 
खोपाधो प्रतीव्यहत्वच्छुक्तिरूप्यदेरपि तथात्वा्ापिद्धिरिदयाभाससाम्यं तदवस्थमेव--दति न्यायाभृतीयमञुमोन्ते ॥ 

(४) उतर रघुचन्द्रिकाकारा-- 
अज्ञानषिषयतावनच्छेदकधटाद्सखीकारे विषयेन्दियसंबन्धजन्यचश्षुरादिषृत््यनुपपत्तेः पूर्षष्टस्य दयमानेन सदहैक्यप्रय- 

भि्ानस्य चानुपततेनं जगतः भ्रातिभासिकत्वम् । एवं बहमणोऽमिध्यात्वेऽपि सिथ्याभूतदृततिनिषयत्वसंभवाद्यवहारविष्यत्वं 
न मिध्यात्वप्रयोजकम् । यथा च निधेभेकलय ब्रह्मणो इत्तिविषयत्वानद्गीकारेऽपि नानुपपत्ति्लथोपपादितमधस्तात् । यथाच 
भ्यावहारिकत्वेऽपि न हरयत्वोच्छेदसथोत्तरत्र स्फुटीभविष्यति । असदैलक्षण्यमपि त्ह्मणि न बिद्यते. इति पूैमेवं 
निरूपितमिति नादुपपत्तिरिति सर्वमनवयमिति-बिरुपयन्ति ॥ 



३३४ भ्रैतसिद्धिः। .. {परिच्छेदः १] 

स्वविसोधिसस्वानिर्केः। तथाहि-न तावत् प्रमाविषयत्वं, तधोभ्यत्वं, अमाविषयत्वं वा तादक्सः- 
त्वम्; च्चुरा्यगस्यश्नममाधटितत्वेन चश्षुराद्ययोग्यत्वात् › वक्ष्यमाणदूषणगणग्रासाच 1 तथाहि-- 

नाचः; असति प्रमाणाप्रघत्तेः प्रमाषिषयत्वात्पाक् स्वस्य वक्तव्यत्वेन तस्य तदन्यत्वात्; सत्त्वनिरू- 

पणं विना सदर्थं विषयत्वरपभमात्वस्य निरूपणे चान्योन्या्रयात्, मिथ्याभूतस्य शुक्तिरजतखंसगेस्य 
व्यवसायद्धारा साश्चाच्च निषेध्यत्वादिना प्रमाविषयत्वाभ्युपगमाच । नापि द्वितीयः; योग्यताया 
अनिरूपणात् ! न वतीयः; असिद्धेः, सर्वस्यैव क्षणिकत्वादिना अमविषयत्वाभ्युपगमात् । अतएव 
नासच्वाधकारकग्रमाविषयत्वमपि; अन्योन्याश्नयाच्च । नापि सत्वप्रकारकम्रमाविषयत्वम् ; आत्मा- 
श्रयात् । नाप्यसस्वप्रकारकश्चमाविषयत्वं स्म्, अन्योन्याश्रयात् । नापि भतिपन्नोपाधो ञेकालिक- 
सत्वनिपेधविरहः; आत्माश्रयात् । नापि सत्ता जातिरर्थक्रियाकारित्वमसदधेटक्चण्यं वा; एतेषां मिथ्या- 
त्वाविसोधित्वेन तत्पलयक्चेण सिथ्यात्वाुमाने बाधाभावात् । नापि वेदान्त्यभिमतमिथ्यास्वाभावः 
सत्वम् ; तुच्छेऽतिन्यात्तेः । नाप्यसद्विकक्षणतवे सल्यनारोपितत्वम्; अनारोपितत्वं हि आरोपाविष- 
"यत्वम्, वच्चासंमवि । सर्वस्यापि श्चणिकत्वादिना आरोपविषयत्वात् । नाप्यस्तित्वप्रकारकप्रमां 
अरति कदाचित् साक्चाद्धिषयत्वं, कालसंबन्धित्वं वा सन्वम्, अस्तित्वं च वतैमानत्वम्, नतु सख- 
भतो नात्माश्यः; अतीतादिरपि कवाचिद्धवैत एवेति नाव्यासिः, आरोपितत्वं च काटचयासंव- 
न्धित्ेन बाधेन बोधितसिति न द्वितीयलक्षणेऽतिञ्या्िरिति षाच्यम्, पमात्वस्य सत्वघटितत्वेन 
चश्चुरचयोग्यत्वेन च पूरवोक्तदोषात्, वतैमानत्वप्रकारकथमाव्रिषयत्वेऽपि मिथ्यात्वाविरोधाच । 
द्वितीयमपि न मिथ्यात्वविरोधि, श्यक्तिरूप्यस्यापि प्रतिभाखकाटसंबन्धित्वात्, बाधेन ताच्तिकका- 
ङजयसंवन्धनिषेधेऽप्यताच्िककाटसंबन्धस्यानिषेधात् । नापि ताचिककारसंबन्धित्वं तत्, तात्ति- 
कस्याद्याप्यनिरूपणाव्, निरूपणे वा रोषवेयथ्यौत् । नद्-भवन्मते यत् सच्वं बरह्मणि, तदेवेह मम । 
उक्तंहि--'यादशं बरह्मणः सत्वं तादशं स्याज्ञगल्यपि । तत्र स्यात्तदनिवोच्यं चेदिहापि तथास्तु नः ॥ 
इति ! नच-त्रापरिच्छिन्नत्वं खच्वम्, तञ्च न जगतीति-- वाच्यम्, तुच्छस्यापरिच्छिन्नत्वेऽपि 
खरवानभ्युपगमान्नापरिच्छिन्नत्वं सच्वम् , कि त्वन्यदेव; त्च बह्मणीव अमाधिष्ठानत्वाच्छुक्तिकादे- 

रपि भविष्यतीति--चेत्, नुनं विवाहसमये कस्यायाः पित्रा निजगोन्नं पृष्ठस्य यदेव भवतां मोचं 
तदेवं ममापि गोरमिति वदतो वरस्य भ्राता भवान्, यतो जामादभ्वश्युरयोरेकगोच्रतरे बिवादाुप- 

~~ ^~ 

गोडन्रह्मानन्दी ( रुघुचन्द्रिकाः ) । 
मिथ्यास्वविरो धीति भावः । प्रमाणाप्रदत्तेः भरमारूपवृततर्विषयता संबन्धेन उत्पाद्कसामग्यभावात् । प्रमाविषय- 
त्वात् । विषयितासंबन्धेन प्रमोसप्तः । तस्य सत्वस्य । तदम्यत्वात् प्रमाविषयतान्यस्वात् । व्यवसायेति ! इदं 
रजतं जानामीलच्यां श्रमस्य प्रमायां भ्यवसायांरो रजतस्य बिरोषणस्वात्, नेदं रजतमिलयस्यां निषेध प्रमायां निषे. 
धांशो रजतस्य विशेषणत्वादिषयथेः। सर्वस्येति । क्षणिका्थास्रीकतभिरिति शेषः । अतएव सर्वत्र क्षणिकत्वादि्म- 
बिरोष्यव्वदेव । विषयत्वमपीति । ताच्शसस्वमिव्यसुषञ्यते । आत्माश्चयादिति । यथपि पूर्जोक्तन्योम्याश्रयस्थरे 

आस्माश्रयत्वमप्यस्ति, प्रङृतेऽप्यन्योन्याश्रयत्वमस्ि; सस्वप्रमानिरूपणे तद्विषयत्वरूपससवनिरूपणं त्निरूपणे च 
ताद्ममानिरूपणमिति; तथाप्यन्योन्याश्रयस्वश् पूर्ववत शातं शक्यत्वगद्म्श्रयत्वस्यापि भ्ृतवस् पूर्व चोद 

दातयस्वादेकेकसुक्तम् । यतिपन्नेत्यादि । तरकारिकख खसनत्ताभावस्य खधीविोष्यदेशकाखावच्ि्मरवरूयेण सस्मिन् 
या घीः (रजतसन्र नासि नासीन्न भविष्यती^यादिषूपा, तद्रिषयश्वस्य छकतिरुप्यादिनिष्टस्याभाव इत्यथैः । स्वपदे 
छक्तिङूप्यादेरेव गहणम् । एतेषां अमाविप्रय्वादीनामसद्विलक्षणस्वपयेन्तानासुक्तानाम् ! मिथ्यात्वाविसोधिततरेन 
मिथ्याखाल्यन्ताभावमिथ्याश्ववद्धेदमिथ्यात्वासमानाधिकरणधर्मरूपस्धाभावेन । ाधाभावात् वाषरैष्वाभासस 

स्वया वकतुमाक्वस्वात् । ततप्तयक्षेणेति । सत्तायाः भलक्षसंभवेऽप्यन्ययोनं स ह्यपि बोध्यम् ; रलक्षवाधस्यैनोप- 
कान्तत्वेनाभलक्षवाधस्य अहृताबुपयोगात् । अस्तिस््ेद्यादि । असिस्वप्रकारतागिरूपितं प्रमाविशेष्यस्वमिलयशः । 
चतमानत्वं कारसंबन्धित्वम् । नतु ततत्कारु्ततिरवस्; अननुगमात्, प्रयोजनामावाच्च 1. चश्चुसद्ययोम्यत्वेन 
चेति । भनेन मिष्ास्वाभावादिरूपपूोतसाम्ययोग्यसव सूचितम् । याधेन तास्विति । दाविकसवेन काशयसंव- 
श्य निषेधेऽपि, काृसंबनध्वेन निषेधात्, काठसेवन्धतवेन -लिषेवपजञऽपि परतियोग्यभाकतेभिश्नसत्कस्वेना विरो धा- 
दिल्थः। अनिवीच्यं निव हुमदकयम् । इह पञ । तथा चादयोनि्ेचनासाथ्य मामेव प्रति न पयलुमोन ति 
भावः। तुच्छय्येति। स्वसमानसन्ताकाभावपरतियो गिर्वलवं परिचछेदुरूपष्वेनेत्यािः। नच प्रपञ्चेऽपि परिषद इव तद्. 



[्रयक्च ० सस्वनि०] गौडब्रह्मनन्दीयुता । ३३५५ 

पत्तिवजञगद्रह्यणोरेकसच्े जगतोऽसत्तवमेव स्यात् । तथादि--खप्रकाशाद्वितीय्चैतन्थरूपत्वमेव 
जद्यणः सक््वम्; तदैव चेजडस्यापि जगतस्तदा रज्तत्वविरोधिश्युक्तिसत्तया रजतस्येव जडत्ववि- 
रोधिखप्रकारासत्तया जगतः खरूपतो मिथ्यात्वोपपत्तेः । चेतन्यस्यैवावच्छिन्नानवच्िछन्नाक्ञानविषय- 
त्वेन सर्वश्चरमाधिष्ठानत्वाभ्युपगमान्न भ्रमाधिष्ठानत्वेन श्ुक्त्यादेः सर्वसिद्धिः । नन्वेवमपि स्वेदेरी- 
यत्रैकालिकनिषेधप्रतियोभगित्रमसच्वं तुच्छानि्ैचनीयसाधारणम्, तदभावः सत्वम् , तच्च बह्मणीव 
जगत्यपीति नमः । नच संयोगेऽव्याप्तिः; तस्याग्याप्यच्रृत्तित्वानभ्युपगमात् । तदभ्युपगमे च व्याप्य 
चत्तित्वेनाभावो बिशषणीयः । नापि बवियल्यव्यािः; तदल्यन्ताभावस्य केवखान््रयित्वानङ्गीकारेण 
लक्षणस्य विद्यमानत्वादेव । नहि कसिश्धिदेशे काठके वा तस्याभावः, निद्यविभुत्वभङ्गभसङ्ञात् ॥' 

गोडब्रह्मानन्दी ( कघुचन्द्िका ) । 
लम्ता भावोऽष्यसि, परिष्ठेदस्य मिथ्यासात् , तथाच तुच्छाजुधावनं व्यथेमिति--वष्य सू; परिच््छिश्नमेदसये बोक्तत्वेन 
तशय भपञ्चे विरत् । अस्यदेव अबाध्यत्वोपरक्षितस्वरूपत्वमेव । खश्रकाशेल्यादि ! वस्वुगल्या स्लभरकाश्ा अद्वितीया 
च अबाध्यत्वोपरक्षिता या चित्; तस्खरूपं ब्रह्मणो धर्मत्वेन कषितं सत्वम् । तदेव यदि जगतः स्वं, तदा जड- 

भ्योऽलन्तभिन्नत्वाजड धर्मत्वं वक्तंमसक्यमू्, भखन्तसेदे धर्मधमिं मावख स्वयाप्यखीकारात् । तथाच जडालन्तभि- 
श्स्वेन जडत्वविनोध्यपि तादृशसच्वं कर्पिताजडतादात्म्याद्धमे इति वाच्यम् । ततश्च बरह्मणः अलन्ताभिश्नमपि तत् 
कटिपतेन बह्मसेदेन यथा ब्रह्मध्मैः, तरथा जडादलन्तभिन्नमपि कल्पितेन जडतादास्म्येन जडानां ध्म हति युज्यते. 

परंतु यद्रह्यण्यारोपितं तत्रैव बह्यघमैख तादकासस्वादेः संसर्गायेपः, शुक्तिधर्मख सस्वेदृन्त्वादेः छुक्तयासेपितरज- 
तादाविव संसगरोपवत् । तथाच रजचस्वविगोधिनः छक्तिसस्वादेः संसगौरोपान्यथानुपपर्या रजतस्य छक्तावारोपित- 
स्वचिद्धव जडस्वविरोधिबह्यसच्वादृरारोपान्यथानुपपच्या जडानां ब्र्यण्यारोपितस्वसिद्ा मिथ्यास्रसिद्धिरिति भावः। 
ननु--रह्यणोऽबाध्यस्वोपरुश्चितश्व रूपत्वे अमायिष्ठानत्वमेव प्रयोजकम्, तथाच शयुक्त्यादिन्यावश्टारिकम्रपन्नस्यापि तत 
एव तद्स्तु, ततश्च यथा ब्रह्मरूपं सत्ता, तथा खुत्तयादिखररूपमपि भेद्कस्पनया शुक्तयादिधरमः; नलु ब्रह्मध्मेसत्तादेः 

छस्यादौ संखष्टतयारोपः, यद्वलादरद्यणि इुक्त्यादेरारोषप आनीयते; तत्राह-चैतन्यस्यैवेति । अवच्छिन्ित्यादि । 
अवच्छन्नं चानवच्छिन्नं च तदूवच्छिश्चानवच्छिन्नमिति समाहारदवन्दः, तादशं यदन्ञानवरिषयस्वं तेनेल्यथैः । रूप्यादि- 
अमोपादानाञ्ञानबिषयत्वं शछक्त्यद्यवच्छिन्नम्, दुत््यादिप्रपश्चन्नमोपादानाज्षानविषयत्वमननच्छिन्नम्, तदुभयमपि 

भियेव; जडे खतः प्रकाक्रस्वाभ्रसक््या -तद्ेयथ्यदिति भावः । सर्वैदेश्चीयश्नेकाटिकनिषेधेति । काङानवच्छि्ं 
यत् सवदेशादृत्तिस्वं तद्विशिष्टासखन्ठाभावेय्थः । अनिर्वैचनीयेति । भरातीतिकेयर्थः । ्रातीतिके ओपनिषदमते 
ताश्छप्रतियोभित्वं सिद्धम्, माध्वमतते जु तसैव तुच्छत्वात्तच्रैव सिद्धम् । जगति वियदादौ । कस्िधिदिल्यादि । 
मूतषु संयोगेन धिष संयोगेन संयुक्छमूैसंयोगेन वा गुणादौ संयुक्तसमवायाविना आकाशस्य स्वेनाकाशायन्ता- 
भावस्ासंमवातर, उस्पत्तिक्षणावष्छेदेन दरग्ये तस्संभवेऽपि तख व्याप्यदृत्तिरवामावेन प्रकृतानुपयोगात् । यद्यपि कस्ि- 
श्िदेशे टे वाकाश्चाभावो दि्मानोऽपि अछतानुपयुक्तः; तथापि केुतिकन्यायेन तथोक्तम् । कस्मिश्चिदेशे काले 
तदुसस्वे सर्वत्र तत्र सुतरां तदस्ष्वमिति भावः ¦ निद्यत्वेतव्यादि । यदा साकाशस तादश्नोऽलन्ताभावः, तवा तख 
ध्वंसः प्रागभावो वा वास्यः, तथाचानिलयत्वं खात् । यत्र दग्ये आकाशस्यालन्ताभावः, तन्न तख संयोगो न जात 
इति वाभ्यमू; भन्यथद हि त्संयोगतदल्यन्तवाभावयोर्विरोधः । नच--तस्संयोगस् इस्यनियामकस्वेन तद्लन्ताभा- 
बाधिरोधिस्वमिति-- वाच्यम्; विर्सुदीयानुमाने तखापि तद्विरोधो क्तत्वात् › “भन्राकाश्चःमिति प्रलयेन तस्संयोगसख 
शततिनियामकष्वा्च ! तथाचाकाशस्य यत्र द्रष्ये सलयन्ताभावस्तत्र तत्संयोगानुत्पत्तेरावस्यकस्वे सर्बमूतैसंयो गित्वरूपं 
बिश्ुरवं न स्यात् ! यद्यपि तत्संयोगिनि समवायादिना तद्लन्ताभाचो न विरुद हति वक्तं शक्यते; तथापि तदीयसं- 
योगस्य तदल्न्ताभावेनेव बिरोश्वो राघवादिति प्रतिपश्नेल्यादिमिण्याव्वदक्षणोक्ताभिपराग्रकमिदम् । भतणएव लिये जली. 
यरूपादवपि सयुक्तसमवायादिसंबन्धेनाकाश्चसच्वान्न तद्दयन्ताभावः; मन्यथा हि ताद्चरूपादिमति भाका्संयो- 
गख वक्ुमश्चक्यतया जाकारख ब्रिञयुस्वं न स्यात् ! अथवा यावन्तः संबन्धाः असिद्धा; तावदृन्यतमावच्छिननप्रति- . 
योभिताकाल्यन्ताभावस्य भक्ते लिवेशाञिलरूपादौ वादसास्याकाशाश्चभावस्यासच्वान्न दोषः. । यसु--सरवटारषृतति- 
स्वमेक्ाभावे, विशोषणं देयसू, नतु सवेदेशीषस्वसू, जश्वा्रवच्छेदेन गोत्बगधयभावो न कदापि वर्तते; मानाभावात् , 
शहुनीमभर गोस्वं नासीति भीस्तु ोस्वाश्रस्वयोरलीकसंसमैखालन्ताभावमवगाइते; नतु गोघ्वस्य । .तभाच गोरवादो 
स्कारुटृष्यलयन्तामावप्रतियो गिष्वा भावसस्वात् तत्न नाम्बा्तिः, स्वेदेशब्रत्पस्यन्ताभावग्रतियोगिष्वाभावस्तु नं. 
लक्षणम् ; वादैः ताप्शग्रतिगोगिस्वघस्वात् तत्रान्यः । घदादेहिं खाधिकरग्थूतङादितो भपसारणश्चले व्रा 



३३६ अद्रैतयिद्धिः । [ परिच्छेद; १] 

आकाशाव्यन्ताभावस्य केवलान्वयित्वाभ्युषगमे च दृत्तिमसपरतियोगिकत्त्रेनाभावो विद्ेषणीय-- 
इति चेन्न; चश्चुद्ययोग्यानेकपदार्थवटितत्वेनेतादशासच्वस्य प्रहणे चश्चुरादेरसामथ्यौत् । नहि 
सर्वैदेशीयत्रेकालिकशत्तिमस्पतियोगिकव्याप्यवृत्तिनिषेधप्रतियोभित्वं कस्यापि प्रयक्षम्, येन तद्- 
भवः प्रत्यक्षो भवेत् । घुत्तिमस्पतियो गिकत्वव्याप्यच्त्तित्वपरिसयागेऽपि सर्वैदेश्यीयत्वत्रेकाशिकत्व- 
योरयोभ्यत्वात् । ननु-खदेष्टाकालच्त्तिनिषेध्रतियोभित्वाभावे गृह्यमाणे काठन्नयमध्ये वत॑मानका- 
टस्य सर्वदेश्चमध्ये प्रकृतदेरास्यापि प्रवेशेन तत्न निषेधग्रतियोगित्वाभावस्य गृदीतत्वात्ततसंवछितं 
काट्रयवृत्ति स्वैदेशीयनिषेधप्रतियोभित्वरूपं मिभ्यात्वं नाञुमानेन गरदीतुं शक्यते-इति चेन्नः; 
खदेराकाछबुत्तिसकङनिषेधप्रतियोगित्वस्य चश्चुराद्ययोग्यत्वेन तदभावस्य सुतरां तदयोग्यत्वात्, 
खदेरकालबुत्तियत्किचिक्निषेधाग्रतियोगित्वस्य मिथ्यात्वाषिरोधित्वात्, खप्रतियोभिकात्यन्ताभा- 
वासामानाधिकरणस्य च खधरतियोगिकात्यन्ताभावामसिच्या केवलान्वयिनि, संबन्धभेदेन घटादौ 
चासिद्धिः; खादयन्ताभावयथावदधिकरणावृत्तित्वं वा, खालयन्ताभावयत्किचिदधिकरणाचत्तित्वे वेति 
विकल्पेन यूवोक्तदोषाञ्च । तस्मात्ततपरकारान्तरस्य निरूपयितुमशक्यत्वान्मिथ्यात्वाविरोधित्वाञ्च 

गोडबरह्मानन्दी ( कष्ुचन्द्रिका ) । 
भावः अ्रतीयते । “अनर भूतले इदानीं घो नास्तीति धीरहं षरसयैवायन्ताभावं गृह्णाति । धरसैवोक्तकारे उरछभूतये 
आरोपसंभवादारोपितयैवालीकत्वेनायन्ताभवप्रतियोगिस्वात्-इति माध्वेनोक्तम् , तदयुक्तम्; गोस्वादेर्य- 
शादावारोपसंभवेनः तत्राव्यासिताद्वस्थ्यात् , -जठीकसैवायन्ताभावप्रतियोगित्वमिति नियमे मानाभावाच्च । यदिच 
वादडानियमः सख्ीक्रियते, तदा अल्यन्ताभावभ्रतियोगिता न केनापि धर्मण संबन्धेन वा अवच्छिन्ना; अरीकख सर्व- 
देशकारासंबन्येन भमैविरोषसंबन्धविरोषावच्छेदकत्वेऽनयेक्षयैव तदधयन्ताभावस्य सर्वत्र संभवात् । अतएव 'ध्वसभ्राग- 
भावप्रतियोगिता तादशीी'ति नव्याः । तथाच तव मते संबन्धधर्म्िरोषाणां संसगौभावप्रतियोगितावच्छेदकस्वस्ानु- 
भूयमानस्यापकापापत्तिः । बृत्तिमत्प्रतियोगिकस्वेति । इत्तिमस्वेन यत् माध्वभिन्नख संमतं तन्मात्रनिषटप्रतियोगि- 
ताक्तव्वेनेथैः । यथाश्रुते सर्वदेशकारुढृततशे्तिमश्रतियोगिकाभावस्याप्रसिद्धेः, गगनघटोभयाभावादेरनारणाच । 
नीलादि । तादृश्द्ु्तिमस्मतियोगिकाभावस्यातीम्द्रिय घ्रटितस्वात् तद्धटितरूपावच्छिन्नं यदत्र श्यात्तदोपलम्येतेतय+ 
पादनासंभवात्, अतः सतोऽपि तसख्यातीन्द्ियत्वेनानुपस्थितिसंमवात् । सर्वदेशीयस्वत्रेकालिकस्वादिरूपेण तु 
सुतरामभावो न प्रयक्षः; तादृशरूपस्यायोग्यत्वात् । तथाच तादृश्चाभावप्रतियो गितात्वरूपेणापि भ्रतियोगित्वख 
मरलक्षासंभवेनायोग्यताददारूपावच्छिन्नमतियो गिताकामावो न भ्रलक्ष इवर्थः ! प्रतियोभित्वाभाव इति । योग्य- 
स्वादिति रोषः । वर्तमानकाङेति प्ररृतदेश्ञेति च स्कारुदेशाथेकम् । तज निषेधेति । खकारुदेशवृततिनिषेधे- 
यथः । तत्संबलितेत्यादि । सखवदेशकारडूत्तिघरितो यः काङत्रयवर्तीं सकेदेश्चीयनिषेधस्तस्रतियोगिरवरूपमिलय्थः ¦ 
यद्यपि-नेदं दूषणे संभवदुक्तिकम् । नहि सर्वदेशकारढृत्तीयत्र देशकारनां सर्वेषां तत्तव्यक्तिसेनिवेशः संभवति; 
ताद्शोपस्थितेयौगसहसरेणाप्यसं भवात्, किं उ देश्षव्वकाखतवग्यापकल्वेनायन्ताभावो निवेदयः । तथाच तादकान्या- 

पकस्व सर्वदेशकाङव्यक्ल्यघटितत्वेन स्वदेशकाछबृस्ययन्तामावम्रतियोगित्वाभावधीकाठेऽपि तादश्चमिध्यात्वस्य धीः 
सम्भवयेव; सखदे्निष्टायन्ताभावाप्रतियो गिव्वतिरिष्टबद्धिदिं शवदेशनिष्टायन्ताभावभ्रतियो गिस्वविरिष्वुद्धौ आद्या. 
भावनिश्चयबिधया विरोधिनी. नतु देशनिष्ठयन्ताभावभ्रतियोगिखविशिष्टबुद्धो । नहि नीरुषटाभाषबुद्धिषैयवत्ताधी, 
विरोधिनी; देशष्वव्यापकाल्यन्तामावग्रतियो गिष्वधियस्तु सुतरां न विरोधिनी; देशव्ृस्यलन्ताभावप्रतियोगित्वस्य तद्धे 
त्यामभानात् । अथेवमपि--घयदेः सयत्वमतेऽपि क्रंचित्कारवच्छेदेन स्वदेशेषु फिचिदेशाप्रच्छेदेन सर्वकारेषु 

चालयन्ताभावस्ीकारात् स्वेकालावच्छेदेन सर्वदेश्चदृत्तिको योऽलयन्ताभावस्तसरतिबो गिस्वमेवास्वं वाच्यम् , सर्वदेश्न- 
दृत्तित्वं च दे शत्वव्यापकत्वमेव, तथा चाग्रसिद्धिः, अस्षसतियोगिकाभावस्य कारावच्छिन्नत्वे मानामावात्- इति 
चेन्न; भत्र हि देशस्वव्यापककाटानवच््छिन्नाधिकरणताकस्वेन कारत्वन्यापकदेशानवच्छिन्नाधिकरणताकत्वेन चा 
वरिरिषटोऽल्यन्ताभावो निवेद्यः । देदव्वं च कालिकान्यसंबन्धावच्छिघ्नाधिकरणत्वम्.। कारुत्वं काटिकसंबन्भा- 

वच्छिन्नाधिकरणत्वम् । प्च (तादशायन्तामावप्रतियोगी वद्धटः इति चानं भ्रति “छमदेशकारदृस्यल्यन्वा- 

भप्रवाभरतियोगी तद्रदइति. शमस - प्रतिबन्धकं, नास्येब-- तथापि; संभवदुचिकरिताभङ्गीङल दूषयति-- 
नःखवेशेति । सकलेरमीदि .}- ताप्यलिषेधानां मध्ये - अतीन्दरिपरतियोगिकाशावद्यापि ` संभवेन -तस्रतियोगि. 
स्वस्मायोग्यसात् -ती्ारणताररति मा रशपरतिभोगितास्वावव्छिन्नाभावो न अरलयक्षः । "मचत्र तादशप्रतियोगित्वं स्याद् , 
तदोपरभ्येते'सावादीसंगादिति भाषः । पूोक्तेति.। -सव्न्ताासदसकर्पभिकरणृततिसवसयाथोपयत्वेन तरां 



[ भ्रयक्च° सत्त्वनि° ] गोडन्र्यानन्दीयुता । ३३७ 

खंसमानाधिकरणयावदयन्ताभा्वश्रतियोगित्वाभावरूपमेव सस्वमुपेयम् । तच्च ने चश्चुधदियोम्य- 
मिच्युक्तम् । नच--यस्सिन्कसिशित् खदेशकालचरन्तिनिषेधे एतदेद्चेतत्कालबृत्तिनिषेधत्वं ज्ञात्वा तेन 
प्रत्यासत्तिभूतेनोपस्थापितानां ख्देशाकालश्रुत्तिसक ल निषधानां भतियोगित्वस्याभावो घटे भ्राह्यः+' 
ततः सवैदिक्सवेदेरीयनिषेधप्रतियोभित्वस्य यहणं घटे दुधेटमिति- चेन्न; एवं सामान्यरक्षणया 
सर्वनिषेधेषूपस्थितेष्वपि तत्प्रतियोभित्वाभावश्य चश्चुसदिना ग्रदीतुमशाक्यत्वात् । योग्यरति-~ 
योभिक एन हि संसर्गीभावो योग्यः । नचारोषनिषेधानां परतियो गित्वमतीन्दरियसाधारणे च॑ध्युरादि~ 
योग्यम् । वस्व॒तस्तु-सामान्यं नेद्द्ियप्रलयासत्तिः; मानाभावात् । नच-महानसीयधूुमेन्दिय- 

गोडन्रह्मानन्दी ( रघुचन्द्रिका ) । । 
तदं भावस्यायोग्यत्वादिदेवंरूपेयर्थः । तथा च अ्यवहितविप्रहष्टतादशाधिकरणनरत्तिष्वस्य सस्वेऽष्यसुपरुडिधसंभवाततदु- 
पर्ड्धेरापादनासंभवात्तादशाभावो न प्रयश्च इति मावः । अयोग्यत्वमिन्द्रियास्निकर्षेण प्रलयक्षाविषयत्वमेव, तच्च 
उक्ताभावै नासि; सामान्यम्रल्यासत्तिरूपखारौकरिकखेन्द्रियसन्निकर्षसख सस्वादिलयाक्येन शङ्गते-नत्वित्यादि 1 
अयोग्यस्वं यदस्माभिरस्क्त तद्धौकिकप्रयक्षविषयत्वायोग्यव्वसेवः; लोकरिकभलक्षरूपस्यैव बाधस्योपक्रान्तत्वात् , तन्भूरी- 
भूतापादनविषयस्य भ्रतियोग्युपरम्भख र किकलैवापेश्षितत्वेन तसैव मया खण्डनीयत्वात्, ताद्दायोग्यस्वं च 
उक्ताभषे अस्येवेलयाश्रयेन समापत्त- नेति । योग्यभ्रतियोशिक इति । स्वप्रतियोग्युपरस्भापादकतायोग्य- 
भरतियोगिक इल्यथेः । यादशप्रतियोगिनः सवेन इन्द्रियखन्निकषौ दिविरिष्टेन तडुपरुन्धिरापादयितुं शक्यते, तादश 
श्रतियो पिक इति यावत् । संसगौमाव इति । अभावमान्रं बिवश्चितम् । येन संसर्भेण अ्रतियोगिनो वैशिष्ं 
तदुपरम्भस्यापादकं, तेन संसर्गेणावच्छिन्नप्रतियोगिताकोऽभावः प्रलयक्ष इति ज्ञापयित संसमेपदञुक्तम् । तस्छंसर्ग- 
वच्छिन्नस्वं च तदभ्यसंसगोवच्छिन्नस्वरूयं बोध्यम् ; तेन भ्रागभावप्रतियोगितानां संस्गानवच्छिनत्वेऽपि न क्षतिः! 
तथा च यदयुक्तप्रतियोगितात्वविषिष्टं प्रतियो गिष्वं स्यात्, तदोपरभ्येतेव्ापादनासंभवात् नोक्तामावो रोकरिकम्रलयक्षः । 
उक्तं हि दीधित्यादो--प्यथा विचमानमपि बह्धित्वे रास्भादिदेशनिष्ठाभावभ्रतियोगितावच्छेदकत्वं न गद्यते अभाव- 
देश्चविप्रकषौदिनेन्दरियसन्निकषौदिरूपग्राहकाभावात्, तथा धूमवन्निष्ठायन्ताभानमरतियो गितावच्छेदकत्वमपीति नानु- 
परर्ज्येः मतियोगिसखस्वग्रसञ्जनम्रसख्ितप्र्तियो गिकवरश्चणयोग्यतेति तदभावो नाध्यक्षः--इति । अत्रायं भावः-- 
यद्यपि प्रतियोगितातदवच्छेदकयोः सस्ये इन्द्ियसन्निङ्ृषटव्वापस्या प्रयक्षापत्तिः; तथापि धूमवदादेरिन्द्ियासन्निकर्षा- 
दतीन्द्रियपिश्चाचपरमाण्वादिरूपत्वस्यापि संभवाच्च तन्निष्ठाभावानमपि तथास्वाश्च तद्भरितरूपेणोक्ावच्छेदकसवसख 
पर्यक्षापस्यसं भवात् नोष्तरूपावच्छिन्नाभावः प्रक्ष; । न दहि ् रतियोगितावच्छेदकवाप्यायधिकरणसख रोक्रिकप्रयक्षा- 
पश्यसंभवे अभावस्य रोकिकप्रयश्चम् । किञ्ाभावादिप्रयक्षं विना म्रतियोगिताया अपि न प्रलक्षापत्तिः; संबन्धप्रयक्षे 
संबन्धिप्रयक्षसय हेतुत्वात् । पतेन--योग्यप्रतियोगिक इद्यादेः योगयप्रतियो गिकान्यः संसरगोभावो न योग्य इति 
नार्थः; उक्प्रतियो गिस्वा भावस्य योग्यायोग्यप्रततियो गिकष्वेन योग्यत्तापत्तेः, नाप्ययोग्यप्रतियोगिकः संखगीभावो न 
योग्य इयर्थः; महावायो योग्यायोग्योद्धूतानुद्धूतरूपसामान्याभावस् अरयक्षमिति दीधिलयादवुक्तव्यत् , नाप्ययोग्य- 
धर्मावच्छिननप्रतियो गिताकालन्तामावो न योग्य इयथः; ताचतापि स्तम्मे पिद्राचादेरिव योग्ये घटादाबुक्तप्रतियोगित्व- 
वद्धेदस्य प्रक्षस्वानिराकरणेन बाधसामान्यानुद्धारादिलयादि--परास्तम् ; उक्षमतियो गित्ववद्धेदप्रसक्षेऽप्युक्तयोग्यतायाः 
प्रतियोग्य नुपरुम्भे अपेश्चणेन तदभावे तादशगरलक्षाभाव इयस्याप्युक्तमन्धेन म्रतिपादनात् । अत एवोक्तदीधितिवक्ये 
तादशावच्छेदकस्वबद्धेदस्यापि अनध्यक्षताथां त्पर्यम् । अत प्वच 'मूतेक्षामान्यतद्वतोरिवोपाधिसखामान्यतद्रतोरल्य- 

न्ताभावान्योन्याभावो न योग्याग्विल्यादिकं ग्यासषिभरहोपायदीधिल्यादावुक्तम् । अतीन्द्रियसाधारणम् अतीन्दिय- 
ताषशाभावतस्तियोगित्वघरितष्वेनातीन्दियं यत् तादशाभावमरतियोगितात्वं तद्वििष्टम्। चश्चुसादियोग्यं यख सत्वेन 
तदुपरन्धिरापादयितु शक्यते ताद्डम्र् 1 यदि स्वयोग्यधमौनवच्छिन्नयोग्यमान्रदरृ्तिपरतियोगिताकाभाव एव योग्य 
चाय्वादौ रूपाद्यभावस्तु न प्रयक्षः, किंत्वनुमेय इति भतमवरूम्ब्यते, तदा यथाश्च॒तमेव योग्ये यादिकं सम्यक् 1 
यत्ु--तादृशाभावभ्रतियोणिरस्वं यदि घरे खात्, तदोपलभ्येतेत्यापादनं संभवयेव; घट्ढृतेः संसगोभावभ्रतियोगि- 
त्वसख योग्यस्वाव् , प्राग भावभ्रतियो गिश्ववत् । अतर एव अयं घटोऽतरैव नान्यत्रेयन्यदे्यनिष्ठायन्ताभावग्रतियो गित्वसय 
घटे प्रयक्षम् , भम्यदेशनिष्टायन्ताभावस्तु न प्रयक्चः; विरोष्यसक्भिकर्षाद्यमावात् । एवं स्वैदेरकारदृस्ययन्ताभाव- 
मर्तियोगिस्वमपि साक्षिवे्त्वाद्यग्यम् । षत एव छक्तिरूप्यादौ मन्मते तख साक्षिवे्यता खीक्रियते इति--माध्वोक्तम्, 
तन्न; प्रागभावसखं हि सत्ये कं तत्प्रतियोगिष्वं भ्रयक्षं, ्दसच्वे वा । नाद्यः; तदोक्तप्रतियोगित्वखाश्रयासन्निकर्षेणा- 
म्यषत्वात् ५अन््ये तु प्रासभावगप्रतियोगिताष्वेन, प्रतिथोगित स्वेन, तद्यक्तितवेन वा । नाद्यः; आगभावाखज्निकषत््, 

अद्र. सि. ४३ 



३६८ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेद्> ९ } 

संयोगेन तत्रैव व्यासिग्रहे पर्वतीयधूमादजुमितिन स्यात्, सामान्यस्य च धूमत्वादेः भरस्य रस- 
चिते तस्यापि परलयासन्नत्वात्त्र व्यापित्रहे ततोऽखुमितिरिति-वाच्यम्; पर्वैतीयधूमेन्दरिथर्बन्नि- 
कषैद्रायां धूमत्वेन भरकारेण गृही तस्मृतव्याेस्तत्र वेशिष्वत्रहसंभवात्, 'खुरभिचन्दन"मिर्प्ति चत् 
विरेष्येन्दियसन्निकर्षविदेषणन्ञानासंसगोग्रहरूपाया विशिषठज्ञानसामघ्रयाः पूर्णत्वात् । व्य इसि- 
स्छृतिभकारेण वा पश्चधर्मताक्ञानस्य हेठता; महानसीय पव धूमो धूमत्वेन व्यािस्छृतिचिष्ययो 
भवति, धूमत्वेन पवैतीयधूमक्ञानं चापि जातम्, तच्च सामान्यलश्चणां विनैव; तावतेवादस्ति ति- 
सिद्धेः । नच-सामान्यप्रत्यासत्ति विना धूमो वह्धिग्यभिचारी न वेति अुभूयमानसंरयो न 
स्यात्, प्रसिद्धधूमे वहिसंबन्धावगमाव् अथरविद्धस्य चाज्ञानादिति-वाच्यम्; पसिद्धधुम ध्यव 1 ------- 

। गोडब्रह्मानन्दी ({ ठघुचन्द्रिका ) 1 
ध्रागाभार्वप्रथक्षासं भवेन तद्धटिवरूपेण ्र्क्चासंभवात् तदुष्टान्तेन तादशालयन्ताभावप्रतियोगित्वे योग्यतां व्र स्डपध्यं 
तादशप्रतियोगितास्वरूपेणोपरुम्भापादनस्यासंमवात् । नच--अभावांशे अशोकिकस्य प्रतियोगि रौकिच्छस्यो- 
परुम्भसयापादनं संभवतीति--वाच्यम्; गुरूत्व विरोषवत् धयस्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकालन्ताभावख भ्रयक्षष्डश्स्या 
भ्रतियोगितावच्छेदकताप यौक्ष्यधिकरणांशे प्रतियोभ्यशे च रोकिकसयेवोपरम्भस्यापादनखाभावप्रयक्षे प्रयोजकस्य गत । 
अत एव न दितीयः; घरस्वादिरूपेण घटादेः भ्रलयक्षं बिना तर्संयोगादेः संयोगत्वादिरूपेण प्रयक्षाभवेन सं अन्ध 

म्रक्ष प्रति संबन्धितावच्छेद्करूपेण संबन्धिप्रल्यक्षश्य हेतुत्वेन प्रागमावत्वस्पेणाप्रयक्षे तेन स्पेण प्रल्क्षासंभचकग्त्, 
अन्यकल्पे वक्ष्यमाणदोषस्यात्रापि संभवाच्च । नास्यः; ता्शदशन्तेन घदौ खदेशकारब्रस्यव्यन्ताभावप्रतियो रश्दिस्व- 
स्यापि तब्यक्तित्वेनेव श्रलक्षसिद्छा तदवच्छिक्ञाभावयैव प्रयक्षसिद्धावपि तादृशाभावप्रतियोगिस्वत्वावच्छिश्नाजअ्ाव- 
्रक्षाजुपपादनाव् । अयमन्रैव नाम्यन्नेति अयक्षं तु संभवयेव; सन्रङृष्टदेशान्तरनिष्ठायन्ताभावस्य भ्रयश्छस्वेन 
तश्मतियोगिल्वाश्रयस्यापि सन्निकृषटत्वेन च॒ ताद्ञग्रतियोगिष्वप्र्क्षसंभवात् । देक्ञान्तरासन्निकर्षे तु तादश्ाश्स्यक्ष 
न संमवयेव । किच *अयमन्रेव नान्यते्याकारज्ञानख देश्ान्तरनिष्ठायन्ताभावभ्रतियोग्ययमियथ्यीकस्ये 
धघटस्वमत्रैव नान्यत्रेति क्ञानस्यापि अरमात्वापत्तिः । अथत्रिवेयेवकारर्थसेव नान्यन्नेयनेनायुवादात् एवव्छषरस्य 
चैतदभ्यासंयुक्तत्वबोधकस्वैः शरष्यं दरध्यमेचे्टयादौ दव्यान्यासंयुक्तत्वस्याप्रतिद्धसख बोधकस्वासंमवाव् पतदेश्एन््य- 
व्वाजैण्छेदेन वतेमानालयन्ताभावभ्रतियोग्ययमिय्थकत्वं वाश्यम्, तन्न विशेष्यासन्निकर्षस्याभावाप्रयक्षस्वे स्वदन्त 
हेतृष्वासंभवः ।! न द्यत्र देलो विदोष्यः, किं तु विशोषणम्; 'अवसेव देश एतद्वा'निलयादावेव देशस्य चिच्छशय- 
रथास् । अथ देश एव विषेष्यपदेनोक्तः, तथाप्ययुक्तम् ; कस्विदेशस्य सभिकषौत् । न दयत्रैतदन्यसवेदेशभान्य ग् ; 
तस्माद्यापकल्नसेवायोग्यम् । नच--मनोभिन्नव्ित्तिस्वादिधरितेन मनस्त्वत्वेन मनस्त्वोपरुडध्यापावनासंभस्छे-<पि 
धरादौ मनस्वाभाव हव तादश्चम्रतियो गितत्विन तादश्षप्रतियोगित्वोपरुम्भापाद्नासभवेऽपि तदभावः प्रयच्छ े-ऽ- 
स्त्विति--वाध्यम् ; मनस्स्वत्वरूचेण हि न मनस्त्वस्यामावः प्रयक्षः, तादशरूपसायोग्यधटितव्वात् । अत पुव "वरस्व 
त्वादिना म घटस्वाच्भावश्य भ्रयक्षतेःति शिरोमणिः, कितु मनस्समवेतस्वेनेव; घटादौ हि मनस्स्वसच्वे मनसो योग्यरव्या- 
पस्या 'मनस्स्वं यदि धटे स्यात्, तद मनर्समवेतव्वेनोपरुभ्येते"टयादिरीलयाः मनरतमवेतत्वविदिष्टस्योपरूम्भापरक भ~ 
संभवेन तदभाव प्रयक्षसं मवः । नच--घटादौ मनस्स्वसस्वे गुर््वादेरपि मनस्समवेतत्वापस्या तेन रूपेणोप रुरूद {~ 
पादनासंभव इति-- वाच्यम्; मनस्त्वीयसमवायेनाधेयस्वस्यैव मनसस मवेतत्वरूपत्वात्, सर्वदेशेस्यादिकं घ॒ खयििञ्ा- 
दीन् भेव वाच्यम्, यादशाभावो हि ताक्षिकादीनां प्र्यक्षः तस्येव स्वथा साक्षिभाखतायाः मां प्रति वाश्यष्ददस्यै ; 

अन्यथा अतिपसङ्गात् , ताकरिकादिवाक्यं तु उक्तमेव । ननु--उक्तप्रतियोभिस्वाभावश्य टौकिकप्रसक्षासंभवेऽपि सस्र 
न्यप्रयासस्या वा क्ानमरलयसत्या वा जरोकिकमलक्षमस्तु, तावताऽपि मिथ्यात्वानुमानासंभवः, न दयनुमितौ लोच्ि.्क- 
भलक्षखेव बाधविधया विरोधित्वम्; किं तु तद भावनिश्चयमान्रख, तत्राह--वस्तुतं इति । सामान्यम् इन्दियरोष्छिनच्छ- 

सन्निकषेविशिष्टविरोष्यकल्लानरकारीभूतधममः । इन्द्रियप्रलयासत्तिः तादद्ासामान्याश्रयनिठेनारोकरिविरोष्यतासंबन्ध्यन 
पल्ष प्रति छारणीभूतस्येन्दरियस्य स्निकर्षिधया कारणम् । तस्यापि पर्वेतीयधूमखापि । विरेष्येच्द्रियसन्ििख्छः- 
पति । सुस्विरेष्येन्विययोः छोकिकस्निकर्षेलयर्थः । बहिरिन्द्रियाणां खकीयलोकिकसमिकषा श्रव युस्यविशोष्यकष्छव्न- 
जनकस्वनियमान्युल्यविरोष्याशे ऊोकरिकसश्निकषैस्य बहिरिन्द्रियजम्बपतयक्ञे अपेक्षेति भावः ॥ यो यज्न पुराकगतः, ख 
प्व तंत्र सेस्कारवत्तपदरोकिकव्रलके भातिः यत्र यो नं पुरावगतः, तत्र तख धीरनुमित्यादिरतरेति भ्राचीनतािकादिंम से, 
उपनयसन्निकषास्वीकवमते, हेतनिष्ठं साध्यसामानाधिकरण्यमेव श्यासिः न सु साध्यसमानाधिकरणबृत्तिहेरुतावभ्डैखु- 
कमिति पक्षे च, महानस्ीयः एव भूमे गरहीतस्दछतभ्यसतेः पवैतीयभूमे अलश्मसंभवादाह--उयापिस्मृतीति । चथ्डद- 
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तन्तद्भूमत्वादिना व्यासिनिश्चयेऽपि धूमत्वेन तत्संश्चयोपपत्तेः । तथा चोक्तं मणिङूता-घटलत्वेने- 
शरमेदनिश्येऽपि पएथिवीत्वादिना तजन संदाय सिषाधयिषे भवत प्वेति। निधितेऽप्यथे प्रामाण्य- 
खंदायादितसंशयवत् धूमत्वं वह्धिन्यभिचारिञत्ति न वेति संशयादपि तादशसंशयोपपत्तेश्च । पतेन 
धायू रूपवान्न वेति संशयोऽपि उ्याख्यातः । ननु- सिद्धे नेच्छा, किंतु असिद्धे, सा च खसमान- 
विषयङ्ानजन्या, तश्च ज्ञानं न सामान्यप्रत्यासत्ति विना । नच--सिद्धगोचरछुखलत्वश्रकारकक्ाना- 
देवाक्षते खुशखे भवतीच्छा, समानप्रकारकत्वमाच्रस्य नियामकत्वादिति-- वाच्यम्; रजतत्वेन 
प्रकारेण रजते अनुभूयमाने घटादौ रज्ञतत्वघरकारकेचछाभसङ्गात् । नच--अकाराश्चयत्वमपि निया. 
मकम्; रजतश्रमाच्छुक्ताविच्छायुदयप्रसङ्ात् । तथा च समान्रकारकत्त्रे सति समानविषयकत्वं 
तचम् । अत एवाख्यातिपश्चे रजतस्मरणस्यैव शक्तो भ्रवतैकत्वमित्यपास्तमिति--चेन्न; यतो रजञत- 
श्रमाच्छुक्ताविच्छा नास्त्येव, किं त्व निर्ध॑चनीये रजत श्त्यनिवैचनीय ख्यातो वक्ष्यते । प्रकाराश्रयसतर 
[1 ^^ 

गोडब्रह्मानन्दी ( लघुचन्दरिका )। 
धतार्थकमिदं भरामाकारादिमते बोध्यम् । मन्मते तु-पकारेण प्रकारतायोग्येन । विषयो विषयतायोग्यः । ताद 
शयोग्यरवं चोद्धुद्धसंस्कारज्ञानयोग्यौ्षिविषयकयोः यत् अन्यतरत् तद्िषयस्वम् । तथा च प्राभाकरादिमते धूमण्वा- 
द्येकरूपेण व्यापषिपक्षधमेताज्ञानयोरिव मन्मते तयोर्वां तेन रूपेण ष्यािविषयको हु संस्कारपश्चधर्मताज्ानयो्वा 
हेतुर्वम् ; व्यासििशिष्वेरिष्यज्तानस्य तन्मते अनावरयकटववत् मन्मते व्यासिक्तानसयाप्यनावरेयकस्वात् , ताद्शक्ञान- 
हयोत्तरसुक्तवैरिश्यधीव्यक्तीनामिव व्यासिविषयकोदु द्धसंस्कारपक्षधमेताक्तानोत्तरं व्याधिस्श्टतिव्यष्ीनामनुमिव्युसप्यर्थ 
छपमे महागौरवात् । उक्तं हि पञ्चपाद्याम्--“रिङ्गकानभ्यक्षिसंस्कारयोः संभूय िङ्गिक्तानहेतत्वम् ; संस्का- 
राशुदरोषे तदभावात् । तसण्टिङ्गक्ञानमेव लिङ्गिसंबन्धसंस्कारयुदढोध्य तस्सहितं लिङ्गज्ञानं जनयतीति । उद्रोभ्य 
छवतः, खजन्यवद्धिक्ञानादिसो वा, खपूर्वेवर्तिनो भम्यस्ाहवा उद्धोध्य । तेन धूमवनत्ताक्ञानस्य कदाचिहुद्टोधकस्वाभावेऽपि 
न क्षतिः । खपूर्ववर्तिन उदोधकत्वेऽपि पूर्ववर्तितार्संबन्येन स्वस्य तथ्यावतेकर्वेन परंपरयोदोधकस्वम् । करणीभूतथ्यः 
च्छिम्यावसेकत्वेन जातिशुणयोः करणस्ववत् 1 भतो लिङ्गक्तानमेवोद्ठोधं जनयतीति नासङ्गतम् ; जन्यस्योद्धोधक्वेऽपि 
रिङ्गक्लानस तश्थावतैकस्वेन राघाम्यविवक्षया तदुक्तेः । व्यािस्मृतिप्रयोजकस्वेन पराभिमतानमुद्धोधकानां शक्तिधि- 
शेषखूपे संस्कारोढोधे हेतुर संभवेन साद्दादाक्तिमस्संस्छारसदितं शिङ्गश्ञानमनुभिति्ैतः; भराचीनमते उषहोधकजनित- 
शक्तिकसैव संस्कारस्य स्मरयादिदेुरवात् । संस्कारेण स्परत्यादौ जननीये तस्सष्टकारिस्वमे वोद्धोधकस्व "मिति नभ्यमते 
त॒ ताश्ोद्ोधकेः सहिवमेव शिङ्ज्ानं तथा; संस्कारहेतुस्वे मानाभावात् । नच--भ्यात्िसरणोत्तरं यत्र धूमवत्ताज्ञान, 
यच वा भ्यातिषिरिष्टधूमवत्तस््रतिः प्रथमत एव जाता, सत्रानुभिस्युत्पत्तये उ्यासिधीत्वेनाऽपि हेतुसवस्थावद्यकतवात् 

गोरवमिति--वाच्यम्; उद्ुदसंस्कारण्यासिक्ञानयोरेकश्यक्तिम्तया हेत॑र्वस्व प्राचीनमते स्वीकारात्, केवरुषंरका- 
रात् उद्ुद्धसंस्कारस्यातिरिक्तत्वेन तनैव शक्तिषिरोषस्वीकारात् । अनतिरिक्तत्वेऽपि ननुहुदसंस्कारादनुमितिः; उद्योध- 
कालावच्छिन्नदशक्तिखीकाराव् , नव्यमते संसकारोढोघकेषु व्यासिक्षनेषु ष्याधिक्ञाने च पर्यापाया एकराक्तेः सखीकारास् । 
भत एव नानारिङ्गकपरामर्घोभ्योऽनुमितिरुपपन्ना; तावत्सु तस्याः संभवात् । यदि चासुमितो पक्षसाध्यसंसर्गेदरस्य 
घटादेः स्प्रव्यादिसामभ्रीतो भानं नाजुभवषिर्ढं, तद् तद्शोद्योधकेभ्ो च्यािस्यष्यादिसामभ्रीतः पक्षघर्मतायाश्च तां 
भानमासताम् । भत एवोहुदधसंस्कारोन्तरं व्यास्मादिसमरणस् नापरापः; अनुमितेरेव व्यास्याथंरो स्शृतिस्वसखीकारास् । 
भम्यथा व्वनुमितिसामम्री तद्धाने प्रतिवन्धिकास्तु । नच--संस्कारस्याप्यनुमितिअनकव्वे स्थायभ्रयोगस्थले उपाभ्युखाधनं 
नियमतो न खात् , घस्कायैस्य व्यभिचारज्ञानस्य घञुमितिकारणसंस्कारापतिबन्धकस्वादिति- वाच्यम् ; विरोधिनिश्चयस्य 
पस्कारनाशकस्वेन व्यत्िसंस्कारनाशार्थं व्यापिधीभरतिन्धार्थ वा भ्यभिचारज्ञानसख साधनीयत्वेन नियमत उपाध्युदा- 
वनसंभवात्, विरोधिनिश्चयसय संस्कारानाशकत्वेऽपि विरोधि विषयकसंस्कारे संस्कारनाश्चकत्वस्यावश््यकस्वेन कारणी- 
भूतसंस्कारनिरोभि विषयकसंस्कारजननाय व्यभि चारक्ञापकोपाथ्युद्धावनसं भवाच्च । मनु, आर्था यत्र यस्य निश्चयः, सत्र 
तस्य रूपान्रेणापि न संक्चयः; समानविश्ेष्यकताग्श्यासत्येव तयोर्विरोधिरवाव् , तश्राश-निश्ितेऽपीति । वहिव्यः 
भिचारीति 1 वदिव्याप्यस्वेन निशधिततततद्ुमेभ्यो यत् भिरं तदितवथः । प्राचां मते यथा “रूप्व पा्थिवादिनिधिष- 
रूपभिश्नशृत्ति न वे"ति संशयकाङे वायो पार्थवादिरूपविरेषामावनिश्चयेऽपि श्वाय रूपवाश्र वे^ति संशयः, चथा वा 
“पार्थिवादिरूपाणि वायुडृत्तिस्वाभाववन्ती?ति निश्वरयेऽप्युक्तकारे “रूपं वायुष्टनति न वे'ति संशयः, वथो “धूमो चदहिष्याप्यः 
इति निश्चयेऽपि “धूमत्वं तत्तदूमभिश्नदृत्ति न वेति सं्रयकाले समानविषयकसंशयस्यापरतिबन्धकतायामतिरिक्तसंभा- 
वनाया उेजकसदात् । न श्रेवं--तादशोत्तजकस्य सदैवं संभवात् निश्चयः कदापि वितोभी न स्यादिति--वण्यम् ; संप 
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नियामकं वदश्चख्यातिवादी परमेवं विभीषणीयः । तथा च प्रकासश्रयघ्वस्य नियामकत्वादन्यथा- 
ख्यातिपक्चोऽपि निरस्त पव । नच-- तर्हिं मत्वं न स्यात् इदं रजतमिति अरमत्वाभिमतज्ञानस्य 
व्यधिकरणप्रकारत्वानभ्युपगमादिति--वाच्यम्; बाधितविषयत््ेन हि समत्वं न तु व्यधिकरण 
प्रकारत्वेन तस्यापि विषयवाधपयोज्यत्वादिति हि वक्ष्यते | नलु--भभावन्ञानस्य पतिथोगिक्ञान- 
जन्यत्वात् भरोढभ्रकाशयावत्तेजोविरदरूपस्य तमसः भरल्यक्षता न स्यात्, सामान्यप्रत्यासत्ति बिना 
प्रतियोग्यजुपस्थितेः इति-चेश्न; अस्मन्मते तमसो भावान्तरत्वात् । नच-तथापि तच्यञ्जकत्वात्तद्- 

~~ -------------~ ^ -  / ~~ ~~~" ~~~ ~~ ˆ~ 

गोडबरह्मानन्दी ( कश्युचन्दरिका ) । 

स्वावच्छेदेन पार्थिवादित्निविधरूपान्यत्वाभावनिश्चयक्राटे तादशसंशयस्यानुदयेन त्यासा्न्निकल्वादिति भावः। बिभीष- 
णीय इति । वस्तुतः तन्मते संवादिग्रृत्तावेच प्रकाराश्रयत्वं नियामकमुच्यते, विसंवादिप्रहृत्तो त दोषः, दोषसमव- 
धानोत्तरविशेषणनज्ञानं वाः; श्रवृत्तिमात्रे सु उपस्ितयोरिष्टतावच्छेदकधर्मिणोरसंसगाम्रह इति न दोष इति भावः । नच-- 
एकस्यां रजतभ्यक्तौ ज्ञातायामन्यस्यां रजतव्यक्तौ भ्रवरर्यापत्तिरिति--वाच्यम् ; क्तातरजतानामेकतरेवान्यत्रापि भ्वृत्तेर- 
न्यथाख्यातिमतेऽप्यापत्तेः, असाधारणकारणकट्पनान्तदभावात् ग्यक्तयन्तरे प्रदरस्यभावख मन्मतेऽपि संभवात् । व्यधि. 

क्ररणप्रकारकत्वेदिं । यादशघ्रकारता सखनिरूपित विशेष्यतासमानाधिकरणान्यवृत्तिः, तादराप्रकारताक्स्वेयभः । खं 
प्रकारता रजतादिनिष्ठा । तचिरूपितनिशेष्यतासमानाधिकरणात् इदंष्वादेर्भिन्ने रजतादौ तखाः सात् । बाधितेति । 
मिध्येलयथेः । विषयत्वेन विषयव्वघटितम् । विष्वाधप्रयोज्यत्वात् अमविकेष्ये विशेषणाभावक्तानज्ाप्यत्वात् । 
तथा च अमस्व्ञानकाले तादशाभावज्ञानस्यावकयकव्वेन तादराभावघटितमिध्यात्वघटितमेव अमत्त युक्तमिति भावः। 
न तु उ्यधिकरणेद्यादिनेद् सचितम्--तदीयतस्संबन्धानधिकरणे तत्संबन्धेन तस्परकारकथीवे तख तस्संबन्धेन 
मस्वमिति सक्षणकरणे संबन्धांरो भमस्वं अमे न स्यात् ; व्यवहियते च तन्न तख अमं ताच्रिकैः, अतणएव--सध्ये 
हेदुसमानकारध्वावगहिन्या अनुमितेः संसर्गी भूतकाखयि भ्मव्वसुक्तम् परामरोग्रन्थे दीधिदयादो । अथ--उक्तः 

धत्वं विरोषणसेव तस्संबन्धस्यापि ्रमस्वमिति--चेत्, तदहि हदो वह्धिमानिलयादिधीः संयोगत्वनिरिष्टस्य श्रमः स्यात् । 
अथ---विरोषणभ्रतियो गिकसंबन्धत्व विशिष्टस्यैव अमत्वं तत्न, न तु संबन्धतावच्छेदकमानविशिष्टखेति--चेत्, सहि 
संयोगन् रूपभ्रकारकीः रूपे संयोगत्वविरिष्टसख भ्रमो न खात् । एवं दूरख्थन्क्षद्वये देक्यनिषयकस्य “सोऽयःप्रति 
निर्विकल्पकस्य ध्यानादिसमये प्रभाषिरोषादिनिर्विकदपकस्व च अमख मत्वं न स्यात्; व्यवहियते च तत्रापि रोके 
अमस्वम्; तसमात् बाधितमिषयकप्वमेव अरमस्वम् । अत एवाबाधितदिषरयकस्वघटितप्रमाव्वमपि निर्निकदपकसा धार. 

णम् । एतावांस्तु विशेषः “सोऽयमिति वाक्यजन्यध्रमा तत्तदन्ध्वोपरक्षणप्रमाद्वारिरा, तजन्यञ्चमस्तु तद्मद्रा- 
रक इति । तस्मादेक्यञ्नमो निरविंकद्पकः संभवत्येव । ध्यानादिसमये प्रभादिनिर्विकटपकथमस्तु ध्यात्रादीनामयुभव- 
सिद्ध एव-- इति । अस्मन्मते पूर्वोत्तरमीमांसकयोमेते 1 भावान्तरत्वादिति ! तदुक्तं (नाभावोऽभाववैषम्यात् 
नारोपो बाधहानितः । उ्न्यादिषट्कवेधम्यौत् सें मेयान्तरं तमः इति । तमो "नीरं चरती"व्यादिप्रययात् रूपादि. 
मस्वेन वटादिष्विव तमपि तद्धाधामावेनं च गन्धाभावात् प्रथिव्यादिद्रम्यगुणादिषेरक्षण्येन च तमो द्रन्यान्त- 
रमिदयर्थः । किच उन्यचाक्ुषे आरोक्मरतियोगिकसंयोगो न हेतुः; मणिध्रभादो तदभावेऽपि चाक्षुषयोरपत्तेः । नाप्यारो- 
कप्रत्तियोगित्वोपरुक्षित्तः संयोगः; आरोकम्रतियो गिकरवसंयोगत्वयोः विरोषणविरोष्यमावे विनिगमकाभावेन तद्वच्छि- 
न्ख कारणताद्वयापत्तेः । नाप्यन्यदेशावच्छिन्नादारोकसंयोगाचक्षुषोरपस्यसंभवात् जातििरोषस्येव दरन्यादिचाक्चुषज- 
नकतायामाछोकसंयोगनि टायामवच्छेदकत्वं स्वीकार्यम् , सा च जातिररोकनिषटे वाखादिसंयोगेऽपि संभवति, अत एव 
प्रभादिं चाक्चुषमिति वाच्यम्; तादशजातिः संयोगस्वस्य विभागस्वख वा व्याप्येयन्न दिनिणमकामावात् ! अत एवारे. 

कमरतियोगिकस्वोपरुक्चितविजातीयत्वेनापि न हेतततासंभवः; आरोकषटादौ वायुविभागसख संभवेन वायुप्रतियोगिक- 
व्वविशिष्विजातीयस्वेन हेत॒तामादाय विनिगमकाभावापत्तेः, करं तु तमरूवैन भ्रतिबन्धकस्वमेव दरव्यचाश्चुषं भ्रति 

कटप्यते; तदभावादेवोक्त्रभादूौ चा्चुपोतपत्तिः । न च-तमोऽमावत्वेन कारणव्येऽपि तमःपरतियोगिकत्वाभावस्व- 
योर्विशेषणनिरोष्यत्वस्यातिनिगम्यत्वेन कारणताद्वयापत्तिरिति--वाच्यम्; सवावच्छिन्नप्रतियोगिताकस् संबन्धेन तम- 
स्त्वविरिष्टे विरोषणतासंबन्धेन नतेमनममावत्वमेव देतुतावच्छेद्क्रभ्, न तु षिरोषणतासंबन्धेनाभावव्यविचिष्ट 
स्वावच्छिन्रप्रतियोगिताकत्वसंबन्येन वतमानं तमस्त्वम्; उक्तपरतियोगिताकसव संबन्धेनैव वस्य हेतुतावच्छेदकत्वस्य 
वाच्यतया द्विधोक्तसंबन्धप्रचेशे गौरवापत्तेः । भभावस्वं वा न निवेक्ष्यते; उक्तप्रतियो गिताकस्वसंबन्धेन तमर्स्वस्यैव 
हेततावच्छेदकत्वसंभवात् ! न च--मेदवारणायाश्यन्ताभावस्वमव्यं लिवेदयमिति-- वाच्यम् ; संबन्धविशेषावच्छि- 
तरभतियोगिताया- ग्रवक््यं निवेश्यतया तत एद तद्वारणाव् 1 यदि तु--प्रतिबम्धकस्याभावो न हेतुः, फं तु अति- 
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येक्षेति-वाच्यम्; खरूषसत' एव तारकेजोषिरहस्य तमोग्यञ्जकत्वम्, न तु ज्ञानस्य मानाभावादि- 
त्यभ्युपगमात् । अन्येषां मते तारक्तेजोविरदक्ञानस्यपिक्चितत्वेऽपि प्रतियोभितावच्छेदकप्रकारक- 
ज्ञानादेव तत्सभवेन तदथे सकलप्रतियोगिक्ञानजनिकायाः सामान्यप्रयासत्तरयुपयोगात् । नच-- 
गोत्वाभावन्ञानं गोत्वत्वप्रकारकञ्चानजन्यम्, तच्च गवेतराछर्तित्वे सति सकरगोचत्तित्वरूपं सामा- 
न्यप्रलयासत्तिम्न्तरेण न शक्यमवगन्तुमिति-साम्प्रतम्; यत्किश्िद्रोग्यक्तेरेव गोत्वस्वरूपत्वात् । 

गोडनह्यानन्दी ( खधुचन्द्रिका ) । 
त्रस्धकं कार्थप्राणमावे क्षेमसाधारणकारणत्वाश्रयम् । न॒ च~--कारणकुटाश्रयक्चषणोत्तरक्षणस्वख कार्योत्पत्तिष्याप्यतया 
भ्रसिबन्धकसस्वेऽपि सकरकारणसष्वसंभवात् कार्योदिरयापत्तिरिति-- वाच्यम्; सकरूकारणाश्रयत्वसखय प्रतिबन्धक्ामाव- 

सहितखेवोक्तव्याप्यतावच्छेदके भवेश्चादिति मतमाश्रीयते वा, प्रतिबन्धका भावस्य हेतुत्वं तव्यक्तिवेनैव, न तु मण्या. 
द्यभावस्वेन, न च~-मणिगगनान्यतरस्वावचिछन्नाभावव्यक्तेरपि सय्यक्ित्वेन देतुतापत्तिरिति-- वाच्यम्; तेन स्पेण 

दादादिहेतत्वेऽस्यथासिद्धेः स्रैरपि वाच्यत्वात्, तब्यक्तेमैणिसामान्याभावानतिरिक्तववाश्चेति मतं वाश्रीयते-तद्ा 
न काप्यनुपपत्तिः । नच~--उक्तरील्या आरोकप्रतियोगिकत्वसंयोगत्वयोरपि विरोध्य षिशेषणभावन्यवस्थासंभवात् तन्न 
पूर्वोक्तो विनिगमकामावः कथमिति--बाच्यम्; अ्रतियोगितासंबन्धेनाखोकबिशिष्टसेव निवेश्यतया पूर्वोक्तगीरवा- 
भवेन बिनिगमकाभावस्यावक्यकत्वात् । न द्यारोकत्वावच्छिननस्वं संयोगप्रतियोगितायां प्रामाणिकम् , येन तयेव 
खाघवाश्रिवेशेनारोकभ्यक्तीनामप्यनियेक्छो वाच्यः । न च-आलोकवानियाकारधीर्विशिष्टस्य वेरिश्यमिति विशेष्ये 
विरोषं तत्रापि विदोषणान्तरमिति च रीयेति तन्न विषयसेदं विना ज्ञानयोवेंरुक्षण्यासंभवः; “अथैनैव विरोषो हि 
निराकारतया धियाःमियाचायेक्तिः, तथा चाये आलोकत्वावच्छिन्नप्रतियो गिताकसंयोगस्दवेन भानम्, द्वितीये सु 
कवरं संयोग्वेनेति प्रामाणिकमेवालोकल्वावच्छिन्नरवं संयोगीयप्रतियो गितायामिति--चाच्यम् ; तत्र तख प्रामाणिक 
त्वेऽपि तादशकारणतावच्छेद्के त्निवेरो प्रयोजनाभावात् ! नच--ञआरोक्यक्तीनाम नन्येन तश्िवेशे गोरवेणोक्ता- 
वच्छिन्नत्वेन प्रतियोगितानिवेश् एव युक्त इति--वाच्यम् ; आरोकस्वावच्छिन्नसयेकसैवावच्छेदकस्श्य नानाग्यक्तिषु 
संभवेन गोरवाभावात् । तमस्स्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्वं त्ववदयमभावे निवेङ्यम् ; तमस्सप्वेऽपि तमोधयोभयाभाव- 
सश्वेनातिप्रसङ्गात् । यदि त॒ विधिष्टवैरिश्यजदधावारोकत्वविरिष्टं विषयः, विरोष्ये विरोषणमिति क्लमे तु तदुपरुक्षि- 
तम्» तद्विशिष्टतदुपरक्षितयोश्च मेदखीकारादुक्तजानयोवेंरक्षण्यं, तदा संयोगीथग्रतियोगिताया जआरोकत्वावच्छि 
श्रसवमप्रामाणिकमेव । तस्मात्ताद्स्म्यसंबन्येन तमस्त्वेन चाश्चुषं प्रति प्रतिवन्धकस्वम् , कपारादौ घटादेरिव घटादौ । 

तद्बच्छिन्नविद्धतमरखात्ियायाः परिणामस्तम इति तत्र तत्तादााप्म्यस्वात् तत्कारे न चा्चुषम् , प्रभादो तदभावाचा- 

शुष् । तमोध्वेसश्चालोकसंयोगादिरूप इति न तस्कट्पने गौरवम् । न च--तमोऽभावस्वेन कारणतापक्षो न युक्तः, 
काघवेन चाक्चुषहेत॒तया भावरूपखेव वस्त्वन्तरस्य सिद्धेयक्ततवादिति-- वाच्यम्; तख दभ्यरूपत्वे घटादि चा्चुषस्थरे 
धटादावारोके च तस्य संयोगद्वयं कद्पनीयम् । अतीन्द्ियत्वसिद्धयेः स्पाहैनम्रलक्षे तादास्म्येन तस्य प्रतिबन्धकत्वम् ; 
उद्धूतस्पषस्तन्न न जायते, तत्र तस्य प्रतिबन्धकस्वादिति चा कस्पनीयम् । तसय चा्चुषं न जायतते, द्रर्यदत्तिविषयता- 

संबन्धेन चश्ुषं अरति तस्प्रतियोगिकसंयोगस्वेन हेतु्वखीकारेण तस्मतियो गिकत्वचिशिष्टसंयोगसय तग्रासस्वादिति 

वाच्यम् ! तथा च तमोऽभावत्वेन कारणत्वे वद्पेक्षया न गौरवम् । यदि च तस्य संयोशसंबन्धेन उक्तदेतुस्वं कर्प- 
नीयम्, न तु तत्संयोगयेद्युच्यते, तदापि विभागसं बन्धेन तख हेतुतामाद्ग्य बिनिगमकामावः, तस्य गुणक्कियान्य- 
शररूपत्वेऽपि बिभाादिरूपत्वे संयोगादिरूपतामादाय षिनिगमकाभावः, सामान्यरूपत्वे संयोगो विभागो वा तदा- 
श्रय इति सः, तसरत भावरूप वद्यासंभवाद् भावरूपत्वमेव । स चाभावो न तमोनाशः; आलोकादौ तदसंभ- 
वात् । खत एव नं तमश्रागमावः; किं तमोऽलन्ताभाव इति दिक् ॥ न तु क्ञानस्येति । आरोकषस्य तमोनाशक- 
व्वात्तमस भारोकाभावभयुक्तव्वेन तमोजन्यख तमश्वाश्चुषस्यारोकाभावप्रयुक्तसवम् । उक्तं हि विवरणे--“आरोष्छ- ` 
बिनाशितस्य तमसः पुन्मुरुकारणादेव जन्मे'ति । तथा चालोकस्याभाव एव तमोव्यञ्जकः, न॑ घु तञ्तानमिति भावः । 
अन्येषाम् उक्ततेजोविरहस्तम इतिवादिनां चेशेषिकादीनाम् । भ्रतियोशितावच्छेदकेति । भोढभकाश्वेलय्ैः । 
तश्ोद्धूतानमि भूतरूयवन्महातेजर्त्वं ्रभास्वरूपा जातिवौ । गोग्यक्तेरिति ! समवेत्वसंबन्धेन गोस्वरूपेण तस्या 
सवच्छेदकस्वमिति भावः । न च-गोसमवेतख दभ्यत्वादेर्धयदौ सरवात्तत्र “गोस्वं नास्तीति धीः प्रमा न खादिति- 
वाच्यम् ; उक्तसंबन्परेन हि विदोषणविधयैव गोरवच्छेदिका । वर्तुतस्तु-तत्तद्रोष्यक्तिमात्रनिष्ठावच्छेदकता गोर्वनिष्ठा 

` आ्ेयवाविशेषावच्छिन्ञा न केनापि धर्मेणावच्छिधते; शुदडम्यक्रिमात्रसैवाचच्छेद्कत्वसं भवेनानन्तगोन्यक्तिरादिवि- 

दिष्टसयावच्छेदुकत्वे भौरवात्, जातीतरस्यानवच्छिन्नप्रकारत्वाम वेऽप्यनवच्छिनावच्छेदकस्वे बाधकाभावात् ! तथाच 
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पतेन आगभावप्रतीतिरपि' व्याख्याता । किं चानागतज्ञानस्यापेक्षिवत्वे अनुभानादेव तद्भविष्यति; 
तथा च न्यायङ्कखमाज्जरो--शङ्ा बेदयुमास्वेव न चेच्छङ्का ततस्तराम् । ्याघातावधिरादाङ्ा 
तकः शङ्ावधिर्मतः ॥ इत्यन शङ्खो पपाद्कमनागतज्ञानमचमानादेचेत्यु कम्, अञुमानं च वतंमान- 
पाकः, पाकपू्वैकालीनः, पाकत्वादतीतपाकवदित्यादि । नच चरमपाकै व्यभिचारः, खाध्यसिच्लु- 
पजीवकस्य व्यभिचारज्ञानस्यादोषत्वात्, अन्यथा सिच्यसिदधिव्याघातात् । किंच राब्दादपि सकल- 
धूमपाकादिगोचरज्ञानसंभवः । नच-शङ्कादिपूवै शब्दस्योपस्थितिनियमाभाव  इति--वाच्यम् ; 
कदाचिदेव द्राब्दादयुभूतस्य वदानीं भमृष्तत्ताकस्म्रतिसंभवात्। नयु--अनुमितेर्विरोषणज्ञानजन्य- 
त्वेन सामान्यप्रत्यासत्तिसिद्धिः, न चाञुमानान्तराद्धिशेषणज्ञानमनवस्थानात्--दइति चेन्न; विशेषण- 
तावच्छेदकमकारकक्ञानादेव साभ्यविरोषणकपक्षविरोष्यकानुमितिसंभवात् । एतेन-- सुरभि चन्दनः 
वकि 

गोडबरह्मानन्दी ( लघुचन्दरिका ) । 
गोस्वरूपे गोषदाहुपस्थितस्यापि गोस्वोपरुक्चितयत्किञ्िरस्ररूपस्यैवावच्छेदकत्वेन भानम् । एवं च तत्तव्यक्तिरूपलक्षण- 
विधयेवावच्छेदिका; उन्तसंबन्पेन तथ्यक्तिषिशिष्टख गोत्वस्य गवान्तरे सत्वाभावेन गवान्तरे गोत्वं नासती "ति प्रलयया- 
पत्या तरिरोषणनिधया अवच्छेदकतवांभवात् । अत एव भूखे यत्किञचिदरो्यक्तेरेवेति भ्यक्तिनिर्दृशेन शुद्धग्यक्तेरवच्छे. 
दकस्वयुक्तम् । एवकारश्य त्रयमः । सकरगोच्तिस्वादेभौवभ्रययेनोपस्थिवस्वेन गोत्वस्य विरोषणत्वेऽपि न प्रति 
योगितावच्छेदकस्वमिति । अत एव गोस्वरवरूपखादिल्यस्य गोत्वाभावप्रतियोगितावच्छेदक्त्वेन भानादियथेः । तथा 
च यथा श्रटो नासी"लादिन्ताने घटसामान्याभावस्य सर्बघटग्रतियो गिकस्यापि विरोषणतया कथ्िदेव भटो भाति, 
तथा भगोरवं नास्तीति ज्ञाने सकरूगोग्यत्तयवच्छिन्नम्रतियोगिताकेऽपि गोत्वाभावे प्रतियोगितावच्छेद्कतया भास- 
मानेन केनचित् गवा विरिष्टं गोस्वं विशेषणम्, न तु सैरगोभिरिति भावः । सकलगोच्रत्तित्वस्यावच्छेदके प्रवेशेऽपि 
तश गोदृत्तिमेदप्रतियो गितानवच्छेदकस्वरूपत्वात् न सामान्यरक्षणपेकषेपि बोध्यम् । अत्र गोस्वख तादासम्बसंब- 
म्धेन नावच्छेदकस्वं संभवति; अत्यन्ताभेदे संबन्धासंभवेन तस्य रोत्वेऽसंबन्धात् , गोरिव्याकारकतत्तद्धी प्रकारत्वस्यापि 
नावच्छेदुकस्वम् ; अवच्छेदकाभेदे प्रकारभेदेन अ्रकारस्वस्यामेदपक्षे वसखातिप्रसक्तघ्वात्, अतो गोभ्यद्ठिरेवेति युकम् । 
पतेनेति । अभावबुद्धौ प्रतियोम्यंशो पकारीमूतधमैश्रकारकन्लानद्यैव विशेषणतावच्छेदकभ्रकारकधीनिधया हेतुत्वम्; 
न सु प्रतियोगिभानस्येति स्रीकारेणेयथैः । व्याख्यातेति । घरस्वादिनां विद्यमानधटादिक्ञानात् भाविघटादिविक्ेषित- 
अागभावत्वेन धीः शब्दादिना जायते; बिधमानकायं शक्तिमत्तया गृही तालिडादिपदात् भरामाकरमते भाविका्च- 
धीवत् । दाङ्कत्यादि । कालान्तरे देशान्तरे च वकतेमने' धूमे व्यभिचारस्यतीन्दियपिद्राचादादुपाधित्वसख चा शङ्का 
चेदसि, तदा देरकालान्तर्योभौविभूतयोक्षौनायानुमानमस्तयेव । जल्पेन प्रतिवादिनं निरस तस्वबुुस्षुं प्रलाह-- 
तर्कः शङ्कावधिरिति । शङ्काया अवधिः सामम्रीबिषयकः । ननु तक॑स्यापि व्यासिधीमूरखकस्वादनवस्था तत्राह-- 
घ्याघातेति । आशङ्का उक्तानवस्था । "यदि स्त्र शङ्कसे, तदा धूमाघर्थं वह्धयादौ तवेव प्रदत्त खात्, इति 
तकेरूपेण व्याघातेन वारणीयेयथैः । उक्तमिति । काटान्तरे ऽ्यभिचरिष्यतीति कारं भाविनमाकलययाशङ्खेत, तद्! 
करनं च नानुमानमवधीरयेतेलनेनोक्तमिय्थः । पाकपू्वैकारीनः पाकरालीनध्वंसम्रतियोगी । साध्येत्यादि । 
मक्ृताजुमानेन साध्यसिद्धः सलासेव चरमपाकं क्ास्वा तत्र व्यभिचारो कात्यः, तथा च साध्यसिद्ततरं व्यभिचार- 
कनं व्यथेमित्यथेः । अन्यथा तस्य दोषष्वस्वीकारे  सिद्धीत्यादि । भावि यदि ज्ञातं, वदोक्ाजुमानेनैवेति तस्सै- 
पत्तो करं पश्चलयन व्यमिचारक्षनेन; यदि च न जातम्, तदा तत्न व्यभिचारो ज्ञातुमशषक्य इल्युभयथापि ग्याघातो- 

क्िसंभवादिदयथैः । पाककारीनध्वंसप्रतियोगिपाकल्वस्य हेतुत्वस्छीकारेऽपि चिशोषणं भ्यथैम्; चरमपाकसयानुपस्थिल्या 
तत्र व्यभि चारस्यावारणीयत्वात्, सिद्धसाधनाच्च । न च--ज्ञातायामयुमितौ तस्याः व्यभिचारिहेतुकत्वेन अमत्वं 

` स्यभिचारक्ञानेन साध्यत , इति न ॒तय्यथमिति--वाच्यम्; यभिचारिषेतुकानुमितिखवस्य अभस्वाव्याप्यस्वात् । 
शब्दादिति । विमाने शक्तयादि्तानादविधमानग्यकतेः शब्दात् बोधः, समानग्रकारकत्वेन श्लक्त्यादिश्ानक्ाब्दानु- 
भवयोः का्यैकारणभावादिति भावः । स्शतेखस्वावगाहित्वनियमस्ीकारे धूमत्वादिमाच्ररूपेण स्मूयसंभवात्ताश्ल- 
नियमं परिलजन्नाह--अगृष्टतन्ताकेति । तदेशकारडृत्तितवरूपतन्तानिरिष्टधूमस्वादिरूपेण धूमादिविषयकस्यापि 
संस्कारस्य तन्ताशेऽनुदढोधाद्निषयीृततत्तकेलथैः । क्ञानादेवेति । विदोषणज्ञानसय विशिष्टभीत्वावच्छिघं अति न 
देदलवम्; , स्ता व्यभिचारत्। अथ-संर्कारसंबन्धेन हेतुत्वात् नोक्तव्यभिचार इति- चेत्, तष्टं श्क्षादौ 
ग्यभिचारः ॥ तसात् सखमवायेनेव तस्य विदिष्परलकषत्वावच्छिन्नं प्रति देतुस्वं संभवरडुक्तिकम् । तदपि न युक्तिसह- 
मिखतुपदं मूले वक्षयते । नलु-विरोषणतावच्छदक्परकारकथीस्वेनापि हेतुत्वे ख एच पन्थाः, सस्यञ् ¦ विसेषणताव-, 
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भित्यादिविशि्ट्ञानाय कर्पिता ज्ञानङक्चषणा प्रत्यासक्तिरपि- निरस्ता; चन्दनत्वेन सुरभित्वायुभा- 
नोपपत्तेः, अन्यथा साध्यविरिषपक्षभवयक्चोपपत्तेरखमानमाघोच्छेवग्रसङ्गातव् । नच--अभावसाध्यक- 
केवरुव्यतिरेकिणि साभ्यप्रसिद्धेरनङ्गत्वात्त्न प्ताया अयुमितिलामम्रयाः प्रदयश्चसामप्रीतो बलव 

गोडब्रह्यानन्दी ( लघुचन्द्रिका ) । 
च्छेदकथरकारकनादिति भूरख वहिस्वादिरूपेण वह्िव्याश्यादिसंस्कारपरामनशौदिलयर्थः । तथां च सर्कारपरामर्ध्म- 
देरेव साध्यबिरोषणकस््रयमुमिव्यादिनियामकःत्वम् । ननु--वद्धिस्वरूपैण पर्वेतीयवद्धेरेव पयेतपश्चकानुमितौ निय- 
मेन भावाचुपपत्तिः व्य्यादिविषयकपरामक्षे महानसीयादिवद्धिरेव स्वन्मते भानात् तद्यैव भानापत्तिः, तस्यापि 
भानापत्तिवौ कायैतावच्छेदृके बह्विविरोषामिवेश्चात्- इति चेन्न; मन्मते खतःप्रमास्वश्ीकारेणोत्पन्तौ क्षपौ च 
भमात्वसखय सवतस्त्वात् । क्ञानसामान्यसामग्या एव हि म्रमात्वे नियामकत्वम्, ने तु गुणख । ननु-- ति क्ानषाम- 
न्यसामभ्रीजन्यतावच्छेदकं प्रमास्वमिलयागतम्, तश्च न संभवति; प्रमास्वस्य श्षानसामान्यसामभ्याश्चं विषयसेदेन 

ननाश्वाव् बिषयसमसंख्यानां प्रमायां क्नसामान्यसामभीहेतुत्वानामापत्तः, एकस्िक्ञपि विषयेन्द्ियसन्निकर्षव्या- 

्िनिश्वयादीनानेकरूपेणेकसं बन्धेन च देतुस्वासं भवेन नानाहेतु्वापत्तेः, तथा च गुणजन्यतावच्छेदुकमेव प्रमां वक्तु 
युक्तम्; समवायाद्चकसंबन्धेन तत्तद्धिरोष्य संबद्धं यत. विशोषणं तद्रुसिया खप्रकारता तदाश्रयदृत्तिधर्मवस्वसंबन्धेन 
शानं प्रति ताद्छसंबद्धविशेषणब्रत्तिघमैस्वेन हेतुत्वलेकखैव संभवात्, तादश्षधर्मस्त॒ केवराग्वयिविषयत्वादिकम् , 
तदुाश्रयत्वसंबन्धेन ज्ञनं घदादौ जायते, तत्र ताद्शधमो विषयस्वादिकसस्ति, तस्य च विदोषणतासंबन्धेन हेतुस्वम् ; 

तस्येव केवरान्वयिधर्यं प्रति संबम्धस्वात् , तादशप्रकारतामाच्रसंबन्धेन कार्यष्वस्योक्तैः व्यभिचारः; तादशाधर्मवति सर्वश्र 
ताषदाभ्रकारता संबन्धेन ्ानानुत्पत्तेः, धिशेष्यसंबद्धतत्तद्विरो षणदत्तित्वविरिष्टघमैत्वेन हेतुर्वोक्तौ तु तादश्चप्रकारतामात्रे 
संवम्धोऽस्तु; धिशिष्टस्य कारणस्यान्यत्राखत्वेन व्यभिचारामावात्--इ ति चेन्न; यथपि बहयनुमितित्वादिकमेव काय॑ताव- 
ष्डेदकम्, न तु बह्वधादिभ्रमाव्वभ्; तथापि दोषसहिता या वद्यादिविरिष्टक्तानसामभी तद्धिकरणक्षणाव्यवहितोत्तर- 

श्षणस्वे वह्कधादि्रमाक्वध्याप्यतास्वीकारात्तादकरसामम्या प्रमैव जायते, दोषसहितया तु अम एव; वह्मधादिभमत्वेन 
दोषकार्यष्वसख भट्मते स्नीकारास्› गुरुमते भेदारहसहितयोर्विरोष्यविरेषणप्रमयोरिव प्रमाविषयश्वविशिष्टषिरोष्य- 
विशेषणयोभदाप्रहस्यापि अमस्वेन तस्यैव दोषप्रयुक्तत्नादिति कर्ममीमांसकाः मनसवेन प्रमस्वावच्छिन्नं अद्युपादान- 
कारणस्वस्वीकारात्, मनोघटितया सामभ्या प्रमैव जायते; अमस्वावच्छिन्नं प्रति सखपरिणामाभ्यवहितपूर्ववृ्तिष्व 

धिशिष्टपष्ठवाचानस्वेनोपादानस्वस्ीकारात् , पष्वाक्ञानदोषादिघटिवसामभ्या अम पएवेवयोपनिषदाः । नलु--तथा- 
प्येकस्मिन् पर्वते विमानानां नानावह्खीनामजुमिलयादौः भानं स्यात्--इति चेत्, खप्देवेति संक्षेपः । क्षानायेति । 
सौरभत्वषामान्बरक्षणया सवेषां सोरभाणां नोक्छक्ाने मानसंमवः; सामाम्याश्रययक्किञ्चिग्यक्लयरो फटी भूतक्ञानकर- 
णेग्दियसभिकर्षस्य रोकिकस्य तया भपेश्चणाव् । यदि च तया स नापेक्ष्यते, शक्तसाने यावत्सौरभाणां वि्ेषणतया 

भानमिष्टमेव; "यावसोरभङ्सिसौरमस्वाश्रयवश्चन्दनःमिस्याकारकत्वसंमवात्, सुख्यविरोभ्यतासंबन्धेन ष्वाक्षुषं त॒ न 
सौरभे आयते; वस्संबन्धेन तदु्पन्तै कोकिकसश्चिकर्सय हेतुत्वात्, विरोष्यतासंबन्धसेव सामान्य्तानका्यतावच्छेद्- 
करवाद्धे्युभ्यते, तद् सुरमीष्यादेश्रन्दने सौरमस्वप्रकारकचाक्चुषशभ्रमयेलथैः । एतं सुरभिस्वेल्यस्य सोरमत्वेखथैः। तथा 
च ष्वध्वुने सौरमत्वभ्रमजनकदोषकाले चम्दनत्वेन सौरभस्वायुमानोपपत्तेः उक्तभरमोऽनुमितिरूप एव, न चक्षुष 
हति शाने न श्रल्यासत्तिरिति भावः । अन्यथा ज्ञानस्य प्रलयासत्तित्वे । पक्षध्रत्यक्षेति } नच--बहिरिन्दरियस्य 
स्मायोग्यमुख्यविदेभ्यकशानाजनकस्वेन “परमाणु रूपवानि"त्याविक्ञानस्य चाश्षुषत्वा्यसंभवादनुमितित्वमिति--वाच्यम्; 
मानसत्वसंमवात् । केवरभ्यिरे क्रिणि 'परथिष्यां तद्ितरमेद' इल्याचनुमितौ । तदनभ्युपगमात् उक्तायुमिय- 
स्ीकाराष् । नय--उक्तानुमितेः स्ीकारेऽपि व्यतिरेकष्यािज्ञानघरितादुमितिसामग्या एव इ्कुत्वेन सस्या पएव 
अरुबश्वसायाति, न स्वन्वयम्यातिभीधरितसामग्या इति तदखीकासेक्तिः व्यथति-- वाच्यम्; तादशाजुमितिस्ीकारे 
णथि्युरेश्यकःुथिवीतरमेदधिभेयकानुमितिसगमगरीस्वेन “पथिकी इतरमेदवती' शयाकारकानुमित्युपधायकान्वय- 
म्यासिसामग्याः एथिवीषि्ेष्यकतदितरमेदनिषटारोकफिकप्रकारतन्षाङिग्रलक्षं अरति परतिबन्धकत्वकस्पनसंभवेन तादृशा 
सुकनिखसीकारस्योक्ेयु कत्वात् । नन्व--एथिवीस्वावष्छेदेन . एथिभ्याः पक्षटवे अन्वयदषटान्ताभावे नान्वयम्याकषिमह 
शति--वाच्यम् ; पदौकयेक्षसख धटावेरन्वयद्टान्तस्वसंभदात् । पटादौ साध्यसिद्धावपि न सिडधसाधनम्; एथिवीस्वा- 

वच्छेदेन साभ्यस्यसिद्धत्वात् । नयु--परामदौश्य्र जायमानस्य ानस्य कोकिकप्रलक्षस्वसीकारे तन्न परामशोदेर- 
पयोगो न स्थात् , इष्टापत्तो च भूमेन पेते वक्षित इति भीः पक्षतया पर्व॑ते वद्िज्लौत इति धीश्च न स्यात्, तसमात् 
अघक्वसामघ्रीदिकश्षपसामभीकस्वेनापतयक्षमजुमितिरूपं शानमज्गीकत्यमिति नष्युमितिमानरोच्छेव्, इति--चरन्न 

,) 



३४ अद्वैतसिद्धिः ।  पारच्छदः ६ | 

खमिति-बाच्यम् अथापत्तिवादिभिरस्मामिस्तद नभ्युपगमात् 1 “पवैतदृतिधूमो चहिया्य इति 
परामर्शात् साध्यविरोष्यकयश्चविशेषणकाडमितयभ्युपगमे तु नेव काप्यनुपपत्तिः । च ; प्च र 
ष्यत्वनियमे मानाभावात् । किच धूमत्वादिसामान्य न खरूपतः प्रत्यासात्तः; ध्रुलीप भूमश्चमाननः 
धूमन्वेन सकटधूमनिश्टवह्िव्यासित्रदाचुदयप्रसङ्गात्, तत्र स्वरूपतो धूमत्वाभवात्, नचषटाय तिः 
तदुत्तरकारमदुमित्यजदयायत्तः, तथा च भूमत्व्ञानं मरत्यासत्तिरिति-- वाच्यम् ; तच्च धुमेन्द्रियख 
कर्यदृशायां धूमक्षानात्धाङ्गरूयेव । निर्विकल्पके मानाभावात्, विरिषटक्ञानत्वेन विद्रोषणज्ञानत्वेन च. 

"^~ 
(1 ~ ५ ̂  ~ स म न 

गोडब्रह्यानन्दी ( ुघुचन्दिका ) । 

परामर्यीसय तादशब्मयक्षगतभ्रमत्वभ्रलक्षोपयुक्तस्वात् । वद्धयादिष्याप्यवदविशेष्यकवद्धयादिभकारंकल्लानत्वरूपस्य वह्वधा- 
दिप्रमास्वभ्याप्यधरमैख हि निश्चयो वह्वयादिप्रमाववस्य विपरीतक्तानोत्तरप्रयक्षे निश्चये प्रयोजकः, पक्षतया जानामीति 
भीस्तु नाङ्ीक्रियते; तस्या हेतुत्वे प्राभाकरादीनां बहुनां भिवादात् । नच--"वहिमनुभिनोमी'ति धीसिद्धस्ानुमिति- 
त्वस्य कायमात्रनिष्टजातितया परामश्चौदिकारयैतावच्छेदकस्वमावद्यकमि ति--वच्यम्; अजुमितिव्वसख वाहसग्याप्य- 
भरमवत्तानिश्चयनिश्ितम्रमात्वकमरयक्षव्वरूपत्वेनाजातित्वात् । ̀ अभ्युपगमे तु पक्षधरादिस्वीकारादरे व॒ । नैवेति । 
पवेतीयवद्धेरक्तनेऽपि तद्विरोष्यकानुमितिसंभवादिव्यादिः । नु पश्चविशेष्यकपरामरोँन्तरं पक्षीयसध्यभ्यक्यक्तने 
साभ्यदिरेष्यकानुमितेः पक्षधरायेरण्यनुक्तत्वात्त्रायुमिलपरापादनुपपत्तिरसत्येष, तन्राह--अनुमिवेरिति । पश्चवि- 
शोप्यकपरामशैजन्याजुभितेरियथेः । तथा च पर्वतोदेश्यकवहिविधेयकानुमितिववेतैव ताददापरामदीविशिष्टसेनेव वा 
तादृशषपरामकेकार्चताखीकारात् साध्यविरोष्यकानुभितेरपि तत्संभवाक्नायुपपत्तिः ! पक्षीयसाध्यस्य ज्ञातस्वे तस्यानु- 

मितौ विशेषणत्वम् , तद मावे विशेष्यत्वम् । पश्चधरोक्तेरादरस्तु, पश्चविशेष्यकत्वानियमन्ञापनमान्राथं इति भावः । 
खरूपतः इन्दियसबनिङृ्निषटज्ञायमानधूमल्वादिष्यक्ठितवेन । परत्यासत्तिः धूमादिप्रयकषे कारणम् । धूमनिष्ठेति । 
धूमविशष्यकेल्थः । तत्र सकरधूमेषु ज्ञायमानधूमस्वम्यक्तिस्वेन तन्न धूमस्वस्य सत्वेऽपि चश्चुरसनिङृष्टनिष्त्वविशि- 
शोक्तव्यक्तित्वरूपेणामावः। धूमे धूमत्वप्रयक्षकाखे तद्धे तादृशष्यक्तितवरूपेण धूमत्वसत्वं॑ भवति । तथा च ताद- 
शन्यक्तिन्वविश्ि्टस्य समवायेन हेतुत्वासंभवेऽपि स्समवायिदृत्तित्वोपरक्चि तधूमत्वसंबन्धेन हेचुस्वमरेोकिकधूमरिष्ठ- 
खख्यविरोष्यतासंबन्धेन भूमत्वपरकारकं परयक्षं भ्रति संभवति, अतो धूलीपटले धूमजमे्युक्तम् । नच--इन्द्रियसन्नि- 
कुष्टविरोप्कधीमकारी भूतभूमत्वादिन्यक्तत्विन सखसमवायिनिष्ठविषयतासंबन्धेन हेतुत्वं वाच्यम्, अतीत्तानागतधूमेषु 
खमवायेनोक्तपूमत्वसंबन्धेन वा धूमव्वाभावात्शनोक्तविरोष्यतासंबन्धेन प्रयक्षोत््यसंभवाडुक्तविषयतासंबन्धेनेष्यु- 
कमिति--चाच्यम्; विषयता हि यदयप्यतीतादिषु संबन्धः; तथापि सविषयकखैव, न तु घटत्वादेः । अथ घरस्वस्य ` 
सख्रस्रमवाय एव संबन्धः तस्ाश्रय इस्युच्येत, तथाप्याश्नयस संबन्धः खबृत्तिविषयतैव वाच्येति तद्रोषतादवस्थ्यम् । 

अथव - स्वसमवायिसंयोगाद्योऽपि घरत्वदेः संबन्धा न स्युरिति--चेत्, न स्युरेव; अतीतादौ समवायिनं श्रति 
सोमस्य वतेमानेष्वेव संबन्धतया क्ुपततवात् । विषयताया अतीतादिषु खविषयकं भत्येव संबन्धतया छ्पषव्वेन न घट- 
त्वादिखमवाभित्वं द्त्तं वा प्रति संबन्धत्वमिति भावः । तदुत्तरं धूलीपछे धूमल्वेन व्यापिअहोत्तरम्। अनुमित्यु- 
द्येति । र्वेढे बह्धिमानि'टाचनुमियजुदयेय्थः। ज्ञानमिति । अत एव “सा चेन्द्रियसंबद्धविरोषणता अतिरिक्तै- 
वे'ति मभिवाक्यस्य सा सामान्यप्रत्यासत्तिः, इन्द्रियसंबद्धा इन्दिय संबद्ध निष्ठनिरोष्यतानिरूपिता, विरोषणता 
भकारता, यस्याः षरत्वादिरूपप्रलासत्तेः, सा तथा, अत्रोक्तदोषादुक्तमतिरिक्तेयेति, घरत्वादिनिष्टतादशम्रकारताश्चाङि- 
शानरूपैव वेयथैः ! अत्र कल्पे धूमनिषटारोकिकषिरोप्यतासंबन्येन धूमत्वभ्रकारकचा्चुषे भ्रति च्चुरसंयुक्तविशोष्यक धू: 
मत्वप्रकारकचाश्चुषत्वेन धूमनिषठेन खसमानकाटीनक्ञानविषयत्वसंबन्धेन हेतत्वम् । चाश्चुषादिसामान्यन्लानात् स्पाश्ै- ` 
नाविरूपस सामान्याश्रयक्ञानस्यानुत्पत्तेः उभयचर चाघ्चुषत्वोक्तिः । धूमस्वल्ञानविक्ेष्ये चश्चुस्संयोगे नष्टे सकुलधूमचा- 
षाङत्पचर्विशेष्यकान्तमुक्तम् । एवं त्वाचादिमलय्ञेऽपि बोध्यम् । मानसपरलक्षे तु मनो छोकिकसन्निकवाश्यविरोष्य- 
कसुरूत्वादिभरारकमिवारोकिकमनस्सश्रिकषाश्रयविरशेष्यकमणुत्वादिधकारमपि मानसं सखविषयसामान्याश्रयविशेष्यके - 
देवः, भत एवाणुन्वेन यक्कि्िदणूपस्थितौ सकलाणुविकशेष्यकमानससुत्पचते इति प्राञ्चः । नव्यास्तु--सामान्थस्य 

र तानरूपवे्तिरिक्तेखस्याथैः । तथा च धूमव्वज्ञानस्वमाघ्न कारणतपवच्छेदकम् । अलौकिकमुख्य विशे. भ्यतासंबन्धेन भूमनिष्टेन भलक्षत्वेन काया । न च--कुत्रचिद्ुमे चश्चुस्संयोगासत्वकाे उत्पन्ना्धूमत्वनिदिंकक्पकादपि 
धव -- वाच्यम्; सासान्य्तानजन्यबहिरिन्द्ियजन्यभ्रयश्चख . सामान्यभकारतानिरूपितविरशेष्यत. 

| खकिरूबिषयताश्नाछित्दनियसेन तादकब्यक्तौ कारणीभूतेन्द्रियरोकिकसक्िकर्षवटितसामभ्या अपेश्च+ 
णीयत्वात् ॥ पूवं च अरणादेरिव चाशुषादेरपि सामान्भक्लानात् सामान्वश्रयस्य स्पद्रनादिभयक्षं ज्ञायते--इस्याहु; । : 



[ प्रय सत्वनि० | गौडव्ह्मनन्दीयुता । ३४५ 

कायेकारण्मावानस्युपगमात्,. अवदयङ्कपकार्थकारणभावविरोषेणेव . सर्वैव्यवहारोपपर्तेः1 -नच. धूम- 
त्वेन सन्निरृष्टधूमव्यक्तिन्ञानानन्तरः तत्समानाकारमसन्निरृष्टधूमगोचरं ज्ञानास्करमुत्वथ्चत ` इत्यन्न 
मानमस्ति; धूमत्वेन पुरोवर्तिनं धूमं. स्पक्चात्कसेमिः न स्यवदहित मित्युभवाच्च । अन्यथा जगतीगत- 
सकरधूमव्यक्तीर्हं साश्चात्करोमीव्यनुव्यवसीयेत । नचेवमयुभवमाघ्रशरणेरभ्युपेयते । किंच 
सामान्यप्रत्यासत्यङ्गीकारे यत् प्रमेयं, तद्भिधेर्य, यत्परमेयवत्, तव्भिघेयवदिलया दिव्यापिपरिच्छेदेः 
सार्वश्ष्यापत्तिः । नचेषेव सा; परज्ञानविषयो धटो न वेव्यादिसंरयायुपपत्तेः । नच--घरत्वपकारक- 
घरविषयकनिश्चयो धघरस्ंरायविरोधी, प्रमेयमिति निश्चयस्तु घटबिषयोऽपि न घरलत्वप्रकारकः.इति--. 
वाच्यम्; भासमानवैरिषयभरवियोभिन एव प्रकारत्वात् , घटत्वस्यापि पेयमिति. ज्ञाने भासमान 
वेशि्यपतियो गित्वात्, धटत्वप्रकारकनिश्चयस्य घटत्वज्ञानजन्यत्वबिरेषणाददोष इति चेत्, नः 
भ +~ ~+ न न न 

_ गोडब्रह्मानन्दी (कघुचन्द्िका ) 1 
तत्र नष्यमतष्य सभ्यक्वात्तदेवादौ दृषयति-तञ्चत्यादि । धूमक्ञानात् धूमे भूमस्वप्रकारकक्षानात् । अवद्य- 
कसति । परोक्षज्ञाने प्रामशाद्रेरेव विशिष्टविषयतानियामकस्वम् , भ्रयक्षक्ताने सु स्िकप्रौदेः वत् अवद्यङ्कपतम् + 
तेनेव निवहः । न च~--"जातिमान् घट” दति प्रलक्चे अनवच्छिन्नघटत्वादिप्रकारतायामवच्छिन्नधरस्वादिविषयवताक.- 
धीरवदयं नियामिका वाच्या, अन्यथा भजातिमानि'लयाकारकभलक्षे वटत्वादौ नियसेनानवच्छिक्ना प्रकारता स्यात्; 
इन्दियसज्निकषौदेर्नियामकस्य सत्वात् , अनवच्छि््रं च प्रकारत्वानिरूपितत्वमिति-- वाच्यम्; अनन्ठिन्नघ्वविष- 

यताघ्वयोर्तिशेष्यविशेषणभावस्याविनि गम्यत्वेन हेतुताद्रयापस्या संलयातीतनिर्विंकद्पकधीभ्यक्तिकटपनापर्या दोच्छयिष.. 
यताकत्वेन हेतुत्वे गौरवेण तदपेक्षया काघवादुक्तप्रकारताकशाणिप्रसयक्षदेतुतावष्डेदकतयेन्दियसंयोगादिनिष्ठसख जाति- 
पिरोषस्य कत्वेन तेनेव . निवीहात् । नञ मास्तु निविंकर्पकम्; चश्चुरादिसिङृष्टविरेष्यकभूमसवादिप्रकारकचा्ु- 
षादिकमेव सर्वधूमादिचष्ठुषादिदेतरिति भाचीनमतमवरुम्बनीयम् , तत्राह --नचेत्यादि ! पुरोर्तिनम् अन्यवहि- 
तम् । व्यवहितम् एतदन्यम् । अन्यथा उक्तस्य साधकाभावशख बाधकस्य चाखीकारे । सकरधूमेति । नघु-- 
धूमल्वेन सर्वेधूमानामनुव्यवसाये. भानमिष्टमेव, तत्तद्यक्तिष्वेन तेषां सन्न भानं तु नापादयितुं दाक्यम्; तद्रपेणोपस्थि- 
सखभावात्-इति चेन्न; धूमत्वेन सत्रैधूभानां तन्न भानापत्तः कृतत्वात् , तेषां व्यव्रसाये उपस्थितस्वेनाचुष्यवसयेः 
भाने सामभीसत्वात् , सामान्यप्रयासत्तिजन्यभिन्नसखापि एतद्ध मान्यपूमत्वभ्रकारकन्ञानस्य ससे ^तार्शवषिशिष्टं साक्षा- 

र्रोमीति भ्रययस्योपरक्षणतिधया वाद्शपूमत्वप्रकारकखपन्तेश्च । तच्च नेष्टम् ; अनुभवविरोधात्, तदिदयुकूछम्-- 
म चेवमुभवमत्रेवयादि । श्रमं धूमं साक्षास्करोमि नान्यःमिति सर्वरोकाजुमवः । अतश्व धूमभ्रयक्चवान् पुरषः. 
“एतदरन्यधूमं साक्षाक्करोषि किमिःति ्ष्टो नहि नदीये. नूते । ननु-चश्चराथसन्निकषं रोकिक्विषयल्वाभावेन. 
तद्य न “साक्षाच्करोमी'ति प्रलये भनम्; होकिकविषयतायासताश्ङभ्रलयये. भानात्--इति चेश्न; सकरुधूमादीनां 
भक्षे. भानं किमनुमिदयादिका्यौजुरोधात्, बनुव्यवसायानुसेधाद्रा । तद्य पूर्वमेव निरस्तम्; अधुना सु दवितीय 
मिति भावात्, । नच---शूमं जानामी"खनुभ्यवसाये सर्वधूमभानमिति-- वाच्यस्; “हसं धूमं जानामि न सवेतद्न्यः-. 
मिति भ्यवहारख सर्वसिद्धव्वेन समाधानख तु तुख्यस्वत् । यद्परत्रेयमिद्यादि । साक्ष्यं सवैसंदयविरोधिक्तान- 
वच्वम् । अमेयस्वसामान्यधीस्तारश्चज्ञानभ्रयोजिका । प्रमेयवस्वसामान्यधीस्तु खयमपि तादशषीरूपेगेव्याश्चयेच सोष्का 1. 
सेति । शनि सार्वह्यख सर्वाशि लोकिकपरयक्षरूप्वेन तत॒ उक्तसार्वज्यसख त्रेखक्षण्यसंभवादिति. दोषः । 
परेल्यादि । परय उक्छसाभ्नान्यक्ञानाधीनसावेश्यवतो यो . ज्ञानविषयो वटो न बेशटयादिसंशयसदजुपपत्तरिव्यथेः । 
सानविषयत्वस्य धरस्वतद्भावसहचरितधर्मस्वेन साधारणधमैश्वानस्यय संशब्रहेतोः संपादनाय क्ञानविषय इत्युक्तम् | 
सावता च धर्मिताबच्ठेदकम्रकारकवीविषयोक्तपमेवत्ताश्षानसख कारणस्वसाभः । धर विषयकः: घरटत्वत्रिशिष्टविशेष्यकः,. 
-धटरषटस्वो भय विशेष्यक इति यावत् । नेति । षरे इति शेषः । क्लाने भासमानेति । ्ानाद् भासमनेद्य्थः 1 
तथाच प्रमेयमिति श्ञानजन्ये भमेयवदिति ज्ञाने भ्रमेयत्वरूपेण षटस्वस्य षटाचुयोगिक्वेरिष्य प्रतियोगिलयर आना+ 
त्ादराश्षाचं धटे धटत्वभ्रकारकमिति भवः । पतेन- प्रमेयमिति .क्ञानं न प्ररे घटखमकरारकम् ; घटे भासमानवैशि- 
श्यस्य भ्रा्तमानं भरतियोगित्वं प्रकारत्वमिति . मतदेव सखीकारेण .घटानुयोगिस्वविषयतानिरूपिता या तैसिश्यविषयता- 
लिरूपितविषयता तद्राश्रयप्रतियो गित्वस्य अकारतात्वेनोत्तज्ञाने . तदसंभवात् वेशिष्यतस्रतियोभित्वाुयोगित्वानायुक्त 
ज्षाने .बिशेष्यतयेव हि भानम्, नतु संस्तथा, न वा तदिषयतानां निरूप््रनिङूपकमावः,. तथाच्च तद्ात्रापन्च.; 
वेभिषटयादिखासंर्गिंकषिष्रयताश्षारिन्तानसेवोूसंरायविरोधिव्वस्वीकाराश्नोच्छदोषए--इति परास्तम् । शङ्कते-घटत्वेः 
सादि -बदुतवलानेति 4 घ्त्वांशो अन्यामकाररुप्रतरज्ानेल्यथैः 1. अदोष. इतिः 1. उक्तज्ानजन््रतायाः बटस्वोशेः 

अरर +» द 



२३४६ भद्ेतसिद्धि; । [ परिच्छेदः १] 

विरोषपङानत्येनेव तस्य जनकता वाच्या; तस्याः प्रागेव निरासात्; खरूपल्तंवन्धविशोषाभ्युपगमे 

गोडन्रह्मानन्दी ( ठश्ुचन्द्रिका ) । 

जन्यापरकारकषटत्वपरकारकभरलक्षल्वेनावच्छेदाततादशजन्यतायाः प्रसेयवदिति क्लानेऽभावान्नोक्तदोष इयर्थः । नदु-- 
वाश्यघत्वश्रकारकम्रयक्षत्वावच््छिन्नं अति तादशहेतुस्वासंभवेऽपीन्दरियसंयोगादेरेव जातिविरोषेण देतुरवस्यावद्यक- 
त्वात्तजन्यत्वमेव विशेषणमस्तु, किंच घटसे अन्याग्रकारकं घटत्वप्रकारकं भ्यक्षं परोक्षं च स्वयापि स्वीका्यैमेव, 
आनुभाविकस्वात् । तथाच वेवोक्तसंशथविरोधित्वस्ीकाराश्नोकदोष--इति चेन्नः मराचीनताकिंकादिमसे 
समानविषयकनिश्चय पुव विरोधि, नु समानाकारः; अत पूव शये जातिमान्" “अयं तयक्तित्वविशिष्टवाम्” 
"अयं घरत्वय्रकारकपरमाविनेष्यान्यासमनेतवा'नित्यादिषरत्वनिश्वयस्याप्युक्तसंशयविरोधि्वं तेः सीक्तियते । तथाच 
घरस्वाति भन्याग्रकारकत्वमनिवेहय धटत्वभकारकत्वनिश्चयस्वेनेव विरोधित्वस्वीकारात् “मरमेयवदिति निश्चयस्य 
विरोधित्वं दुर्वारम् । अतएव--नि्ैमितावच्छेदकत्वाञ्नोक्तक्ञाने विरोधील्यपि--निरस्तम्; समानविषयकस्वैव 
विरोधित्वात् ! यत्तौ यब्यक्ल भावप्रकारकं यत् क्षानं तक्लयंरो तद्क्तिनिषयकन्ञानसैव तटसमानविषयकःस्वान्तादश- 
सतानजन्यस्य “्रमेयवदिद्मिलादिज्ञानश्य बिरोधिव्वसंमवाच्च । नलु-बोद्धाधिकारे प्रकारस्य सतस्तदीयतामाश्नरूपः 
स्वभावविशेषो विषयतेद्युक्तम्, तञ्च शिरोमण्यादिभिन्योख्यातम्--श्रकाशस्य ज्ञानख सतो विचधमानस्य तदीय- 
तामाश्ररूपः घटादिविषयसंबन्धरूपो विषयता । सामान्यतो विषग्रता क्ञानमेव । धटादिविषयता तु घदादिसंबर्धित- 
तद्धीख्वरूपा । विषयस्याविध्मानस्वेऽपि विच्यसानज्ञानङूपस्य विषयत्वस्य (द्रदानीं स विषयो ज्ञातः इदानी तख 
ज्ञाक^मित्यादिभ्यवहारे कारविशेषावच्छिन्नत्वभानसयुपप्चते । निषयस्य विषयतास्वे सु तस्याविश्चमानस्वे विषयसत्वस्य 
तश्रोपपद्यते । अतो ज्ञानमेव विषयतेति ज्ञापनाय सतं इद्यनेन क्तानख विध्मानतोच्छा । संबग्धसंबन्धिनोश्रासेदो 
न दोषाय । सर्वत्र खरूपसंबन्धस्थङे तथा कष्यनात्"---इति । तथाच श्रमेयव "दिति ज्ञानस्य घरे घटस्वभ्रकारकस्थेऽपि 
योक्तसंशयविरोधिष्वम्; ज्ानरूपविषयताविशेषरूपस्य भकारस्वस्य तत्तज्छानव्यक्तित्वेनेव रूपेण मरतिबन्धकता- 
दच्छेदके निवेश्यत्वेन श्रमेयव"दितिक्ञानभ्यक्तेसद्वयक्तिस्वेन तत्र निवेशासंभवात्, तत्राह-सखरूपसंबन्धेत्यादि । 
सं न खस्य संबन्धः; “खं न खीय'मिष्यनु भवात् । अथ तत्तद्क्ित्वेन संवन्धरत्व, कानस्वादिना संब्रम्धिष्वम् इति 
रूपसेदेन भेदं सहल खसयापि स्वभ्रतियोगिकसंबन्धस्वं वाच्यम् , तथापि क्तानत्वविदिषटस्यं तच्यक्तित्वविशिष्टामेदे 
वयोभभदासंभव इति भेदे मिथ्यात्वस्य वाच्यत्वेनानिर्बचनीयवादापत्तिः । अथं तयोरलन्तसेदः, तदा भाषान्तरेणाति- 
रिच्छविषयतैव सवीता । नयु--भास्तामतिरिक्तेैव त्रिषयता, उक्तच शिरोमण्यादिभिः--यदि ज्ानमेव विषयता, 
कदा "वटपय"तिति समूहारुरबनसय घटेऽपि परदत्वप्रकारतादालिस्वापस्या अमत्वापत्तिः; तद्धीरूपाया चटत्वग्रकारताया 

एव पृररस्वप्रकारतात्वेन धरे परस्वस्य प्रकारस्वसत्वात्। अशथ यथा समवायः केवल एव सत्तायाः संवन्धः, रूपाद्यव च्छि- 
शस्व रूपादेः; तथा निर्विकट्पकक्लानं केवलमेव विषयता, सविकल्पं तु तत्त्रकारावच्छिन्नम् । तथाच समूहाकम्व्ं, 
घरस्वविशिष्टं सत् धटस्य विषयता, नतु परस्वविशिष्टम् ; यद्विशिष्टं ञानं यस्य विषयता, तव् तत्न विरेषणसुख्यते । 
नचेवं--घरस्वविरोषणकञ्ञानस घटत्वविषयतात्वं न साव, अकारविशिषटयेव सविकल्पकस्य विशेष्यं प्रति 
विषयतास्वात्, श्रङारीभूतघरस्वादिविशिष्टं तु ज्ञानं न घटस्वादाव्ति; खविशिष्टसय खस्िन् सस्वासंभवाव् , 
खभकारोपरक्षितस तस्य वा तस्य विषयतात्वे पटल्वोपरुक्षितवदुपहितयोः पटेऽपि सष्वादुक्छदोषावारणादिलि-~ . 
वाच्यस्; भकारावच््छिन्नं हि लानं विशेष्यं अति विशेष्यता, विदोष्यविद्रोषणे अति विषयवाष्वं तु केवरयेव स्थिकष्प- 
कस्य । एर्वे यददृत्तिना येन विरिष्टं यत् ज्ञानं यस्य विषयता, तत्र तख तत् अमः । यद्व्तिना येन विशिष्टं यद 
नं यस्य विषयता, तश्र तस्य तत् भ्रमा । वस्तुतस्तु-येन संबन्धेन यदृत्तियद्विरोषणविदिष्ेन येन संबन्धेन 
विश्चिषटं ञानं यस्य व्रिरोष्यता तेन संबन्धेन तत्र॒ तस्य तव् प्रमेति वाच्यम् । एवं येन संबन्धेन यदृ्तीत्यादिरीस्या' 
ज्मो शाख्यः । तथाच यद्विदिष्टेन येन संबन्परेन विरिष्टं ज्ञानं थन्न विदोष्यता, तश्र तयोरा्ं विरोषणम्; अन्त्यं 
संसगे इति छभ्यते । विरोषणसंस्गेयोवेरिष्यं तु सामानाधिकरण्यमेकसिन् क्षाने तरस्वरूपविषयतासंयम्येन संबन्धि 
व्यम्, शने संसगेर वेशि सु क्ानखरूपा विषयतैव । नचैवमपि--घदस्वेन घटो कञानविरोष्य इति न स्मात् , 
अदस्वविषिष्क्ावरूपक्रेष्यताया . विगोष््शढ्देनेव रामेन प्ररत्वेनेस्य पुनदक्तत्वापतेरिति--वाच्यम्; विशोष्य 
म्देन किञिडमेदिरिेन किश्िसछवन्धेन विशिष्टं लानयुस्यते, नतु घटष्वादिघभैविद्िधेन समवायेन विकषिषटम्; 
वथा सति कात इत्युक्ते केन . रूपेति परभराञुपपत्तेः । वथाच घटत्वेन धये क्ता इत्यादौ धरस्वाद्मभिश्र्वमविकिच्च- 
संबन्भविसिष्टानरूपविषयतासंबन्भी घट इख्यथकत्वाश्च घटस्वेनेति पुनर इति ग्वेन; भरस्य . समवामेम घरभ्रक्ार+ 
कानस्यापि दविजेभ्वद््वापाया भगं षदः इलाक्परकतरीस्प्िताहशसम्रवायविगिष्टा -वदविकेष्मतेति त्र्यम् + 



[यक्ष सत्त्वनि०] गोडत्रह्मानन्दीयुतां । ६४७ 
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गोडब्रह्मानन्दी ( रघुचन्द्रिका ) । 
तथाच घटनिष्ठा तद्धीव्यक्तिर्विरोष्यता, धघरत्व निष्ठा विरोषणता, समवायनिष्ठा संसगेतेल्यसैव राधवादापततेः । घटे- 
च्छादौ घटादितिषयकज्षानादीनामयुगतरूपेण कारणत्वायनुपपत्तश्च । किच बिरोषणधिरिष्धेन संसर्गेण विदिष्टं स्न 
विरोष्यसख विरोष्यता । अथवा विरोष्यविरिष्ेन संसर्गेण विरिष्टं चाने विरोषणं प्रति विरोषणता, तयोरा्यनिष्टतद्धी- 
रूपविषयता बिरोष्यता, अन्यनिष्ठतद्धीरूपनिषयता सं सगैता । अथवा निशेष्यविरिषटेन विशोषणेन विरिष्टं छनं संसर्ग 
भ्रति साँसर्गिकविषयता, तयोराधनिष्टठा सा विोष्यता, अन्त्यनिष्टा सा विरोषणतेयसख तिधश्रियस्यावि निशम्यस्वात् प्रागुक्ता 
विरोध्यादिव्यवस्था दुकेभा । तसादतिरिक्तेैव विषयता, तद्विरोषास्तु भ्रकारेत्वादयः । एवं बिषयतारवश्रकारतात्वादिक- 
सपि । एतेन भ्रतियोगिष्वाधिकरणस्वादयोऽपि व्याख्याताः । विषयताया अपि विषयता अतिरिक्तैव, एवं तस्या अपीति 
भमाणिकी अनवस्था स्नीक्ियत एव; अन्यथानुपपत्तेः । सा च क्षाननिष्ठा; ज्ाननिष्टानुगतकारणताद्ययवच्छेदकतया 
करुप्यमानस्वात् । नच--विषयविष्ठापि सा प्रतियोगितार्खबन्धेन तद्वच्छेदिकारित्विति--वाच्यम् ; कारणवृत्तिधमसेव 
कारणतीवच्छेदकस्वेन कल्पनस्यौचिव्यात् । तस््रतियोगितथा चाथ विषयस्वभ्यवहारः । परेः तु--'विषयत्व विषयत्वे 
भिन्ने एवं प्रतियोगित्वासुयोभिषवे इव भावाभावयोःरिश्याहुः । इस्थच खभावविशेष इत्यस्य सीयधमेनिश्ेष 
इयथः । प्रकारोस्येत्यनेने श्ानधर्मख विषयता्वोत््या दच्छादेनं स्वधर्मो विषयता, किंतु घटादिषिष्यकेज्लानजन्यस्वं 
चरादिविषयकक्ञानमेव वेति- धाश्च; । तन्न; जन्यतावष्छेद्कतयेष्छाद्ावपि विषयतासिद्धेः, हैश्वरेच्छाया अग्यस्वा- 
भवेन तत्रोक्तरीला असेभवात् , श्चानोपरमेऽपीच्छादौ संविषयकत्वग्यवहारख क्ञनेनासंभवात् , इच्छायामेव खमावो 

विषयता जने तु तजनकत्वमियस्यैवापतेश्च । तस्मात् स्तान इवेच्छादावप्यतिरिक्तेव विषयता । तदयं शिरोमणित- 
दीयरीकासिद्धार्थ; । तथाच श्वयो नं वेति संदये चर्व अन्याप्रकारकस्वधरितसूपेण प्रतिबन्धकस्वे गौरवं यथ्चपि 
तथापि धरेश्वख्य था प्रकारतान्तरनिरूपितप्रकारतान्यप्रकारता, तच्छाछिनिश्चयस्वेनेव तस्संभवात् ्रमेथवदि'ति निश्चयः 
खोक्तसंशय विरोधित्वे भानाभावः । नचच्च--उक्प्रकारतान्यत्वनिवेशे गौरवात् घटस्वप्रकारतावभिश्रयस्वेनेव त्छ्लीकाराः 
दुक्तनिश्चयखाप्युक्षविरोधित्वसिद्धिरिवि--वाच्यम् ; ्रमेयस्वा्यवच्छिक्नप्रकारताभ्यः शंडधपटत्वादिप्रकारताया भिश्रर्वेन 
तग्यक्तेः निश्चयोपरि धटत्वस्य संसगतया निवेहोनागीौरवात् । नच--जातिर्वतब्यक्तित्वादिरूपेण घरस्वप्रकारतावश्जिश्व- 
यखापि तिरोधिर्वाज्नोक्तरूपेण पतिबन्धकत्वकस्पनं युक्तमिति--वाण्यम्; तादशनिश्चयस्योक्ततिरोधित्वे तिवादात् , 
निश्चिताश्यभिचारकं रूपं परियज्य गरृद्यमाणम्यभिचारकेण ख्पेण कारणस्वकष्पनस्थास्याय्यत्वात् । अयं घटस्वत्वविशि- 
छवानिति निश्वयस्योक्तविरोधिष्वे सषेसंमतस्वेऽपि न क्षतिः धरस्वत्वस्य धटेतरा्षमवेतस्वरूपधटष्वग्याप्यतारूप्वेन 
तेद्िशिष्टपरकारकनिश्वयस्वेन घथगोव प्रतिबन्धकष्वखीकारात्--इति चेश्न; तख पूर्वपक्ष खरूपसंबन्धेलयादिभूरेन 
लिरशतैष्वात्, खं खीयक्ानीरयं यत् भासमानवेरिच्यपरतियोगिष्बानुयोगित्वाभ्यामतिरिष् भ्रकारताविशोष्यतारूपं सश्च 
श्षानधिषययोः संवन्धविशेषसयाम्युपगमे अनिर्वचनीयस्य विचारासहख वादसयोक्षरसंबन्धकथनसयापत्तरिदखयस्योक्षमूखाथै- 
व्वसं भवात् । नमु--कथयुक्षवादो विचारासह इति-चेत्-अोच्यततै; न प्रकारताविकष्यते क्षपद्ाथौतिरिक्ते 
भासमानवेरिश्चध्रतियोगिस्वानुयोगिष्वयोः इ्ष्योरेव सद्रुपतासंभवात् । सांसर्गिकविषयतामा्रमतिरि्त स्वीक्रियते 
तथाच संयोगेन धटविशिष्टबुद्धौ खंयोगीयप्रतियोगिशानिरूपितानुथोगित्वस्य संसगेतया सानात् संयोगीयसांसर्गिक 
विषयतानिरूपित्रतियोगिस्वीयोक्विषयसानिरूपितानुयोगिष्वीयोक्तविषय्रतासस्वादुक्तविषयताश्नयप्रतियोगिस्वानुयोगि- 
स्वयोः भकारतायिदोष्यतत्वसंभवः } नश्य अकारतां विरोष्यतां घा अतिरिक्ता सखीकृलय वदाश्रयप्रतियोगिकस्वं सद्ाश्च- 
यादुयोगिकत्वं वा सासर्गिकविषयत्वम् , मव्वतिरिक्तमिष्येव कतो न खीश्छियतं इति-- वाच्यम् ; संयोगेन रूपादिग्रका- 
रकखानस्थछे तदसंमवाव् । नच प्रतियोगित्वादावपि विरोषण्षे प्रकारतामङ्गीकश्य संयोगादे सूपादिनिषठप्रकारता- 
निरूपितभकारताश्रयभ्रतियोगित्वनिरूपकस्वरूपं सांसर्भिकविषयरषसुच्यतामिति--वाच्यम् ;. प्रतियोशिरवावैः भरकारतया 
साने सवी भवविर्डष्वाव् , निष््रफारकक्षाने निविकटपकीयविषयतायःः ज्कुपत्वास् । सस्या एव ॒विशहोषणविधेष्ययोः 
सलीकास्तयोः विषवस्वैटयवेहारः । तथाच यदीययोः अतियोगित्वाघुयोगिरवयोः सैसर्भता तत्वे सति विषयस्थं 
भ्रकारताविशेष्यते । षस्तुतस्तु~~-वदीयप्रतिथो गिचत्वैम रूपेण सौसिंकविषयता त्वं अकारत्वम् 1 एवं चिरोभ्यता। 
सथाश्च विशेषणविशेष्ययोरपि सासर्मिकमेव विषयत्वम् । तदन्यग्रकारस्वं न खवीकियते; ^घटभ्रतियोगिकभूवलानुयोगिक- 
संयोगेन द्रन्यवा'नितयादिन्लाने परेणापि श्सत्वाच्चवच्छि्वतासगिकनिषधतायःः खीङतरवान्न॒वस्कद्पनेऽसमाकं गोरवम् , 
पतेम खाश्रयसंयोगेन घटत्वभ्रकारफक्तामस्यापि घटस्वविशिष्टमकारकत्वापत्तिरित्यादिकमपास्तम् ; धरत्वावण्छिश्नपरति- 
योगिताव्वरूपेण प्रतियोगित्वसंसर्कस्तानसयेव घर्ट्वावच्छिश्नप्रकारंताकरशग्देन भ्थवहारात् । अथ~--तादशसांसर्गिक- 
विषितीकश्वीस्वाषिनिा कारणस्वादिकरष्पनमगेद्य (न्तद) र्व पव शिक्शिदशद्यशारिद्क ॥ 

भीरणोदिना -कारणत्कादिकिसपयेः कावनाल् : सांसमिककिक्यतानात्मकभकारतेव - कल॑परतास्, इति ---ग्वेश्नः; . -तष्डकभकारक्रान 



चानिषैचनीयवादापततेः, इत्यादिदूषणानि बहुतरमूढनीयानि । तस्मात् _सामान्यभत्यासस्या निषे- 

धमात्रप्रतियोभित्वोपस्थितौ तद्भावप्रहात् बाध इदयदपपन्नमेव ॥ इति सामान्वभत्यासत्तिभङ्ञेन 

ठौकिकारोङिकयव्यक्षवाधोद्धारः ॥ 
५ न च ~ ~ ^ क च ^ ^^ ^^ 

गोडब्रह्यानन्दी ( छुषुचन्द्रिका ) । | । 
विशेष्यतयोः कल्पनामपेक्ष्यो्तयुरुखूपेण कारणत्वादेरेव युद्कत्वात् । प्रतियोगि्वालुयो गित्ववि्षयवा हि विशिष्टबुद्धौ 
स्वलोकाुभवसिद्धा । अस्मिन् कने “भूतले घटस्य संयोगः संखगेतया बिषयः' (तत्र तख संयोगो मया संसगेतया 
हान इत्यादिरोकानुभवात् । किंच “संयोगो न रूपप्रतियोगिक' इति निश्चये सलयपि,. संयोगेन खमभ्रकारकलुद्छा- 
पत्तेः प्संयोगो न रूपाचुयोगिक' इति निश्चये सत्यपि सूपे संयोगेन धटादिभकारकबु्यापततेश्च विरिष्टबुद्धिमते 
विरोषणग्रतियोगिता िरेष्याजुयोगिता च न भातीति मतं हेयमेव । तद्धाने तु बाधविधया तद्विरोधिनीति ध्येयम् । 
किच “मूतर घरवदिःखादिन्तानख कदाचिद्िरिष्टवैरिष्यञुद्धित्वं कदाचिद्विशेष्ये विशोषणं तत्रापि च विरोषणान्तर- 
मिन्येवंरीदया जुद्धित्वमिति ग्यवस्थासिद्धये धटत्वाचवच्छिन्नमतियोगिताकरसंयोगव्वेन यत्र सांसर्मिकविषयता, तेत्र 
विशिठवैक्षिष्धीत्वम् , यत्र तु रतियोगितात्वमात्रेण, नतु धटत्वा्यवच्छिन्नरवं अतियोगितायां भाति, तन्न दवितीय- 
बदधि्वम्; अन्यथा विषयवैलक्षण्यं विना विषयतवेलक्षण्ये क्षानयोवैरक्षण्यासंभवात्, 'अर्थैनैवर विशेषो हि निरा- 
कारतया धियारि'ाचायोक्तेः, “अयं धट' इत्यादेः विरिष्वैशिष्टयस्याविषयत्वेऽपि समवायग्रतिथोगिस्वाजुयोगित्वभानं 
विरिषबुद्धिमात्रे देकरूप्यानुरोधाव। अथवा--पतियोगित्वाजुयो गित्वयोरेव संयोगा दिविष्टसांसर्गिक विषय तानिरूपितत्वं 
परकारताविशेष्यतारूपत्वं च स्वीक्रियते । तथाच रिरोमण्याद्युक्छवाक्ये भकारत्वादेः प्रतियो शित्वाजुयोगित्वादिङ्कपत- 
पेदा्थातिरिकतवोक्तिरसङ्गता । उक्तवाक्ये हि एतेन मतियोगित्वाधिकरणत्वाद्योऽपि व्याख्याता इत्यनेन अ्रतियो गित्वा. 
जयोगिस्वमतिरिषयुक्षम्, तसादतिरिकतेव विषयते्यादिना च ॒भ्रकारवादि म्यतिरिक्ुक्तम्, अथ--म्रतियो गि 
त्वानुयोगित्वपद्मभावनिष्ठाजुयोगित्वस्यामावीयप्रतियोगिष्वख चेव बोधकम्, नतु संबन्धप्रतियो गिस्वानुयो गित्व- 
योरपि; तयोः भकारत्वादिज्ञब्देनैव उक्तत्वात्--इति चेच्न; अधिकरणशब्दसय संबन्धाजुयो गितासामान्यवचनस्वेन 
वस्समभिन्याहुतप्रतियोगिताक्ञब्दस्यापि संबन्धग्रतियोगितासामान्यवचनस्वात्, शादिपदेनैवामावीयम्रतियोगिस्वादेभ- 
हणात् । ननु-संबन्धभ्रतियोगित्वानुयोपित्वयोः भ्रतियोग्यजुयो गिखरूप्वसैव संभवेन प्रतियोगिष्वाज्ुयोगित्वपद् न 
वद्थकमिति- चेन्न; 'तब्यक्तिसद्विरिष्टे'ति शानख प्रमात्वापत्या तथोरतिरिक्तसवस्यावर्यकस्वात् । येन हि संयोगेन 
वदयक्तेमतकादौ प्रमा, तेनैव भूतलादेरपि तस्यां भमा । तथाच तस्य संयोगख तद्यक्तिमतियोग्बनुयोगिकल्वेनोक्तापत्तिः 
स्यादेव । तयोः अतिरिक्छस्वे ठ तयक्तिनिष्प्रतियोगितानिरूपितानुयोगितायाः. तत्तद्यक्तिनिष्ठत्वाभावाज्ञोक्तापत्तिः । 
नच--तद्यक्तिरूपा या संयोगीयप्रतियोगिता ठद्विरूपितानुमोगिताखूपे धर्मिणि संयोगेन त्यक्तिमकारकत्वं संयोगेन 
त्मचिमिमाव्वमिलयक्लवोक्तापत्तिवारणसं भवादतिरिक्तयोः तयोः स्ीकारो न युक्त इति--वाच्यम्; (त्यक्तदवैव्य"मिति 
रमायाः सत्वेन उव्यस्वरूपेण तब्यक्तेस्खत्मकानुयोगिता्िंरपकम्रतियो गितारूपत्वात् संयोगीयत्वाचनोक्तापत्तितादव- 
स्थ्यात्। तसादुतिरिक्तमरतियोगितादेरावस्यकत्वात् तद्न्यप्रकारत्वाद्युक्तिः उक्तवाक्येन युक्का । यदि चोक्तवाक्ये रतियोगि- 
तवाविशब्देनाभावभरतियो गिव्वादिकसुभ्यते, प्रकार्वादिशब्देन तु भासमानवैशिष्परतियोगित्वादिकसुच्यते, तथापि तस्य 
निरिष्ुद्ाविषयत्वोकिः संबन्धसंबन्धाम्रहेऽपि विरिष्टकतानस्योपादितत्वा"दिति मणिदीधिविवाव्ये- युक्ता; उक्तयुकति- 
भिसछस बिरिषटभीविषयत्वस्यावर्यकत्वात् । तसात् पक्षघरान्तप्राचीनताकिंकादिसंमतं भासमानवैरिष्यस्य भगसमाने 
भतियोगित्वाजुयोगित्वे परकारवाविरेष्यते इति तु मतमेव रम्यम् । तथाच श्भमेयच'दिति निश्चयस्य “अयं चटो.न वे"ति 
भीविरोधित्वं दु वौरम् । नजु--भाखमानवैरिष्प्रतियो गिता शुद्धघटत्वादिनिष्टा तादसधीविरोधितावच्छेदके. निवेदया, 
भमेयत्वा्वच्छिदना तु॒सा ततोऽन्येति नोक्तनिश्चये उक्छविरोधिल्वापचिः--इति चेन्न; प्रमेयत्बघरत्वस्वा्यव- 
च्डनरमतियोगितानामन्यतमसयैव घटो न वेत्यादिक्ञाने भामेन तस्याखवुन्यत्वे मानाभावात् ॥ इति ठघरुचन्दरिकार्यां 
भलयक्षवाधोद्धारे सामान्यमल्रासत्तिम्ेन लोकिकाटौककम्रयकबाधोद्धारः॥ ,  ,,:` ` ` 

अथ अलक्षवाधोद्धारे सत्वनिर्वचनम् । , .  ., ` 

` (कर न्यायाश्तकारा-- ` ` .. 
- अदक्षसिद्धसत्वस्य सत्ताजायसदवेरकषण्यारथक्रियाक्ारित्वादिरूपरख मिथ्यालविरोधित्वेऽपि' ` अमति जम 

निषयत्वरूपात् धथरनक्तन्य्य सत्त्व तदन्यत्नेन असतोऽपि न्वसायदवार -अमामिषयतयेन -त तस केव्माविष 

५ 



[ प्रयक्च ० सत्वनि° 1 गोडत्रह्मोनन्दीयुता । ३४९ 
^ ^~ ^~” ~~~ ^-^ ~~~ ^~ ~~~ ^ ~~ 

यत्वरूपत्वाभवेऽपि सत्वभक्रारकभरमाविषयत्वख असतत्वाप्रकारकम्रमाविषयत्वख ताद्दप्रमाविषयत्वयोग्यस्य वान्योन्या- 
श्रयादिनी तद्वूपरत्वामावेऽपि सतोप्यसत््वकारक्रमविषयत्वेन केवकभ्रमाविषयत्वद्यान्योन्याध्रयादिना स्तवभ्रकारकभ्मा- 
विषयत्वासतत्वप्रकारकश्रमाविषयत्वयोरपि तथात्वेऽपि, संयोगादावन्याघ्या खसमानाधिकरणखसमानकाटीननिषेधाअति- 
योगित्वस्यापि तथात्वेऽपि, एवमन्योन्याश्रेयापत्त्या अबाध्यत्स्यापि तथाव्वेऽपि, यादशं ब्रह्मणः खत्वं तादशं 
स्यात् जगत्यपि । तच्च स्यात्तद निवौच्यं चेदिहापि तथास्तु नः इति तच्छेऽतिभ्यतिः नापरिन्छिकनतवं ब्रह्मणि 
सत्वम् इति चिकालसर्वदेशीयनिषेधाम्रतियोगित्वमेव प्रयक्षसिद्धं सत्वम् । अभावमप्र्क्षतायां श्रतियोग्यसत्वं न तन्नम् ; 
जलपरमाणौ एुथिवीत्वामावश्याप्रद्यक्षतापत्तेः, किंतु तर््रितमरतियोगिसत्वप्रसज्ञितोपरष्धिप्रतियोगिकाभाव एवैति योग्याु- 
पलन्धयोक्तसत््वप्र्यक्षोपपत्तः । त्रैकाटिकसावैदिकनिषेधग्रतियोगिमिन्नत्वस्य विवक्षणे तु न काप्यनुपपत्तिः । अन्यथाऽभाव- 
प्रद्यक्षेऽधिकरणयोग्यताया एव तच्नत्वात् । पराभिमतमिभ्यात्वामावसासिल्रभकारकप्रमाविषयत्वसासदैलक्षण्यविरिष्टाना 
रोपितत्वसख वा तद्रूपत्वे त॒ न काप्यनुपपत्तिः । वस्तुतस्तु-सत्वानिर्व वनेऽपि ब्रह्मवत्सदरूपत्वखाङ्गीकारादुक्तबाधोपध- 
त्तिरिति संतत्वप्रक्षवाधितविषयकत्वादुक्तमिथ्यात्वाजमानमप्रयोजकम्--इ ति वणेयन्ति ॥ 

(२) अद्वेतसिद्धिकारास्तु- 
खभकाशाद्वितीयचेतन्यहपत्यैवः श्रह्यसत्तवरूपत्वात्तश्य च जगलद्गीकारे रजतत्वविरोधिद्धकिसत्तया रजतेन जड 

पिरोधिखमकाशसत्तया जगतः खरूपतो मिथ्यात्वोपपत््या ब्रह्मसत्वमेव सन् धट इति प्रयक्षविषय इदयङ्गीकारेण भिथ्यात्व- 
विरोधासंभवः । पतेन--सर्वदेशीयत्रैकाटिकनिषेधाभरतियोगित्वेमेव सत्त्वं तत्तु मिथ्यात्वविरोधीति--परादे तम्; 
चष्षुराद्योरयानेकपदार्थषरितत्वेनेतादशसच््वस्य अरहणे वचक्षुरादेरसामभ्यांत्, तादरनिषेधम्रतियोगित्वखय कस्याप्यभ्रय- 
क्षत्वेन योग्यालुपलन्धेरप्यश्रसरात्, खदेककाल्त्तिसकरनिषेधप्रतियोगित्वस्यापि चश्षुराययोस्यत्वात् , तयोग्यत्वेऽपि तख 
मिथ्यालाबिरोधित्वात्, यसिन्कसिशित्खदेराकालत्तिनिषेधे एतदेरकालदत्तिनिषेधं ज्ञात्वा तज्ज्ञानप्रद्यासत्त्योपरस्थापित- 
सार्वदिकसारवैदेशीयनिषेधभ्रतियोगित्वाभावस्यापि सन् घट इति वचाष्षप्रयक्षविषयथलस्यासंभवात्, योग्यञ्रतियोगिकाभाव 
एव हि . संसगाभावो योग्य इति अतीन्द्ियसाधारणप्रतियोगिलसख वचष्चुरादिना प्रहणासंमवात् , पर्वतीयधुमेन्दरियसंनिकषं- 
दशायां धूमत्वेन प्रकारेण ` महानसीयधूमे ग्रहीतव्यपतिसत्रविरोषणासंसर्गमहादिसामप्रीसच््वेन वैरिष्वमहसंभवादसंभवेऽपि 
व्यातिस्णरतिप्रकारेण पक्षघर्मतान्ञानसेव देतुत्वसंमवाद्ूमत्वेन सकटधूमानुपस्थितावप्यनुमितिसंभवाल्पुखत्व्रकारकनल्ञाना- 
देवानागते खखादो सुखतवाश्रये प्रग्र्तिसंभवात्, तमसो भावान्तरत्येन खरूपत एव तच्यज्जकत्येन च म्रौढप्रकाशकतेज- 
स्सामान्याभावन्ञानानयेक्षणेनैव तमःप्रयक्चतासंभवात्, तज्ज्ञानसेव तध्यज्ञकत्वेऽपि अतियोगितावच्छेदध्रकारकन्ञानादे- 
वाभावज्ञानसंभवात्, विशेषणतावच्छेदकभ्रकारक्ञानादेव साध्यविशेषणकपक्षविशेष्यकायुमितिसंभवात्, अपेक्षितानागता 
दिज्ञानखानुमानशब्दादिभिरपि संभवनब्व ॒सामान्यलक्षणापरच्यासलयङ्गीकारे अयोजनामाबात् यत् अमेयं तदभिधेयम् श्यत्. 
अमेयवत् तदभिधेयवत्ः इयादिपरिच्छेदेनेव सर्वैत्यापत्तेः न सामान्यं अदयासत्तिरिति तु पारमार्थिकं तत्वम् ! सर्वथा 
नैकाटिकःवादिधरितसत्तवं न सन् घट इति अलयक्षविषयः । विथमानसर्वभासकेन तादशरजतमिथ्यात्वावभासनेऽप्यताद- 
गगनादिसंबन्ध्युक्तम्रतियोणित्वं न भाशते इति न विरोधः । प्रामाण्यं हि श्क्तिरूप्यादिज्ञानव्याद्रत्तं व्यवदारकालिकावाध्य- 
धिषयकत्वरूपमेव विर्क्षितमिति 'न तादशसाक्षिबाधितत्वादुक्ताचुमानं अ्रयोजकम् । स्रकारकन्ञानाबाध्यविषयत्वादिष्पं 
आतिभाषिकबुद्धितो वैलक्षण्यं हि देहात्मेक्ये ब्रह्मप्रमान्यवहितपूर्ैभ्रमे च व्यभिचारात् न पारमार्थिकत्वसाधकमिलयपि न 
साक्षिणा बाधः । नेह नानासती"्टादिश्ुतीनां खरूपतो द्रैतनिषेध एव तात्पयात्, सत्व निषेधेऽपि "नान्तरिक्षेऽ्निशवेतव्य इति- 
वदुपपत्तेः; प्रदक्चादिग्रमाणस्य बाधितविषयकल्वरूपातात्िकगोचरत्वस्येवाभिमतत्वाच्च न कोऽपि दोषः । पतेन-- स्वेदे. 
सीयत्नेकालिकिनिषेधप्रतियोगिभिन्नत्वमेव सस्वमिदयादिशङ्का अपि- पराहताः, उक्ततजिषेधादिज्ञानासंभवात् ¦ पतेन--- 
परभिमतमिथ्यात्वामावः अपद्रैरक्षण्ये सलखनारोपितत्वम् असित्वप्रकारकप्रमां अति साक्षादविषयत्वं वा संत्वमिद्यादिशङ्धा 

अपि- पराहताः; अपि शश शङ्गादावतिभ्यापनैः, द्वितीये सर्वस्यापि श्षणिकत्वेनारोपितत्वेनासेभवात् , तृतीये अस्िलख 
सत्तवरूपत्वे आत्माश्रयात् , वर्तेमानत्वरूपत्वै मिथ्यात्वाविरोधाचेति मन्तव्यम् \ कालसंनन्धिलवं तु न सत्वं छक्तिरूप्यांदी- 
नोमपि सत्वापत्तरिति गिवम्--इति निरूपयन्ति ॥ 

(३) तरद्गिणीकारास्त- रि , {2 

„ _ यादृशं ब्रह्मणः सर्वं तादशं स्याजगलपी'ति वचनख हि न ब्रह्मणो यादशः खभावः तादः -परपश्चख समाव इद्धः, 
म -्प्रकाशाद्वितीयत्रैतन्यलहपरलमेव ब्रमणः सत्वं तनतु अपश्वमिभ्यात्वानिरोषीव्युचपतेः. दु यादेन्, स्तेन ह्मि 



अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः १ ] 
~~ ^^ [1 

तिष्यान्वाभव्रतिप्तिः तादृशमेव सत्त्वं जगतोऽपि सन् घट इत्यादिभ्रयक्चविषय इति 1 नहिं सम्रकाशचेतन्यतवं मिथ्या- 

त्मविरोपि, घं प्रनेयमितादिहञानस्य निथ्यामूतसयापि सप्रकाञ्चवात् । कषणलादिरूपमि- 
अयान्यवति तुच्छेऽपभि वियमानत्वान् , ब्रह्मविषयकश्रौ तसलत्वन्यवहारपरयोजकरादिद्यस्ैव मां भति पिषाघयिषितत्वेन 

खप्रह्यरान्यादरेव तन्सत्य वन्यवहार्रयोजकत्वेन तदभावसाधने मां प्रति सिद्धक्राधनात् इति स्वदेरीयत्रकाछिकनिषेधा- 

्रतियोनित्वमेव स्वं ८ मभ्यान्वविरोधीति न्याया्रतीयराद्धान्तो युक्त एव । सर्वदेशकालडृत्तिनिषेधानां चश्छराययोग्य- 

त्वेऽपि नदभावम्य अ्रतियोभिन्वस्य च चघुरादियोगत्संभवात्, धरश्सिसंसर्गाभावप्रतियोगित्स्य प्रागमावभतियोगिल- 

अद्ोर्यन्वात् , घटादिज्ञानानन्तरमयमिदव नान्यत्रेयन्यनिष्ठामावं भरति प्रवियोगित्वस्माञुभूयमानत्वात् , अन्यनिष्टामावख्य 
नु बिरेष्यासाभश्णामहयेऽपि यरतियोगितलस्य खसूपविरोषात्मनो योग्यत्मेन तदुपरम्भापादनसंभवात् , भम मते छकति- 
रूप्यस्य तादश्चनिमेधग्रतियोगित्वल्य भाक्षिगोचरसय शान्तत्रसंभवात् , पतेन--खसमानाधिकरणयावदलयन्ताभावग्रति- 

मोगित्वामाबरूपं सत्वं चश्ठरादियोग्यभिवि- सूचितम्; यस्मिन्कस्मथित्खदेराकालब्रप्तिनिषेधे निषेधं ज्ञाता तेन 
त्यासत्तिमूतेनोपन्धपित्त्रिकलटनिषेधग्रतियोगित्वलामावख घटादौ प्रहणसंमवात् । अतीन्दियसाधारणभतियोगित्व्या- 

योम्यत्वेऽपि नदभावस्य चश्चुरादियोग्यत्वसंभवात् , नहि योग्यप्रतियोगिकाभाव एव योग्यः; धटे मनस्त्वाभावस जल्प 
रमाणौ प्रयिवीन्वानावस्य च प्रयक्षत्वायलक्षत्न्यवस्थानुपपत्तेः; असद्धेदरूपसत्त्वप्रयक्षस्य प्रतियोगियोग्यत्वं विनाप्युप- 
पत्तेश्च । नःमःन्यसन्दियप्रलासक्तितवामावेऽप्यलुमानात्सकरनिषेधानामुपस्थितिसंमवात् तसरतियोगित्वाभावस्य तादशञ- 
परतियोगिभिननवस्य बा चश्चुरादियोस्यत्वसंमवात् । एतेन--पराभिमतमिभ्यात्वाभावः, असद्वैलक्षण्ये सयनारोपितत्वम् , 
अस्विन्बप्रद्मरक्मां प्रति कदावित्साक्षाद्विषयतवं वापि सत्वं सन् घट इति प्रदक्षगोचर इति न्यायागृतसिद्धान्तोऽप्युपप- 

पत एवेवि-सूतवितम् ; आये परेषां ठच्छे व्याह्ृतेव मिथ्यात्वख विवक्ितत्वाचुच्छे व्यभिचाराभावात्, अनारोपरतलं 
चानिर्वचनीयभिश्तं मतद्वयेऽपि घटादीनां विदत इति दितीयेऽसंमवाभावात् , तत्काछे खसूपतो विद्यमानख काठन्य- 

निषेधसूपमनिभ्यात्वाडुपपत्त्या वत॑मानत्वरूपासित्वविवकषणे तृतीयेऽपि दोषासावात्--दति प्रलयव तिष्ठन्ते ॥ 

(४ ) ठघुचन्द्िकाकारास॒- 
यादशं त्रह्मणः यच्वमिव्यत्र ब्रह्मखभवो न विवक्षितः सिद्धिकारेरपि, किंतु श्रौ तसलयतवन्यवहांरमयोजकं सतत्वधर्म एव । 

कप्रदनाशचदधितीयचैतन्यखरूपमपि ब्रह्मधमेत्वेन कव्पितमिति न दोषः 1 तारं च सत्त्वं जडेभ्योऽलन्तमिन्नं न जगदधरमो 
मविदुमदति । अलन्तमेदे धर्मधर्मिभावान् , कल्पितेन जड तादात्म्येन जडधरमेत्वं तु श्यकतिगतसत्तवेदन्लादे रजतादाविव 

रह्मगततादृछसत्त्वादेः संसगाेपेण भवति । एवंच रजतत्वनिरोधिनः श्युक्तिसत्त्वदेः संसर्गारोपान्यथायुपपद्या रजतख 
छ्वक्तानिव ब्रह्मणि प्रप्वस्याप्यारोपितत्वसेव सिया तख च मिथ्यात्ादुकूललान् प्रयक्षबाधः । पतेन--खप्रकारादिती- 

यचैतन्यसूपत्वामावसाधने सिद्धसाधनादिक--पराहतम् । पएतेन-सर्वदिकीयत्रैकाल्िकनिषेधापरतियोगित्वमपि न सलं 
असक्षगोचरमिति- सूचितम् ; नहि मरतियोग्ययोम्यत्वेऽभावयोम्यत्वं संभवति ! यदि प्रतियोगित्वं खात्त्ुपलभ्येतेया- 
पादनस्यातीन्दरियमाधारणप्रतियोगित्वेऽसंभवेन योग्याुपलव्वेरभावात् । प्रागमविसत्वे आश्रयासनिकर्मेण तदसत्त्वे भाम- 

भागासच्िकर्षेण च प्रागमावप्रतियोगित्वखाप्रयन्षत्वेन तदष्टान्तेन संसर्गामावप्रतियोगितवभयक्षसमर्थनासंभवात् , यक्छिचि- 
त्वंबर्भप्रसय्चे संबन्धिप्रल्यकषख देवुतयाऽमावप्रयक्ं बिना तत्मरतियोगिभ्रदयक्षासंमवाच । पतेन--अयमिहैव नान्यत्रेति 
कमपि--ज्यास्यातम् ; तेन _ सधिदृषटदेदानिष्ठायन्तामावम्रतियोगित्वसैव विषयीकरणेनादोषाव् , शकतिरूप्ये तु 
थानिषेभग्रतियोगित्वं सयद्िणा रृद्यते, एवं निषेषोऽपि गृह्यत इयभावाप्रयक्षतवे तस्मतियोगिप्रयक्षतख छुत्राप्यदर्चनात् । 
एतेन-खसमानाधिकरणयावदखन्ताभावाभतियोगित्वमपि न ॒सत्त्वमिवि-खूत्चितम् ; निषेधायोग्यतेन अतियोगित- 
खपप्यगोस्यत्वेन तदभावम्रहणासंभवात्, योग्यश्रतियोगिकामावसेव योग्यत्वात्, मनस्त्वरूपेण धटादौ मनसत्वाभावो च 
अह्छक्षः ! एतेन--योग्यम्रतियोगिक एवाभावो योग्य इयस्य योग्यभतियोगिकान्यखायोग्यत्वपरत्वै योग्यायोग्यअतियोगि- 
ोच्मावयोर्गोरयत्वापत्तिः, अयोरयप्रतियोगिकः संसर्गाभाव न योग्य इखर्थपरत्वे महानायौ स्पसामान्याभावः अदयक्ष. 
इति दभिपिग्रनयदिरोभः, अयोग्यभमावच्छिनभतियोगिताकामावो न योग्य इलर्थपरत्मे षरादाुकपरतियोणित्ववद्धेदख 
असयकषनिराक्रणमिवि वाधसामान्यातुदार् इति शङ्ापि--पराहता; योग्यअतियोगिकपदेन सरतियोम्बुपलम्मापा- 
दकतायोगयप्रतियोभिक इतयर्थविवक्षणे दोषाभावात्, मेदप्रयक्षेऽपि अवियोगियोग्यतपिक्षणाक्यकतया “अतएव 
मूतेसामान्यतद्भतोरिवोपाधिघामान्यतदतोरयन्तामाचान्योन्याभावौ न योग्यौ" इति दीधितिभन्येन अतिपादनेन भेदप्रयक्ष 
खाप्युपपादनासंमवात् । पतेन-- परमाणौ धथिवीत्वामावभलकषमपि--ष्याख्यातम् । एतेन-पराभिमतपिथ्याला- 
भवेः असदैलकष्ये सल्यनारोषितत्वम्, असित्वपरकारकप्रमां अति कदाचित्साक्षाद्िषयत्वं वापि सत्तं न भवैतौति-- 
सुधितम् ; प्रथमे चष्ठुसबयोरयघ्वात्, द्वितीये अपश्स्यानिर्वेचनीयत्वेनारोपितमिग्नलाभावात्, ठृतीये तत्काले 

६५८ 



{ साक्चिबाधोद्धारः ] गौडन्रह्मानन्दीयुता । ३५१ 

अथ साशिबाधोद्धारः 1 
--परत्यक्षस्य वसेमानमात्रभ्राहित्वे शुक्तिरूप्यादेः धतिपन्नोपाधो तेकालिकनिषेधप्रतियोगित्व- 

रूपं मिथ्यात्वं कथं भव्यक्चं स्यात् ? अथ तत्र रजतत्वविसोधिष्युक्तित्वे साक्षाच्छृते तदन्यथाञुपपत्या च 
रज्तत्वाभावे निशिते मिथ्यैव रजतमभादिति ताङ्निषेचप्रत्ययः खसंबन्धसवोभासकेन सराश्षि- 
णेवोपपन्नः, तर्हिं साश्चात् खविषयस्य गगनादेभोविकारनिषेधाधरतियोगित्वे खकलकाटग्रादिणा 
सक्षणा गृह्यतां इति--चेन्नः साक्षिणो विद्यमानसवौवभासकत्वेनाविद्यमानमाविबाघाभावभास- 
कत्वाजपपत्तेः, साक्षिन्लानस्य खमश्रमासाधारपत्वेन प्रमाणाबाधकत्वाच्च । नयु--ज्ञानपामाण्यं गृद्धन् 
साक्षी धरादिगतमबाध्यत्वं गरृह्णादयेव, नहि विषयाबाधमनन्तमौगय भामाण्यग्रहणं नाम इकति- चेन्न; 
दयवहारकालावाभ्यत््रमात्रेण शड्त्तावपि संषादोपपत्तेः, तष्टूपगतप्रामाण्यस्य साक्षिणा प्रहणेऽपि 
विरोधाभावात् । नहि घटादिज्ञानस्य संवादिभचरन्तिजनकताचच्छेदकं प्रामाण्यं जिकालवाध्यविष- 
यकत्वम्, किंतु श्ुक्तिरूप्यादिज्ञानग्याच॒त्तं उयवहारकारङावबाध्यिषयकसकलक्नानचृत्ति व्यवहारः 
काछावाध्यधिषयकत्वमेव । तच्च न भाविकारबाधत्रिरोधीत्युक्तम् । भाविकाटवाधतद्भावो नच 
मून विना साश्चिणा ग्रदीतं शक्यौ, तस्य व्रियमानमाग्राहित्वादिति चोक्तम् । नजु-तर्दिं देदया- 
त्मकयज्ञान“मुष्णें जक मित्यादि ज्ञानं च भमा स्यात्, उयवहारदशायां विषयावाधात्--उति- चेश्नः 
आब्रह्मज्ञानमबाधितत्वेन तेषामपि धटादिज्ञानसमानयोगक्चेमत्वात् । नजु--कारान्तरस्थमपि यत् 
बाधकं तदपि कि यत्काखावच्छेदेन अनेन खाथौ गहीतस्तत्काटावच्छेदेनेव तन्निषेधति, उतान्य, 
काटावच्डेदेन, आदे कथमस्य श्रामाण्यम् ? अस्त्य अनित्यत्वादिकमेव--इति चेन्न; अवाभ्यत्वरूप- 

गोड्रह्मानन्दी ( लघ्ुचन्दरिका ) । 

अथ साक्षिबाध्यत्वनिराकरणम् । 
ताहभिति । प्रतिपक्नोपाधो तरैकाखिकनिषेधेलयथैः । साक्षात् ज्षानाह्ानविशेषणनैरपेकष्येण गगनादेः साक्षिभाख्य. 

त्वस्वीकारात् । भाविकारुनिषेधेति । भाविकाले प्रतीयमाननिषेघेलयथैः । साक्षिणः प्रमाणद्ध्यनुपदितसाक्षिणः । 

बिद्यमानस्वोवभासकस्तेन वि्यमानमत्रे तादास्मयेन विद्यमानकारे संक्द्तया । अविचधभनेत्यादि । भवि- 
दयमानो यो भाविबाधः भाविकारूावष््छिन्नं प्रतिपन्नोपाधौ निषेधश्रतियो गिस्वधीविषयन्व, तदमावासाघधकस्वादिलयर्थः । 
उक्तधीविषयन्वसेदार्नीं साक्ष्ययोग्यस्वात्तदभावोऽपीदार्नी तथा । साक्चिणेव हि ताच्शनिषयष्वं ज्ञेयम्; तन्न मानान्तर- 

खेदानीमनवतारात् , अवतारे वा तत एव तद्भावग्रहसंमवादिति भावः । अज्ञाततया ताश्लाभकग्रहणं हु न वस्तु 

साधकम्; तस्याज्घातांशे निश्चयत्वाभावात् । साक्षिभराद्यत्वं खीकलयाह--अ्रमप्रमेति । सुखा्यरो प्रमाव्वसेव शुक्तिः 
सूष्याद्यरो मत्वखपि गरद्यमाणस्वेन त्रिकारनिषेधाप्रतियोगिस्वांशोऽपि अमत्वशङ्कासंभव इति भावः । व्यवहारे- 
व्यादि । व्यवहारकालाबाभ्यविषयकस्वमात्नेण जाने शरडृत्तिसामान्यप्रयोजकस्वादिसंवादोपपत्तरिल्यथेः । नु दोषसम- 
बहितपरसायां भमात्वाग्महेऽपि प्रवरृस्यापत्तेः प्रमात्वेन क्ञायमाननिश्चय एव प्रवकः; श्वन्मते च विषयाबाधस्य साक्ष्य. 

्रा्मत्नात् तथ्यालुपपत्तिः, तश्राह--तद्रूपेति । नु स्वन्मते संबादिग्रदृत्तिन स्यात् ; तस्यां च्रिकाकाबराध्य्िषयकत्वेन 
हैतुस्वकसल्पनादिलाशङ्खय भवन्तौ याच्च्मविसंवादित्वं तद्भरितमेच भ्रमास्वं प्रवसकन्तानेऽपेक्ष्यते, ओवित्यादिल्याशचेनाह- 
न हीत्यादि । संवादीति । व्यवहारकाराबाध्यविषयकेल्य्थः । व्याच्रुत्तमिति । छक्तिरूप्यादिविषयकप्रडततेड- 
संवादितस्वामावात् छक्तिरूप्यादि्तानाब्याढृत्तं परामाण्यञ्चच्छरदृत्ति्रयोजकमिति भावः । विषयकत्वमेवेति । स्षटतेरपि 
संवादिपरदृत्तिजिनकत्वात्. तत्साधारण्यं न दोषायेति भावः । अनेन इदानीन्तनेन भपच्चक्तानेन अनिदयत्वादीलयादिना 
निपेधस्याव्याप्यवरृत्तित्वम् । एवकारात्तु न मिथ्यात्वधीरूपो बाधः; रिथ्यास्वस्य भरतिपन्नदेश्चकालावच्छिन्नघ्रदितत्वा- 
दिति भावः । अवाध्यत्वेति । भ्रतिपन्नदेरकारावच्छिक्ननिषेधसख यत् प्रतियोगित्वं तद्धीविषयस्वसामान्याभावस्या- 
नवच्छिक्षापिकृरणस्वेयथेः । भ्रामाण्यं च्यवहारकालावष्छिक्म्य प्मिथ्यात्वलिश्चयारिषयतवसख य जाश्रयः तद्विषयक 
भ्ीष्वरूपस् । अचरद बोध्यम्-वद्पभरामाण्यस साक्षिणा अहणेऽपि विरोधाभावादिति युक्त, तत्रापिश्राब्डेन तदवप, 

प्रतीयमानत्वसेव शछुकतिरूप्यादावङ्गीकारेण कालसंबन्धित्वाभवेन खरूपतो निषेधसंभवेन वतेमानकालसंमन्धस्याप्ममविना- 
दोषादिति स्वैमनवद्म्-इति खण्डयर्ति ॥ - 
“~ इति सत्वनिरुकतिः ॥ 



&*५२ , ,. अद्वैतसिद्धिः. । [ परिच्छेदः. ] 

प्रामाण्यस्य प्रपश्चकञाने मथानङ्गीकारात् । यत्कालारवच्छेदेनैवानेन खा शृदीतस्तत्कालायच्छेदेनेव 
तन्निषेधाभ्युपगमात् ।. तच्च श्रामाण्यं मयाभ्युेयते । तत् व्यवहारदशायां बिपरीतप्रमारूपवाधकस्या- 
चनपश्नत्वादस्वयेव। नच-्यव् भवतां घटादिबुद्धः भातिमासिकडित) वेलक्षण्यं विषयस्य व्याच 
हारिकंसच्चसाधकं, तदेवेह मम॒ विषयस्य पारमा्थिकसत्वसाधकमरित्विति---वाच्यम् ; प्रातिभासि- 
कवुद्धिवैलक्षण्यं हि धरादिबुदधः सथ्रकारकन्ञानावाध्यविषयत्वादिरूपम्, तन्न पारमार्थिकसखं 
घटादेः, साधयितुं शक्तम्; देदात्मेक्यक्ञाने जहाज्ञानाव्यवहित्रमे च भ्यभिचारात् । नचुं-"घरस्सन्' 

भङ्ष्यं मिथ्ये'ति प्रतीव्योरविरेषे कथं “घटो मिथ्या रूप्यमिथ्यात्वं न मिथ्येति विशेषः १ नच तदपि 
मिथ्यैव; रुप्यतास्िकत्वापत्तेः--ईइति चेन्न; मिथ्यात्वमिथ्यात्वेऽपि यथा न रूप्यस्य ताच्विक््वं 
तत्रोपपत्तेरक्तत्वात् 1 नच-पारमार्थिकसत्तवस्य _ ्रव्यक्षागोचरत्वे तच्रिषेधश्ुतीनामग्रसक्तपतिषेध- 
कती स्यादिति--वाच्यम्; तासां चश्चुरादिश्रसक्तदवेतनिषेधपरत्वात्, पारमार्थकत्वेन देतनिषेधपरः 

त्वेऽपि नाध्रसक्तनिषेधकत्वम्; परोक्षप्रसक्तेः संभवात्, ^नान्तरिशचेऽश्रिशचेतव्य' इत्यादिवदधसक्तभ्रति" 
बेधस्याष्युपपत्तेश्च । नच--अवाच्िकम्रपञ्चे यदि तास्विकत्वमप्यध्यक्षेण न गृहते, कथं तर्हि तस्या- 
तत्वाेदकत्व॑म् १ नहि तदेव तच्वेनावेदयत्तास्विकं नाम, द्दयते च सा्वैटोकिकप्पश्चे पारमार्थि- 
कत्वाञुभव इति-- वाच्यम्, नद्यस्माकं तविेदकत्वं तद्धति तस्पकारकत्वम्, तद्धिन्नत्वमतच्वा- 
वैदकत्वम् , किंत्वबाधितविषयत्वं तच्छावेदकंत्वम्, बाधितविषयत्वं चातक्वावेदकत्वम्, अवाधि- 
५ 

00000 7 1 
॥ 

गोडन्रह्यानन्दी ( टद्ुचन्द्रिका ) 
भरामाण्यं न साक्षिणा अदीत शक्ष्यत इति सूचितम् । तथाच ताक्रंकादिरीलया साक्षा्कियमाणसैव साक्षिभाखता 
चक्तु शक्या; अन्यथा पिश्चाचाथभावस्यापि तहुक्तयापत्तेः, ताकिंकादिरीत्या तु व्यवहारकारावच्छिन्नसख मिध्यस्वनिश्च- 

यादिषयत्वस्य न साक्षात्कारः संभवति; घटादिकं यदि व्यवहारकाछे मिण्याष्वेन निश्चीयेत, तदा तथा मयोपरुभ्येतेया- 
पादानासंमवेन योग्याजुपरम्भाभावात्, पुरुषान्तरीयमिथ्यात्वनिश्चये सलपर मयि तद्भावेन मम॒ तथोपरम्भामाव- 
सेभरवात् । अथ निश्वीयेतेव्यत्रापि मयेति विशेषणं देयं, तथापि व्यवहारकालीनस्य भूतभाविकारुघटितस्यापि संभवेन 
वैद्ररितख बाधस्य संचवेऽपि नोपरम्भसंभव इति न तदापत्तिः । किच भिथ्यात्वमतीन्द्रियासन्निङ्कष्टाभावादिघटितमिति 
तद्धर्टितनिश्चयविषयस्वस्य सत्वेऽपि तत्वेन रूपेणोपरम्भासंभवान्नोपलम्भापकत्तिरिति नायुपरग्येः प्रतियोगिस्वघ्रसञज्ञ- 
नेभरसन्ञितभ्रतियो गिकत्वरूपा योग्यतेति 1 नचैवं-- प्रमात्वस्य स्रतोग्राह्यत्वाभावादो गसमवहित्तानमात्रय प्रमा- 
तवप्राहकमानानवतारेऽपि मवतेकत्वमायुभविकं व्याहन्येतेति--वाच्यम्; मिथ्यात्वेन अज्ञातं यत् तद्धिषयकञ्ञ नत्व 
रूपप्रमाससखय क्तानसामान्यमरहिकसाक्षिभद्यत्वरूपस्वतो्राद्यस्वसं भवात्, प्वृत्तिसामान्ये ताद्ध्रमात्ेन ज्ञायमानः 
निश्चयखं हेतुत्वसंभवात्, श्ञातखेनाक्ञातस्वेनं च सर्वं साशक्चिभाख'मिति बिवरणोक्तेः जातत्वेन मिभ्यात्वविशिष्टय' 
साक्षिभाखस्वंसं भवात्, अमेऽपि बाधात् पूषसुक्तप्रमास्वधीसंभवेन ततः प्रवृत्तिसंभवात् । पुर्वं संवादिप्रृत्तौ ष्यवहार- 
काराबाध्यविषयकवेनहेतुस्वे न मानम् ; संवादिष्वस्य विसंवादित्वस्यं बा जम्यतानवच्छेदकत्वात् , अन्यथा निषयतिषटा 

यावन्तो ` धमः ` -तैक्तितदन्य््यक्तेयन्यतरस्वादयः प्रयेकं तद्वद्विशेष्यकथदृत्तिस्वेनापि जन्यतापत्तेरिति भावः । 
ननुं इश्य्वादिहेतोः भयक्षब्राध्यस्वं सास्तु । अनुमानबाध्यसवं-. त स्यात्; येन ` हेतुना भवती च्यावहारिक- 
स्वसयानुमितिः ̂. धूत॑सिद्धां । -तेनैव पारमार्थकत्वस्यानुमितिः सिद्धा; सा चेदार्नी' जाथमानायां ` मिथ्यास्वानु- 

मितो ̀ -पर्तिबन्धिकरेव्यशयेन `` शङ्कते- नचेति "1 `पातिभासिकेति । ` बद्याविषयकषीबाध्येटं्थः । विषय- 
कत्वादीति 1 सोऽयमिति वाक्यजन्यनिष्प्रकारकधीबाध्यभेवदधेस्तेरक्षण्याद्विषयकस्वादीलयादिपदुक्तम्, तेन 
अह्षधीर्बाध्यविषयर्कत्वसंरहः । तन्निषेधेति । तेन रूपेण द्वैतनिषेषेदय्थः। अप्रसक्तथ्रतिषेधतेति । येन -खूपे्ण 
चन्र यत् न तेः तेन रूपेण तत्र तन्निषेधकतेद्थः । चश्चुरादीद्यादि । ददयत्वादिरूपेणं चश्चुरादिना ब्रह्मणि ज्ञास 
दैवस्य निषेधपरत्वादिलथैः । न॑न्तरिश्च इत्यादिः । यत्र निषेधे तात्यर्य, तत्र अ्रतियोगिप्रसक्तयादिकं विना तस्कस्पन- 
वेयथ्यौत् तदवस्यर्ता, यत्र तु नान्तरिश्च इत्यादौ न अतिषेधपरत्वम् , कितु मानाम्तरसिद्धतदनुवादद्वारा ` विधेयस्तु 

तिरं -तननˆ न -तदावद्यकता । तथाच -सखत्वविदिषठदैतरूपप्रतियोगिनो ब्रह्मणि. ज्ञानरूपं प्साति विनापि 
मिथ्यप्वाजुमानादिसिद्ख . ्रह्मगत्य .सतवररपेण द्रैताभवस्याजुवाद्ारा, उक्तशचतीनां , विप्रेयबरहस्तुतिपरत्वमिति 
भावः । अथेवादाधिकरणे--न एथिभ्यामभिश्रेतभ्यो नान्तरिक्षे न , दिबीण्यत्र न.तिषेधीः; ` भरतियोगिनोऽन्् 
रिश्ादिनिष्टचयनस्ामक्तत्वात् , चयनबिविना षयिध्यां चयनस्य श्मितत्वेन प्रतिषेधबुब्यसंभवात्, नच--पाक्चिकल्वाय 
निषेध इति--वाच्यम् ; यच्रन्ि चरेष्यमाणाः इति पाद्विकत्वसिद्धव दुयुबाद्रदिना तख सिदधप्वात्, तसमादुक्छवाक्यम- 

नदो भ 



[मयक्षे० अधिष्ठाना ०] गोडन्रह्मानन्दीयुता । ३५४ 

सविषयत्वं च ओते ब्रह्मज्ञान एव, तद्धिन्नक्ञाने तात्पयैवदेदत्वेनैव तक्वावबोधकत्वात् । तथाच पपश्च- 
परत्यश्चस्य ताच्चिकस्वागोचरत्वेऽप्यतच्ववेदकत्वं सङ्गच्छते । सार्व॑टोकिकी पारमार्थकत्वभ्रसिद्धिस्त 
जटगतपिपासोपदामनसामथ्यैभरसिद्धिवत् परोक्षतयाप्युपपन्ना नापरोक्षत्वपयैवसखायिनी ॥ तस्माद्ध्य- 
सखयोग्यस्य सस्येहानिरुक्तितः । नाध्यक्षवाघो मिथ्यात्वलिङ्गस्याजोपपदयते ॥ १॥ न छोकिकं न 
सामान्यजन्यं साक्ष्यात्मकं न च । परत्यश्चं बाधते लिङ्ग मिथ्यात्वस्यानुमापकम् ॥ २२॥ 

इति प्रलयक्चयोम्यखस्वानिरूत्या प्रलयक्षबाधोद्धारः ॥ 

अथ सन्धर इति प्रद्यक्षेऽधिष्ठानायुवेधः। 
“किचेदं रूप्यः इत्यन इदसितिवत् “सन् धरः इत्यत्रापि सदित्यधिष्ठानभूतं अद्यैव भासते । 

नच-- चा्चुषादिक्ञने रूपादिदहदीनस्य बरह्मणः कथं स्फुरणमिति- वाच्यम्; रूपादिहीनस्यापि कालादि 
व्यायेन सफुरणस्य प्रागेवोपपादितत्वात् । नन्वेवं --“नीखो घटः मिथ्या रूप्यमसच्चश्ङ्गःमिव्यादा- 
चपि (नीलः इत्यादिरधिष्ठानायुबेघ इति स्यात्, नच-- नद्यं घरादिष्वस्ति, सत्वं तु नेति-वाच्यम्; 
अस्यायोपितत्व सिच्युत्तरकारीनत्वेनान्योन्याधयाव्; अन्यथा 'सलयं ज्ञान" मिखयत्रापि सदय मिवययधि- 
श्टानाछवेध एव स्यात्--इति चेन्न; सन्नियस्य घर” इत्यनेन सामानाधिकरण्यस्य बाधित्वात् । 
तथाहि-सत्ताजातिस्फुरणनिबन्धनं चा खरूपसस्वनि बन्धनं वा काल्रयावाध्यत्वनिवन्धनं चा सामा- 
नाधिकरण्यं स्यात् 1 नचामावादिखाघारणसत्पतीतौ सत्ताजातिस्फुरणं संभवति; अभावादिषु 
त्वयापि तदनङ्खीकारात् । न च कचित्साक्षात्सम्बन्धेन कचित् परस्परासम्बन्धेन सदिति प्रतीत्युप- 
पत्तिः; विजातीयसम्बस्धेन सखमानाकारप्रतीत्यदुपपत्तः, अन्यथा सम्बन्धमेद् एव न सिद्ेत् ! नच 

गोडन्रह्यानन्दी ( लघुचन्द्िका ) । 
अमाणमिति प्रा, न परथिव्यामिति वाक्यं शुद्धषथिन्यां चयनामावस्य निल्यानुषादो "हिरण्यं निधाय चेतन्यःमिति 
चिदहितद्िरण्यस्तुल्थः, तदुपपादकं नान्तरिश्च इल्यादिकम्, यथान्तरिक्षादौ न चयनं तथा डुदधष्टथिव्याभिति 
सिद्धान्तितम् । तात्पयैवदिति । तास्परथं तस्परता ब्रह्परतेति यावत् । पिपासोपशमनेति । दुःखविशेषाजुत्पा- 
देल्यर्थः । साम्यति । भयोजककशक्तीलेः । पर्यवसायिनी विरिष्टा । न रोकरिकमित्यादि । लोकिकादिभयक्ष 
न मिस्यात्वानुमापकसख बाधकम् । नापि पारमार्थिकत्वसाधकं लिङ्ग तद्वाघकमिलर्थः । इति रघुचच्दिकायां 

अरत्यस्षयोग्यसत्वासंभवात् प्रत्यक्षबाधोद्धारः ॥ 

अथ सन्धर इति प्रत्यक्षस्याधिष्ठानायुवेधनोपपत्तिवर्णनम् ! 
भासते आसेप्योयत्तिकारोर्पन्नताद्ारम्यापन्नं सदपरोक्षतया भाति । तथाच सत्तादात्म्यासे रोकिकमपि प्रयक्षं 

न बाधकम्; ठस्य मिथ्यस्वेन प्रपञ्मिथ्यावसि्छनुदरुत्वादिति भावः । प्राक् मिथ्याघ्ववादे । अधिष्ठानायुबेधः 
खासेप्यघयादितादूस्म्यापक्नमधिष्ठानम् । घटादिष्वस्ति मरोप्यमाणे कायेव्भ धटादावन्तभूतम्, नस्वधिष्ठानम् । 

खनव सद्रपम् । न तथा नरोप्यमाणकायैवगौन्तगतमर् । अस्य उक्ता्थस्य । अथं सदूपक्तानस्य वेदान्तवाक्या- 
ध्फीनस्य सदरुपनिष्टवटादितादास्म्यबाधकत्वेन सद्रूपं नारोप्यान्तर्गतमिति समाधत्त-न सन्नित्यस्येति । आरोप्यव्गो 
न सद्धूपधरित इति साध्ये हेतुः सज्नि्यस्येल्यादि । अनेनेति वृतीया सहाथ । सामानाधिकरण्यस्य तादारम्यस्य । 
सज्ितव्यस्येति समनाधिकरण्ये बाधे चान्वेति । तथाच सक्निल्यस्य धरादिना सहितं यत् तदीयतादार्म्यं अमे 
अरतीयते; तख सद्रूपक्तानसूपबाधोच्छे्यत्वादि यर्थः । अन्नोकतोष्छेदयोग्यत्वं सदुपादानकत्वसद्धाख्यष्वादिकं हेतुतया 

विवक्षितम् , तेन नोक्कान्योन्याश्रयः । तमेव हेतु साधयति-तथादीत्यादिना युक्तमिव्यन्तेन । निबन्धनं 
खटितम् । जतेः सर्वगतत्वपश्चे अभावादौ तस्सच्वेऽपि तदस्फुरणादेव तस्ामानाधिकरण्यङुद्यभावः, भतो जातिस्फुरणे- 
युक्तम । अन्यथा साक्षात्संबन्धस्य प्रामाणिकत्वं भवेऽपि परम्परासंबम्धकस्यने । संबन्धमेद्ः साक्षात्संबन्धनाना- 
सव॑म \ घरादेः संयोग एव समवाय एव वा साक्षारसंवन्धोऽस्तु; कपारादौ भूतखादौ वा परम्परासंबन्धसंभवात् । सथ क्र 
खाक्षात्. क च परस्परेत्यस्याकिनिगम्यस्वादुभयत्र परम्परासंबन्धानयुभवाचोभयन्नापि साक्षास्संबन्धः, तर्हिं उदव्यादित्रये 
सखाक्षाव् अन्यत्र परम्परेति वा, अन्यत्रैव स्वरूपसंबन्धेन समवायस्वाभावत्वादिवदखण्डोपाधिः सत्ता वतेते, एम्यादिन्नये 
सुं सरूपसंबन्धघ्ररितपरम्परासंबन्धेनेति वेत्यस्या विनिगम्यत्वात् उभयत्र परम्परासंबन्धानयुभवाच्च उभयत्रापि साक्षा- 
रसरंबन्धः । तत्र घटादेशत्पत्तिकारे कपाङादौ संयोगस्य भूतरदौ समवायस्य चासंभवात् संबन्धभेदसिद्धावपि भरते 
प्क एव वनथः स्व संभवतीति स टव कर्ष्यते । क्च-जन्यसस्वावच्छिश्ने दभ्यत्रेनोपादानत्नमवदयं वाच्यम्; 

अद्रे, सि, ४५ 
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खरूपसततवेनाभावादौ त्रतीतिः; अनुगमात्, अनजुगतेनापि .अुगतप्रतीतौ जातिमानोच्छेदप्रस- 

कात् । अतप्व न सवैत्रापि खरूपससवेनव सच्यवहारः; एकेनैव सवौलुगतेन सर्वत्र सत्प्रतीत्युप- 

न्ता बहनां तद्धतुत्वकल्पने मानाभावात् । नापि कालत्रयावाभ्यत्वनिवन्धनं तत्; तस्य चश्चुराद्यगम्य- 

त्वस्योक्तन्वात्, 'सदिदं रजतः मित्यादि खमे अभावाच । तस्मादेक स्वाधिष्ठानमेव सदिति सर्वै- 

्राजुभूयत इति युक्तम्, नीलदेस्तु घटादिसामानाधिकरण्ये किमपि नास्ति बाधकम्, न वा नीखदे- 

रथिष्ठानत्वं सम्भवति; भ्रागसत््वात् , नीरपीतादिभातिखिकानन्ताधिष्ठानकट्पने गोरवात् , अधिष्ठेय्- 

तुस्ययोगक्षेमत्वाच । अधि्ठेयविषमसन्ताकमेव हिष्ठानं भवति; "मिथ्या रूप्यमसचुखजञ मित्यादौ 
मिश्यात्वासच्चयोरधिष्ठानत्वशाङ्ापि नास्तीति शन्यवादापत्तेः। तत्र चायुपपत्तिरक्ता; वक्ष्यते च । 
यचतु--“सत्य ज्ञानमनन्त" सिव्यत्रापि तथा स्यात्-इति । तन्नः (क्तो न तत्र सत्तासम्बन्धेन स्वम्; 
कितु खरपेणेवेत्युक्तदोषानवकारात् । नचेवं घटादावपि खरूपेणेव तथात्वम्; पूरवैभेव निराकृतत्वात् ; 
इति सन्धट इति परवयक्चेऽधिष्ठानासुवेधनिरूपणम् ! 
त ० 1 

गौडवह्यानन्दी ( ठघ्युचन्दरिका ) । 

अन्यथा कपारुडूपदेः कारणस खस्मवायिसमवेतत्वसंवन्धेन घटादाविव कपाररूपादा वपि सरवात्तन्नापि रूपादिंक- 

सुत्पद्ेत, तथाच दव्यादिच्रये सत्तास्मवायस्यावदयकस्वात् तद्धटितपरम्परारसंबन्धेनान्यन्न सत्तासंभवादन्यत्र सत्तायाः 

स्वरूपसंबन्धोक्तिने युक्तेति-- वाच्यम् ; एकैका एव नीरारणादिभ्यक्तय इल्स्मिन्मते रूपादीनामाकाश्यादिवद् बिधादिंज- 
म्बप्वेऽपि कपारुरूपाधजन्यत्वेनोक्तयुक्तयनवकाश्ादिति भावः । अननुगतेना पीलयादि । अनेकश्यक्त्यलुगतवस्तुविषय- 
कत्वेन सर्वसंमतग्रतीतेरनयुगतानेकाथैविषयकत्वस्ीकारे । जातिमातोच्छेदापत्तिः गन्धादिकारणतावच्छेदकतयापि 
शृथिवीत्वादिजातिनं सिच्चेत् ; शप्ृथिवी गन्धकारण'मिलादिप्रतीतेरपि तत्तब्यक्तित्वावच्छिन्नकारणस्व बिषयकस्वस्य वक्तु 

शक्यत्वात् । अनेकतादशकारणनादिव्यक्तिकट्पनागोरवं तु कद्पनारूपप्रतीतेरनेकविषयकत्वगोरवे पयेवन्नमिति भावः । 

सर्वै जमावादिभिन्नश्यक्ेऽपि ! अभावादौ खरू्पसत्ता्ङ्कायाः "नच खरूपेःलादिना परिहृतत्वात् । खरूपसच्ेन 
घटादिखरूपेण कारुसंबन्धित्वस्वरूपेण वा सत्वेन । एकेनेति । अविद्यारूपमहाकालसखेकखापि न सामान्यादिसाधोरण 
एकसंबन्धोऽसरीति भावः । तस्मात् जालयादेः सदकारडद्धिषु तादात्म्यभानासंभवात् सर्वाधिष्ठानं तादास््येन सर्वसंबर्धि- 

अञ्च । यथाहि का्य॑सामान्ये ब्रह्मणो निमित्तता, तथोपादानतापि कार्येन हेतुना आत्मनिमित्तोपादानकसुखा- 
दिद्ष्टान्तेन ब्रह्मरूपेकसनिमि तोपादानकत्वाजुमानात् । तथाच कायस सर्वस्य ब्रह्मतादाटम्यसतवात् बद्धैव सदित्यत्र 
माति, ब्रह्मणो ्ानरूपत्वेनापि जेयः सर्वैविषथतारूपं वादातम्यमस्तीलतोऽपि ब्रह्म तथा सतीति भावः । यन्त 
ब्ह्बुश्या घटतत्तादात्म्यादेरबाधितस्वमुक्तम्, तत् म्रिभ्यात्वाजुमाने सद्रूपतादास्यजुद्ेन विघातकत्वम् ; भ्र्युतानुद्स्य- 
मेवेति ्षापनायेति बोध्यम् । एतेन - प्रपञ्चे मिभ्याखस्या्याप्य सिद्धत्वेन परपञ्चाधिष्टानबह्मणः सदाकारबुद्धौ घयादिता- 
दात्मबेन भासमानत्वोक्तिरसङ्गता; मिथ्याकार्योपादानत्वरूपाषिष्ठानश्वसेवासिद्धत्वा्--इत्यपास्तम् ५ घटादितादास्म्येन 
मासमानस्वं भ्त्युपादानतव्वादिग्रयुक्तस्य धयादितादारम्यस्येव हेुव्वेनोन्तत्वात् । नयु बह्मण इव नीररूपादेरप्युपादान- 
स्वस वक्तु शक्यतया नन्वेवमिव्याश्ुक्तापत्तरयुद्धारस्तव्राह-नी हेत्यादि । नीरादिनिष्ठं षयादिसामानाधिकरण्यं प्रति 
भीरूदिविषयकं बाधकं ज्ञाने किमपि नासतीदय्थः । तथाच नीरादेरूपादानस्वं॑न परिणामितया; कार्योत्पत्तिपूरवं 
परिणामिनःस्छुरणन्विमाव्, अतोऽपरिणामितयः तद्वाच्यम्, तश्च न संभवति; बाधकन्ञानविषयस्येव तत्खीकारात्. ¦ 
भविष्ठानत्वमपरिण्रामितयोपादानस्वम् । नारादेरकै भनित्यस्वमते प्राक् सस्वाद्ाह-- नीलपीभेति । अव्रि्यासद्रूषयोः 
समान्योपादानस्वस कपाखूादेर्विशेषोपादानत्वस्य चावकश््यकव्वेन नीलादेरन्थासिद्धत्वेनोपाद्ानस्वमभामाणिकम्, अतो 
गौरवं दोष इत्यथः \ यत्प्रमया यत् बाध्यते तत् तशय तादशोपादानम् ! तच्च तदपेक्षया अधिकसत्ताकम्; समसत्ता- 
कूयो्वोध्यवाधकधीविषयत्वस्याृष्टस्वाद् , स्वाअलानयो बाध्यवबाधकत्यं त॒ मिथ्यपस्वेन ज्ञाप्यक्तापकत्वरूपम्, न तुच्छेयो- 
ष्डेदकस्वमिति भावः ! नीलादेः प्रद्छल्डृ्तिसदरुपाधिष्ठानतादात्म्यत्ानाव् सद्यत्वशङ्कया अभिषानस्वं न । निन न वा ायमानस त॒ न तत्तथेलयाह--मिभ्यारूप्यसिति । शून्येति । रूप्यादौ मिथ्याभूत- 

त्वे मपञ्चऽ र साधित कि स्यात्, भीरपि ठ॒अलमीकत्वव्यावातापत्तिरपि बोध्या । 
अपरिष्छम्बुपादुानत्वरूपाधि सल्थक्रियाकारित्वरूपसद्यत्वापततेः । तथा स्यात् बरह्मणि 
सद्रपोपादानकत्वं स्परत् । सत्तासं बन्धेन सत्तादान्म्येन । . सत्वं सदिषयकाय् "पि वान विना ॥ इति रुचन्दिकययां खन्धर इति म्ययेऽधिष्ठानाडवेघनिरप्रणम् ॥ , ,. . ` ` ॥ 4 



[ प्रक्ष ० जाल्यु० 1 गौडनह्यानन्दीयुता । ३५५ 

अथ जात्युपक्रमादिन्यायेः प्रतयक्षप्रावव्यनिरासः । 
किंच निश्ितप्रामाण्यमेव प्रत्यश्चमितरवाधकं भवेत्, नचा भ्रामाण्यं निश्चितम्; आगमवियो- 

धात्, अजुमानविरोधात्, भाविबाघधाभावानिणैयाच ॥ नजु- प्रत्यक्षमेव प्रवरुमञुमानागमबाधकम्, 
नायुमानागमो; अरत्यक्षाप्रामाण्ये तद्धिरोधामावेनायुमानागमयोः प्रामाण्यम्, तयोः भामाण्ये च 
तद्विरोधात् प्रव्यश्चाप्रामाण्यमिव्यन्योन्याश्रयात्, नदि प्र्यक्षस्य प्रामाण्येष्येवमन्योन्याश्नयः; तस्यान- 
पेश्चत्वात्-दति चेन्न; चन्द्रतारकादिपरिमाणप्रव्यक्षे अनुमानागमविरोधेन तस्याप्रामाण्यदरैनात् 
तेनापि खपरामाण्यसिच्यर्थमितराविसेधस्यावदयमपेक्षणीयत्वात् । तथाचान्योन्याश्चरयतुख्यत्वात् 
परस्परविरोधेन प्रामाण्यसन्देहे सत्यनापाप्रणीतत्वादिना परमाजनकत्वव्यातेवैदप्रामाण्यनिश्यये 
जाते तेन खतस्सम्भावितदोषस्य प्रव्यक्चस्य बाधात् अस्मन्मते क्ान्योन्याश्रयः ? अन्यथा 
देदात्मेक्यपवयक्षवुच्या बाधादेदभिन्नत्वमप्यात्मनो नागमादुमानामभ्यां सिच्येत् । नयु-ग्रत्यक्ष- 
मञुमानाद्पेश्चया जादैव भवर्; कथमन्यथा ओष्ण्यभ्रव्यश्ेण बहिरोत्याचुमि तिप्रतिवन्धः ! 
नच--तत्नोपजीवयत्वनिबन्धनं प्रत्यक्चस्य बाधकत्वम्; धम्यीदेश्वश्चुरादिनैव सिद्धेस्त्वचोऽसपजी- 
व्यत्वात्, किञ्च प्रत्यक्षस्य प्रावस्यमनुमाद्यगरही तरेखो परे खादिश्रादकत्वादयुमानायनिवतिंतदि्ोहा- 
दिनिवर्वकत्वाच्च--इति चेन्न; त्वाचश्रव्यक्षस्याप्युपजीव्यत्वेनैव शत्यानुमितिभ्रतिबन्धकत्वसस्भवात्, 
चश्चुरादिना धम्योदिग्रहेऽपि त्वचं विना साध्यश्रसिद्धेरभावात् । तथाच न जात्या प्राबय्ये 
मानमस्ति । तदृगृहीतय्रादित्वमपि न भावस्य प्रयोजकम्; प्रल्यश्चाग्रदीतध्मादियाहकत्वेन 
परोक्षपरमाणस्यैव पावस्यापत्तेः । नाप्यनुमानायनिवतिं तदिड्ोहनादिनिवर्तकत्वेन प्रावस्यम्; 
एतावता हि वैधम्यैमात्र सिद्धम् । नच तावतेतरप्रमाणपेश्चया भावस्य भवतिः अन्यथा त्वाच- 
मल्यक्षानिवर्तितवेशोरगश्रमनिवतैकत्वाच्क्चुषोऽपि त्वगपेक्षया प्रास्य स्यात् । ततश्च चित्रनिन्ोन्न- 
ज्ञानस्य चाक्षुषस्य तद्धिसोधित्वाचक्ञानात् बाधो न स्यात् । रस्युतागमस्येव स्वेतः प्राबस्वं सार्यते । 
श्मावल्यमागमस्यैव जाव्या तेषु चिषु स्पृतम् + इति । नच-तद्रैदिकार्थविषयमिति- वाच्यम्; 
अद्वेतस्यापि वैदिकार्थत्वात् । क्च पत्यक्षतः आघ्मलमागमबाधितमिति तु परीक्षितभामोण्यभव्यक्ष- 
विषयम् । नचु-परलयक्चस्यासक्ातविरोधित्वादु पक्रमन्यायेनैव प्राबस्यम् । उक्तंहि--असंजातविरो- 

गोडत्रह्मानन्दी ( खचुचन्द्रिका ) । 

अथ जात्युपक्रमन्यायादिभिः प्र्यक्षप्रानव्यनिरासः । 
अनाप्तापरणीतत्वादिना 1 अमग्रमादादिदोषवषपुरुषाङृतस्वादिना । जाद्येव भरयक्षस्वेनेव नस्वजुमानविरध- 

पवादिना । उपजीव्यत्वेति । धम्यीदिक्षापकविधया अपेक्षणीयस्वेल्थः । त्वेखंः स्वाचश्य वह्यौष्ण्यप्रयक्षस्य । 
साध्यसिद्धः अनोष्ण्यरूपकेलयश्ानस्य । त्वचं वाचम् ओष्ण्यप्रयक्षम् । विना भभावात् अनुपपत्तेः । धमीदिग्रा- 
कत्वेन यागादौ खवगीदिखाधनस्वस्य आहकस्वेन ! बैदिका्थैति । वेदमात्रगम्येष्यथैः । अद तस्येति । वस्तुतो 
मानान्तराविषये मानान्तरसखागमबाध्यत्वं न युक्तम्। यत्र हि ययोसौनयोर्विषयव्वं प्रसक्त, तत्र तयोबोध्यबाधकस्व- 
मिति बोध्यम् । कच प्रत्यक्षत इत्यादि । उपलक्षणमिदं चक्षुरादिबरवरवबोधकाथैवादादिरूपश्चतीनां स्शयन्तरा- 
णामपि । तेन दीक्षणीयेष््थवादरूपाणां (तद्धि वै मनुष्येषु सद्यं निहितं यश्च्चसतस्मादाचक्षाणमादुरदागिति स 

थददौमि्याहाथास्य श्रदधतीःयैतरेयन्राह्मणस्थानां श्रौ बिवदमानावेवायातामहमददौमहमश्रोषमिति य एवं ब्रयाद्- 
हमदद्रीपमिति तस्सा एवं श्रदधते' इति वाजसनेयक्षाखस्थानां च श्तीनां परीश्ितप्रामाण्यकचक्चुरादीनां मानान्तराद्- 
परीशक्षितप्रामाण्यकात् बरुवश्वबोधकलवं बोध्यम् । उक्तं न्यायमाह---उक्त हीति । असंज्ञातविरोधित्वात् ॥ म 
संजातो विरोधी यस्य वश्वात्.। अर्थवाव्ः "भन्ने ऋण्वेदो वायोय॑डु्वेद आदिध्यात् सामवेदस्तसादि"लयसुपक्रमस्थो. 
ऽथवादः । यथाश्रुत सख्यार्थक ऋम्वेदादिपदकः । आस्थेयः खीकायैः । तद्विरुद्धस्य. अथेवादिरुढनरगादिमध्र- 
वाचकस्य । विभ्युदेश्ास्य “उर् चर्चा क्रियते उपा अरजुषा उनः सान्ति विभिवाक्यषु स्थितस्य चत्गादिपदस्य । 
रक्षणा ऋम्बेदादिरूपाभेक्षकस्वम् । तथाच त्ग्वेदेन यत् क्रियते विधीयते, तत्कम उचेस्खरेण कयौदिलयथः। अधार्थ" 
वाद् हसनेन पुवैपक्षः सूचितः । स चाथेवादस साधनेतिक्ब्यतारूपांसद्यविविष्टाथ भावनायां विधिवाक्यार्थभूतार्मा 
विकतेषणीभूतपरा्स्तयबोधकरस्वेन विधिवाक्यं प्रति गुणीभूतत्वात् “लङ्गयुणषिरोधे च सादभ्यादि'तिन्यायाद्थवादश्मेष 
कम्वेदुरहिपदेषठु करमादिमश्नरुश्चणां सलील तादशमघ्राणामेव भशस्यबोधनद्वास्न विधिवाक्यार्थोक्तभाव्रना्मयुक्त सन्नः 

नन ५ 



३५६ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः १ 1 

धित्वादर्थवादो यथाश्चतः । आस्येयस्तद्धिरुद्धस्य विध्युदेशस्य टक्षणा^-इति चेन्नः यत एकवाक्यस्थ 
परस्परसपेक्चपदत्वेन उभयोः साम्ये सत्युपक्रमस्यवेदपदाजुरोधेनोपसंदारस्थगौदिपदानां मन्रमान्र- 

वाचिनां रत्वेद्परत्वे निर्णतिऽपि न रृते तत्यायः संभवति; उभयोः साम्याभावात्, गरहीतभमाण- 

मावश्रुतयप्षया रमविलक्षणत्वेनानिश्चितस्य अयश्चस्य न्पूनवलत्वात्; अन्यथा शद् रजत"मिति 
श्रमोऽपि यं शक्ति रिति आोपदेशापेश्चया परवरं स्याव् । पतेन-- लिङ्गात् शरुतेरिव शीघगामित्वात् 
अल्यक्षस्य भावस्यम्, तदुक्तम्-श्रलयक्षे चानुमाने च यथा रोक्ते बलावरम् । रीघ्रमन्थरगामित्वा- 
त्तथैव शुतिलिङ्गयोः-- इत्य पास्तम्; परीक्षितस्य मन्थरगामिनोऽपि भराबस्यात् । न च-यदा 

गोडग्रह्मानन्दी ( छश्चुचन्द्रिका ) । 
भाग्यकायामेव प्रादचस्यबोधकत्वस्ंभवात् न ऋगादिपदानां वेदरक्षङस्वमियेवंरूपः। असंजातविसोधित्वादिव्यनेनं 
तदिरूडस्येलयनेन च सिद्धान्तः सूचितः । स चोक्तरील्या गुणी भूतस्य प्यर्थवादसरोपक्रमस्थव्वेना संलातविरोविव्वादुक्त- 
मच्रलक्चणकस्वरूपोषमदंहेत्वभावेनाथैवादस्यपदानां वेदरूपसुख्या्थकसवमेव, तथा च गुणी भूतस्योपक्रमस्थत्वे अङ्गगुण- 

बिरोधन्यायख नावतारः । तादशापदयुक्तेऽथैवादे षिरोधिनि अदत्ते सति पश्चात् प्रवसेमनिर्विधिस्थोक्तपदैसद्विर्डमनच्र- 
रूपयैषु स्थातुमशक्यम् ; निध्य्थवाद्योः प्रतीतेकवाक्यताभङ्गापत्तेः । शचेत्रसतपस्ी चैत्रः पूञयता'मिलयादौ हि चैते प्राश 
स्यज्ञानाततस्कर्मकषूजायामपि प्राजञस्लयत्तनेन प्रवृत्तिः । प्रथमचेत्रपदस्थखे मेन्रपदघरितोक्तवक्ये तु उन्त्तानाभवेना- 
प्रवतकस्वेन तैकवाक्यता । अतएव नापच्छेदन्यायेन चिधिस्थपद्ानां माबल्यस्, पूर्वापरमानयोरेकवििष्टाैग्रमापकत्वे 
स्युक्छन्यायाप्रृत्तरिव्येव॑रूपः । तौ च पूर्वोत्तरपक्षौ ज्योतिष्टोमप्रकरणपडितोक्तवाक्ये वृतीयतृतीयस्याद्याधिकरणे चि- 
न्तितो ! अन्रोचैरादिखरराणां क्मैसु साक्षाव्साधनत्वासंभवेऽपि मच्नद्वारा साधनत्वं बोध्यम् । उभयोः ऋग्वेदादिकगा- 
दिपदयोः । साम्ये प्रमाणत्वेन निधितव्वे । तत्र ेतुः--परस्परसापेक्षपदत्वेनेति । एकप्रमाजनने अन्योन्यसापेश्ष- 
पदष्वेनेखथः । तत्रापि देतुः--एकवाक्यस्यति । ् लपेश्षया न्यूनबरस्वादिलन्वयः । रमविलक्षणत्वेन बाधि- 
तविषयकान्यस्वेन । अन्यथा सास्याभावेऽप्युपकरमस्थतामात्रेण बरुवत्वस्वीकारे । अत्र मो. ऽपीद्यनेन बाघकन्ला- 
नपेक्षणीयस्वाभावेन अरमखेव प्रयक्षस्यापि श्ुलपेक्षणीयत्वा भावेनेकवाक्यत्वाभरवात् नोपक्रमन्यायस्य प्रकृते अवतार 

इति सूचितम् । एतेनेत्या दि। श्ुतिखिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानघमाख्यानां समवये पारदौर्बल्यमथैविप्रकर्षा"दिति वृतीय- 
तृतीयस्याच्याधिकरणे श्ुल्यादीनां मध्ये परदोबैस्यं पूर्वपूवपेक्चया परं परं दु्बरम्; अर्थस्याङ्गताबोधरूपसख प्रयोजनस्य 
विप्रकर्षात् । श्रुति; साभ्यत्वसाधनस्वयोः अन्यतरबोधकं तृतीयाद्वितीयादिपदम् । तत्कदिपका योग्यता लिङ्गम् ॥ 
तत्कख्पकः पदयो्ोगो वाक्यम् । तत्कव्पकं परधानख साकाङ्कुत्वं करणम् । तत्कत्पकं पाटादिसान्निध्यं 
स्थानम् । तत्कल्पकं योगिकं होत्रादिपदं समाख्या । तथा च परस पू्ैकख्पनाद्वारा साधनत्वादिबोधनेनेवाङ्गता- 
भरापकस्वात्ततः पूर्वमेव पूर्वेणाङ्गताभ्रापणात् दीध्रगामिव्वेन श्रुत्यादीनां लिङ्गाचपेश्चया प्राबल्यम् । तथाचेन्द्र- 
अकाङशनसाम्य॑रूपािज्गदैन्द्री ऋक नेन्द्राङ्गम् , किं त देन्या गाहपलमुपतिष्ठत” इति श्रुत्या गाहैपलयाङ्गम् , तदनु- 
रोधेनैन्द्रीस्थमिन्दरादिपदं असुस्यच्याऽपि गाहईपलसेव बोधकम् । एवं च यथा शीश्रगामित्वात् श्वुतिः शङ्गात् प्रा, 
तथा रक्षं शरुलनुमानादित इलयष्येतेन बाधकत्वाभिमतग्रमाणख न्यूनबरुत्वेनापास्तमिय्थैः । नयु भरयक्षस्योक्तरीत्या 
न्युनबरस्वमिव श्ुल्यादेरपि प्रयक्षापेश्चया मन्थरगामित्वेन तदपेक्षया न्यूनवरुखम् , तथाच द्वयोः साम्यात् न श्रुलयादिना 
प्रलयश्च बाध्यताम्, तत्राह--परीक्षितस्येति । अमाणत्वेन निधिवसेलय्थः । मन्थरगामिनः आका्कुभ्या्यादिनि- 
श्वायकमानान्तरसापक्षस्वेन विरम्बितफरकख । प्राबल्यात् अपरीक्षितमानापेश्षया बरख्वच्ात् । तथा च परीक्षितयोः 
ल्यादिरिङ्ग्योराचेन शीग्रं विनिथोगे कृते बिनियुक्छख मन्नादेः साभ्याकाङ्कायां निचृत्तायां शिङ्गादेलप्साध्यसम्ं- 
कत्वाभावेन बाधो युक्तः, प्रयक्षस्य त्वपरीक्षिदत्वेन परीक्षितश्चुलयादिबाघकत्वमनुपपश्नमिति भावः । नयु दरामाश्मे 
चिन्तितं-ज्योतिष्टोमे श्ुते “दे जोति" वत्मैनि जुहोति" इति, “अनारभ्याधीतं यदाहवनीये जुहोतीति । तद्धि- 
हितयोः पदा्याहवनीययोः होमसामान्ये विकट्पः, न तु पदादिश्याखमन्यस बाधकम् ; इयोरपि शाखयोः म्र्क्षत्वात् , 
“शरमयं बहि "रिति शासं तु प्रयक्षं करप्यस्य ङशातिदेशक्चाखख बाधकमिति युक्तमिति प्रसे, सिद्धान्तसूज्रम्-- 
अविरेषेण यच्छाञ्मन्यास्यत्वाद्धिकस्पस्य तत्सन्दिग्धमाराद्विशेषचिष्टं स्या"दिति । अस्यार्थः--यत् 
घामान्यराखं अविशेषेण जुहोतिवाच्यख होमसामान्यख सर्वहोमसम्बन्धाद्श्चणया होमभ्यक्तिष्वाहवनीयसम्बन्धयो- 
कं, तत् पदहोमादिविशेषे तरसम्बन्धपरत्वेन संदिग्धं निणेतुमरक्यम्  विकट्पस्याष्टदोषदु्सयान्याय्यस्वात् , अथापि स 
स्वीक; यदि शादधथोः खमबङस्वं स्यात्, अहते तु यद्विरोषरिषट पदादिविषिष्टहोमविरोषनिधायकं शासनं तत् आरात् 
शीतम्; ताविरशोषस्य आकरणिकत्ेन . श्री ध्रोपस्थितत्वाद्न्यहोमस्य तथाऽलुपस्थितस्वाचन ताइशह्टोममात्रपरत्व- 
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इवनीये जुदोती्लयस्सात् "पदेः ऊुह्ोतीःत्यस्य विशेषविषयत्वेन भावस्यवत्, धटविषयसच्वय्याहिणः 
ग्रत्यश्चस्य सामान्यतो दैतनिषेधकश्चुत्यपेक्षया प्राबस्यसिति-- वाच्यम्; सामान्यविशोषन्यायस्य निथित- 
प्रमाणभावोभयविषयत्वात्, अन्यथा “अयं गौरश्व्रत्यादेरपि मोरश्वो न भवतीलयादितः; भ्रावस्ये 
भवेत् । न च-यथा “यक्िञ्ित्प्राचीनमस्नीषोमीयात्तेनोपांु चरतीटयत्रयस्य यक्किञ्िच्छम्दस्य 
यत्किञ्चिष्पङतवाच्वित्वेन सामान्यविषयत्वेऽपि दीश्चणीयान्यतिरिक्ते सावकाशत्वात् “यावत्या बाचा 
कामयेत तावद्या दीश्चणीयायामञुनूयाःदिल्यनेन निरवकारोन संकोचस्तथा प्रत्यक्षेण निरवकारोन 

गोडनह्यानन्दी ( लघुचन्द्रिका ) । 
निर्णयात्, सामान्यन्लाञ्चस्य तदितरपरत्वसंभवेन निषयप्रा्ेरिति ! नयु--बीद्यादिकं विना यागानिष्पत्तेः तस्य 
दृष्टा्थत्वं युक्तम् , भाहवनीयं विनापि सु मरक्षेपरूपहोमनिष्पत्तेः तस्यादृ्टा्थत्वात् पदादिभिः सह तस सञ्चय वास्तु, 
पदादेराहवनीयजन्यादृ्टजनकत्वे मानाभावत्--इति चेश्न; निरपेश्चाधारताद्रिव द्टा्थत्वात् । न चेवं--षष्े अन्नैः 

प्र्िनिधिनिषेधो न खात्, आधारतारूषदष्टा्थष्वादिति-- वाच्यम् ; अवर्दयापेक्षणीयच्ष्टार्थत्वा भावात् । तथा च यथा 

विरोषं सामान्यदास्ञस्य बाधकम् ; विरोषविषयकष्वात् , तथा भरलयक्षं ुलयादिबाधकमास्तामिल्याश्चङ्खय निषेधति--न 
चेति । धट विषयसच्च्राहिणः धरस्वादिविरोषरूपविशिष्टे सस्वप्रकारकस । सामान्यतः आरमान्यस्वरूपद्धितीय- 
व्वेन। दवेतनिषेघकश्वुतीति । घटादि निषेधककेकमेवाद्वितीय मि्यादिशचुतीय्थः । यच्चपि नेह नानास्ति किञ्चन? "नात्र काचन 
भिद्ासिः “इदं सर्वं यद्यमात्मे"टयादिश्चुतिषु किमादिसर्वनामां घटत्वादि षिरोषरूपविदिषेऽपि मिध्यात्वबोधकत्वम् , 
‹न पुण्यपापे मम नास्ति नाक्षो न जन्म देहेन्द्ियञुद्धिरस्ति ! न भूमिरापो मम वद्धिरस्ि न चानिखो मेऽस्ति न चाम्बरं च । 
एवं विदिष्वा परमास्मरूपम् 'अजब्दमस्पशैमरूपःमिलयादिश्चुतेरपि पुण्यव्वादिधिरोषविषिष्टे तत् ; तथापि पूर्वोक्तवाक्य- 
मात्रारोचनेऽपि नोक्तन्यायावकाश्च इल्यादयेनाह--सामान्येति । नज स्सा वा एषा यज्ञस्य तस्राद्यत्किञ्चित् 
भ्राचीनमञ्नीषोमीयात्तेनोपांश् चरन्ती "यत्र ज्योतिष्टोमप्रकरणे श्चुतवाक्ये विहितसुपाड्स्वमस्ीषोमीयपेक्चषया किं पूर्वस्य 
ञ्योतिष्ठोमीयभागययाङ्गम्, उत तद्रतपदार्थयेति संशये तच्छन्दार्थयुदिश्येवोपांञ्चस्वं विधेयम्; अन्यथा अक्नीषोमीय- 
्राचीनादिपदाथौनां मिथोऽन्वयस्याग्युस्पन्चतया िरिष्टस्योदेश्यस्वासंभवात्, तच्छब्दार्थश्च प्राचीनपदाथं एव, स च्व 
ज्योतिष्टोमीयोऽधिष्टोमीययागपू्वभाग पव, न तु तद्भतपदाथीः; तेषामनेकत्वेनैकवचनासङ्जतेः, यक्किन्चिच्छब्दस्तु 
नानापदा्थघरिते मागे आचीनपदुताव्पयैभाहकः। भागख च खरूपेणोदेश्यस्नासंभवात्तस्यापूवौ साधनर्वाच् अपू्वैसाधन- 
ज्योतिष्टोमस्य प्रकृतेन तदीय भागत्तेनोदेस्यता ! तथा चोपां्धत्वख ज्योतिष्टो मीयापूर्वप्रयुक्छस्वेन उयोतिषटोमीयविकृती 
त्काभागान्त्मतेष्वप्राछृतपदार्थैप्वपि तस्प्रासिरिपि श्राप, यक्किञ्चिस्पदस्य बहुष्वेव अयोगात् स्वाथपरस्ये संभवत्ति 
ताददासमृषटताप्पर्थमराहुकस्वेन तस्य साथक्यायोगात् प्राथभ्यात् बरयतस्तस्यानुरोधेन च चरमो क्षमाचीनपद्ाधितये- 
चनस्य अद्ुत्वरश्षकस्वाततेनेखनेन ध्राचीनपदाथतत्तर्पदाथजन्याङ्गपूर्वसाधनसुदिश्योपांशयस्वं विधीयते । योग्यटात्ता- 
इदापदार्थीयमश्रो द्वारम् । त्सरेत्यादेरयमथेः-- पषा यक्षस्य त्सरा उयोतिषशोमयागीयपदा्थजन्यःपूर्वराभाय 
च्छ्मगतिः । उद्धेःशन्द्रहितं साधनं यदुपाञ्यस्वम्, यथा पक्ष्यादिधारणायोच्चैःराब्दरहितं गमनादिकमिति नवमभ्रथमे 
सिद्धान्तितम् । तच्र दीक्षणीयादिसक्ूरभ्राचीनपदा्थेहोनोपांडुत्वत्रिघनासम्थमपि यक्कि्िदित्यादिवाक्ये यावद्येल्यावि- 
वाक्यविहितस्ररषिदोषावरुढदीक्षणीयाप्रायणीयादिभिन्नताद्शपदाथेददिरोन तद्विधायकतयापि सावकाश्यस्वेम यावस्येश्या. 
विना यथा संङकष्यते, तथा प्रत्यक्षेण तद्विषयविषरयकत्वेनापि सावकाष्नं शश्यादि संङ्ष्यताभियाद्राङ्कय निषे धति-- 

नचेति । चरन्ती संकोच इलयमेऽन्वयः । निरवकाष्रोनेति यावयेदयनेन यक्किञ्चिदिव्यादेः संकोष्यतायां 
हेतः । दीक्षणीयातिरिकते सावकारात्वादिति । दीक्षाणीयाभिक्ने उपा्ुत्वदिधायकतयापि रूढ्धविषयकस्वादि- 
स्यथः । नञु यर्किशचिविव्यादेरदीक्षणीयात्दन्यसाघारणरूपेण पदाथैबो धकयस्किञ्चिस्पदयुक्तस्वेन सामान्यशाखत्वादेव 
याकलेत्यादिषिशोषशाखेण सङ्कोष्वः संभवति, स च पूरवमेवोक्तत्वान्नेदानीं वक्तु युक्तस्तत्रह--यत्किञिच्छब्दस्य ति । 
यत्किञ्चित्पङूतवाचकत्वेन दीक्षणीयत्वादिसकरुविशेषरूपविशिषोधकत्वेन । सामान्याविषयस्वे दीश्षणीयावि- 
सकरूपदाथसाघारणरूपविरिष्टाबोधकःत्वे । तथा च ॒सर्वनामपदानां उद्धिविरोषविषयधर्मरूपसाधारणधर्मविरिष्ट- 
इक्ठसवेऽपि धरस्वादिषिरोषरूपेण स्वरूपतो भासमानेन घटादिश्लाञ्दुधीजनकत्वम् ! अत एव सर्वेभ्यो द्चपूणमासा- 
नित्यादौ यु्रष्वपश्चुस्वादिरूपेण सवौदिपदेन फरुबोधनात्तेन तेन रूपेणव फरुकामनया दर्शाधनुष्टानं साखाथेः, "भयं सः 
इति चाक्यजन्यबोभो्रम् अये घटो नवेति न संशय इति भावः । यावत्या यादशस्ररविशिश्या । अननूया- 
दिति । भमन्द्रं भयणीयायां मन्दर॑तरमातिध्यायामुपांद्मपसत्सुचचैरन्नीषोमीय" इति वाक्यशेषः । निरबकाशनेति । 
दीश्षणीगाभिन्ने यथाकामसरानिधायकेनेत्यथः । नु--उक्तवाक्येन दीश्षणीयादिष्च न्योतिष्टोमाङगेषु सर्वेष्वप्नीषोमीय- 

५ 



३५८ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः १] 

व्यन्तरेणानेकाधैत्वेन चा बिषयान्तरपरत्वेन सावकाशायाः श्रुतेः खङ्ोचः किं न स्यादिति- 
यलिङ्केख (4 [नभ ॐ 

वाच्यम्, तात्पयलिङ्केखपक्रमादिभिरंतनिषेचपरत्वे अवधृत अद्वैतश्ुतेरपि निरवकाशात्वात् , मत्यश्च- 

स्यापि व्यावदारिकद्वैतबिषयतया सावकादात्वात्, विख्डधयोश्च द्वयो रहं मचुष्य इत्यादिमरत्यक्ष 

'आकाहावत्स्वैगतश्च नित्यः इत्यादिश्रुलयोरिव तास्विकप्रामाण्यानुपपस्या कस्यचिच्याबहारिकं कस्य 

चित्ताच्चिक प्रामाण्यमभ्युपेयम ; अव्यन्ताप्रामाण्यस्यान्याय्यत्वात् , तबादैतश्वतेऽ्वोवदयारिकमामाण्य- 

सम्भवे देतथ्रादिभ्रतयक्चादेस्ताच्िकं प्रामाण्यं भवेत्, तदसम्भवे तु वखादेवाद्वेतश्ुतेस्तास्तविक 

आमाण्यसिति भव्यक्षादेभ्यौवहारिकं प्रामाण्यं पयैवस्यतीति कतबुद्धयो बिदांङ्वेन्तु । नज--पञ्च- 

. गोडबह्यानन्दी ( रधुचन्दिका ) । 

पूर्वेषु श्वरविरेषविधानात् यष्किञ्चिदिलयादिकमपि दीक्षणीया विषयकत्वे निरवकदौ स्यात्-इति चेच्न; दीक्षणीया- 

देरङगषु तस्य सावकाशत्वात् । यद्यपि दीक्षणीयाच्गस्य याञर्ेदिकत्वे नोप यजुषेयनेनोपांश्ु्वं प्रसक्त; तथापि तदति- 
देशेन बाध्यते । द्दौपूणैमासथ्रकरणे हयुक्त प--'पाद् स्विःकृतः ग्रथमस्थानेन सभ्यमेनेडायाः दोषे तृतीयस्थाने 

नेति । तस्था्ैः- चिष्रकृतः प्राक्, प्रथमस्थानेन नीचैःस्वरेण, इडायाः पाक् मध्यमेन खरेण, शोषे 
इडोत्तरं तर तीयस्थानेन उच्ैःस्वरेणेति । तादशस्याध्यातिदेशिकस्य यक्किञ्चिदिलादिना बाधः, तस्मापि यावदेयादि- 

नेति बोध्यम् । चुच्यन्तरेण स्वभ्रलयश्चाविषययेव मिथ्यात्वधीः यय वृत्या भवति तया । तथा च “एकमेवाद्भितीयः- 
मियादौ द्वितीयादिषदस्य स्वम्रयक्षा शषयद्धितीये सक्षणाकट्पनया तैव मिथ्यात्वेधीरिति भावः । "नेह नानास्ति 
किञ्चनैगटयादौ वु ्पथग्विनान्तरेणरते हिरः नाना च वनः इति कोशोक्तेनौनाशष्दस्य वजनरूपात्यन्ताभावार्थकत्वादिह 
कोऽपि निषेधो नासि, सव्ौश्रयस्वादिल्थं इ्याशयेनाह--अनेकाथत्वेनेति । डतमिषेधेति । द्रैतसामान्या- 
सतेय्थः । निरवकाश्त्वादिति । सावकाश्चसवं हि यस्राद्विषयात् सङ्कोचो यस्य पदश्य वाच्यः तत्र विषये यादशी 

बुत्तिः, तस्य पदस्य प्रसक्ता तादरावृरया विषयान्तरबोधकस्वम् । यथा. दीक्षणीयातः संङुवितस्य यक्किञ्चित्पदस्य दीक्ष- 
णीयाप्रसक्तशक्तिकूस्य शक्त्यैव दीक्षणीयाचङ्गबोधकत्वम् । न हि “यजमानः भ्रस्तर' इत्यादौ यजमानादिपदस्य यजमान- 
कार्यसाधकरूपार्थ सावकाश्चत्वात् प्रस्तरयज्मानयोः मेदग्रयक्षेण बाध्यता, किं तु उक्तश्ुतेस्तयोरभेदे तात्पयाभावेनोक्त- 
पर्क्षापेश्चया दुर्बरुत्वात् । अकृते तु विरोषणविशेष्यभावादिसामानाधिकरण्य पेक्षया अखण्डेक्यसामानाभिकरण्यख 
तत्रैव शरुतेर्यक्रमादिना द्वैतसामान्याभावे अवान्तरतास्पयद्वारा तदुपरुक्चितबरह्मरूपे महातात्प्ैग्रहेण दौर्ब्यस्याभावेन 
सावकाशत्वष्देव बाध्यत्वं वाच्यम्; तच्च न संभवति; श्रलक्षविषयद्वेते सङ्कोचावधौ द्वितीयपदस्य मुसख्यवृततेः प्रसक्त 
वेया तादशदृस्या प्रल्क्षादिषयद्धितीयविशिष्टबोघकत्वाभावादिति भावः । खरसतः प्रभाणविषयत्वेनानुभूयमानो 

धोऽथः, तदन्यार्थ॑मादायापि साचकाडशस्वस्ीकारे भ्रयक्षस्यापि खरसतो विषयत्वेन स्वद्भ्युपगतो यः परारमार्थिकसस्व- 
हपोऽेः, तदन्यद्यावहारिकसचवमादाय सावकाशस्वमसीति नोक्तन्यायावतार इत्याङेनाह-प्रत्यक्चस्येति । 
व्याबहारिकेति । व्यावहारिकसच्वाश्रयेय्थः । दवैतनिषेधेलयदेरन्योऽथैः । द्वैत निषेधेति । देहस्वादिरूपेण देहादि- 
निषेेयशः । अद्ेतशरुतेः देहेन्द्रियदुद्धिनासि न रिष्यते रोकदुःखेन बाह्यः इत्यादिश्रुतेः । निरवकारात्वात् 
देहः सन्ियादिलयक्षविषयसेव मिध्यात्वबोधकत्वेन विषयान्तराभावात् । नच--प्रयक्षाविषयपिशाचादिदेशादेरेव 
श्रुत्या मिथ्वत्वश्वीरिति-- वाच्यम्; तादशदेहादेरपि तदभिमानिषुर्षं भरति प्रलयक्षत्वात् । नच--अत्रापि देष्टादिकं 
सेदु नासि तस्मादनित्यमिखत्र तात्पयैमिति- वाच्यम् ; “पुवं विदित्वा परमात्मरूपम् दस्युत्तरवाक्येन न्न भूमिरापो 
मम वद्धिरसि' इत्यादिपूर्व वाक्याथ सर्वविरोषणश्यून्यात्मनो ज्ञेयत्वेनाजुवादात्, सर्वैदेल्यध्याहारे मानाभावात् , 
म्ठदेशकखयोरेव निषेधस्य स्वारस्यतिदधस्वात् । प्रत्यक्षस्यापि मरयक्षेव । अथ अपरोऽथेः--निरवकाशात्वात् 
प्रक्षेण बरादीनामिव - शोड्दाज्ुमानादिना गुर्स्वपिशाचादीनामपि सत्म्रहणेन दहितीयस्य सर्बेलेव मानान्तरैः 
सल्यत्वसिश्या "नेह नाने"लादिश्ुतेर्भिथ्यास्वनोधकत्वासं भवेन निर्विषयकस्वात् । न च--उक्तधुतेः प्रपञ्चविनारिषत्वे 
वात्पथेमिति--वाच्यम् ; उपक्रमादिना द्ैतनिषेधे ता्ययहात्, तादसा्ैलयाने उपक्रमादिभरमाणस्यापि बाधापत्तेः, 
भलक्षदिरेव व्यावहारिक सत्वविषयकस्वेन सावकाशस्वस्य वक्तं युक्तस्वात् , तदिदमक्तम्-घ्रत्यक्चस्यापीति । प्रक्षा- 
दरवल्यथः ननूक्तरीस्या श्रुतेः सावकाज्ञत्वखण्डने प्रयक्षादेरषि साचकाशत्वाभावात् परस्परविरुढयोरण्यप्रामाण्यं 
स्यात्? तथा च तवे शततिरपि कथं प्रमाणम् : किंच भक्षस्य व्यावहारिकसस्वविषयक्वोक्छिन युक्ता; तथा सति प्रत्य 
कस व्यावहारिकपामाण्यं स्यात्, तच्चायुक्छम्  श्रुतेवा भलयक्षादेवौ व्यावहारिकं प्रामाण्यमिलस्याविनिगस्यत्वात्न्राइ-- 
बिरड्धयोरिति । द्वयोरिति । सस्वभकषद्ैव्ु्योरिति शेषः । यत्यन्ताभामाण्यस्य व्यावहारिकसाधारणम्ामाण्य- 
सामान्फरभावरः ( भवेदिति । सवडुकनिरवफःदान्ायेन ` संभाव्यत इतवथैः । तदसम्भवे त्विति । अदरैतश्ुते्या- 
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दशरान् प्रथमेऽहन्यचिष्टु्नामके नामातिदेशेन पकादािष्ुदधम भूता सुव्रह्मण्या्चेयी आप्ता, तस्या 
भल्पविषयस्वाचतुदंशाहस्ख चोदकेन प्राप्तया रेन्या खुब्रह्मप्या बहुविषयया यथा चाघः, बहुबाघस्या- 
न्याय्यत्वात्; तथा देतप्रादिप्यक्षतदुपजीव्ययुमानकर्मकाण्डसगुणोपासनावाक्यादिरूपवहुपमाणा- 
वाधायाद्वेतवाक्यस्य परतीतार्थवाघचः किं न स्यात्? तदुक्तम--"बहुधरमाणविरोधे चेकस्याप्रामा- 
प्यम् । दृष्टं शुक्तिरजतादिज्ञानेः इति- चेन्न; दण्ान्ते बहुविषयावाघोऽज्र बहुभिरिति वैषम्यात् , 
[1 भ 

गोडव्रह्मानन्दी ( छशुचन्दिका ) । 

वहारिकप्रमाण्यासंभषे तिल्य; । व्यावहारिक प्रामाण्यं व्याकवहारिकसस्वाश्रय विषयकस्वम् । उक्तस्वं च बाध्यत्वे 

सति व्यवहारकाराबाध्यस्वम्; सल्यन्तानुक्तौ ताच्िकग्रमाणस्यापि व्यावह्ारिकम्रामाण्यापत्तेः । उक्तसच्वं च नपद्वैतस्वो- 

पलश्चितब्रह्मणः संभवति; तख साक्षिखपर्येन विद्नन्दरूपत्वेन च बाध्यत्वासंभवत् । तथा च तद्धोधकवाक्ये 

स्यावहारिकप्रामाण्यासंमवः । न च--साक्षिणो ब्रह्माभिन्नत्वेनायाप्यसिद्या बह्यणो बाध्यत्वे बाधकाभाव इति-- 

घाच्यम् ; स्ताक्षिण इश्वरस्वपक्षे छद्ध चिदरपत्वपक्षे च बह्याभिश्नत्वस्य सिद्धस्वात्, (सछिरु एको दवे ल्यादिवाक्यैरद्ितीय- 
स्वोपरुक्चितजीवस्वरूपभ्रमा परकत्वेन जीवसरूपसाक्षिणो बाध्यत्वासंभवेन च तेषां तार्विकप्रामाण्यस्यावरयकस्वेन 

भ्यावहारिक्प्रामाण्यासंभकादिति भावः । श्ुतेस्ताच्विकत्वमिति । दैताभावस्वविशिष्टरूपम्यावहारिकविषयकबोध- 
स्ावाम्तरतात्पर्यस्लीकारेऽपि द्वेतामावोपलक्षितव्रह्मणि महातास्पयीन्तादृशतार्िकविषयकत्वेन तात्तविकप्रामाण्यमिति 
भावः ! पर्यवस्यतीति । उक्तरीत्या सावकाद्यस्वन्यप्यस्यानवतारेऽपि "यजमानः प्रम्तर' इद्यादिश्चुतिः भ्रयक्षेणेच 

मलन्षादिकमपि श्रुला दुर्बखत्वादेव बाध्यते; दुर्ब॑रुव्वं चोक्तथुतेरतच्परट्वात् , प्रलक्षदेस्तु तस्परत्वादियुक्तश्वुतिविरुदध- 

स्वादिति भावः ¦ पञ्चदशरा् इति । पञ्चदशायागरूपे सत्रे । अ्िष्ट्नामके प्रथसेद्नि प्रथमयागे । एका- 
हान्मकस्यश्नस्याक्िष्ट्यागख । धर्मभूता अङ्गभूता । आश्नेयी सुब्रह्मण्या, नामातिदेरेन राक्ता प्रसक्ता । तस्या 
मस्पविपयत्वात् अल्पम् एकमभ्निष्टन्माश्रं विषयः अङ्गि यस्यास्तादश्षस्वात् । बहुविषयया बहवश्चतुदश्च यागाः 
विषया अङ्िनो यस्यास्तया रेन्या यथा बाधः । रेन्द्रीभ्रापकं प्रमाणमाह-- चोद्केनेति ! अतिदेशोनेखर्थः । 
चोदकशाब्दस्य चोदनासलिङ्गकातिदेशे सुख्यस्यापि प्रकृते अतिदशमाच्रमर्थः । ्रथमान्येषु चतुद॑श्चयागेषु हि अथमया- 
गत्रये “ञ्योतिगौरायुःरितति नामकस्वेनेकाहकाण्डोक्ततन्नामकयागच्रयाज्नामातिदेश्ेन च देन्द्धी भराप्यते । अन्येषु ठु 
एकादशसु द्वादशाहादैन्द्धी चोदनालिङ्गकातिदेशेन प्राप्यते । अत्र चतुरदश्नाहस्सु प्राक्षया चतुर्दशाहस्सु 
भाश्नेयया बाध दयेव चतुदेश्षाहःपदस्याद्रष्या बोधः । तथा च वचतुदेक्लाहस्छु बाधस्य तेपु बाभ्यप्राक्चि- 

सापेक्षष्वेनाथात्तिष्वाभ्नेयीम्रािरुक्ता । तथाचेकादश्चाध्याये बातिथ्येवन्ते उपसस्कले च सुबह्मण्यापाठे कर्त्ये 
सर्सु्यार्थ॒तश्नतायाः स्थापितत्वात् अश्रिष्टु्ागस्येतरचनु्दशापेश्चया सुरूम्बेनोपक्रमाधिकरणन्ययेन बखूवश्वा- 
स्दीयसुब्रह्मण्याया जन्चेस्या एव पञ्चदशायापार्यं॑प्रमन्तायाः रेज सुबरह्मण्यया बाध इति सिद्धान्तो भाष्य 

कारेणोक्तो यथेव्यथे । बड्कुविषयक्रत्वस्य याध्रकवाप्रयोजकत्वं॑प्रकटयति--बहुवाच स्यान्याय्यत्वादिति 1 
बहूनामङ्गभूनसुबह्मण्याया बाधस्यायुक्कनवादित्यथः । सुवद्यण्यानाम “न्द्र घायाही '्त्यादिनिगद विशेषः । प्रती- 
तार्थेति । यथाश्वुतार्थव्यथेः । दृष्टान्ते देच भाप्रेयीकाघस्थठे । बहु विषयावाधः यहुविषयेघु यागरूपेषु 
जङ्गाबाघो न्यायसिद्धः । "विप्रतिषिद्धधर्मसमवये भूयसां स्यात् खधसेत्व'मि ति सिद्धान्तसत्रेण विरूढ 
धमौणां मेरनभ्रसक्ता बहूनां धमावाध्स्योक्तत्वात् । अत्र प्रृते । बहुभिरिति । विपयाकध हत्यनुवञ्यते ! रृती- 
यार्थो ्ञाप्यता । तथा च प्रकृते बहुभ्रमाणक्काप्यस्य निषयस्य दवैतसत्यस्वरूपस्याबाघ इयर्थः । वैषम्यादि ति ! अनेनेदं 
खूदधितम्--भाष्योक्तस्योक्तोद्ाहरणस्य वातिके दुःषणादिदं दृष्टान्तमात्र स्वयोक्त्र् , न वुक्तस्यामस्योदाहरणम्; तदपि 
विषमिति ॥ उक्त हि वार्तिके--“सुबक्षण्याया देवताअकादना्येस्वादिन्द्रपरकाश्चनेनाभिप्रकासनरूपोपकाराकामेत 
नात्र भरसङ्गख प्रसक्तिः; अन्यत उपकारलङामे तत्साघधनानञुष्टानं हि प्रसङ्गः, तथा च शुल्याकाष्ीनस्येवातिथ्येश्यन्त- 
कारीनादेरपि सुश्र्ण्यापाटस्य न भ्रसङ्कः \ भत एव न तश्रता; एकादशो तदुक्तिस्तु पूकवेवराकनानायागीयदुबह्मप्या- 
विषया बोध्या । तसादु्छोदाहरणस्याभावादुद्ाहरणान्तरसुच्यते, क्यम्येष्टिकाण्डे 'सन्नये दारे पुरोडारमह्कयाङं 
निर्वपेदिन्द्राय प्रदात्रे पुरोाकषमेकादश्षकपारुः “दुधिमश्ष्तमापोधानासरसंसृष्टं भाजप पष्युकामः इति . वकने 
आश्मेयपुरोडाद्यधानायागयोरात्ेयविकारस्वादमावास्यापौ्णमास्यु भय घर्मकस्वेन न तत्र प्रिरोषः । इतरे तु पञ्चसु सष 
छियमाणेषु आज्यमाययोवौतरन्नीशृघन्वतीमन्नाणां हविरमिमकैने ्वसुहाकृपञ्चष्ोतृमश्रयो्लुष्ठाने विरोधः । रेष््ो शि 
रेन््राप्रस्य विकारः । दुधियागो दधियागस्य । तश्र च इृषन्वतीपञ्नहोतृमच्छ्राणामस्रायाखाधमौणां आसिः । मशवष्तो- . 
दकानां तपाह्चयागक्निकारत्वेन व्रात््नीचवुर्टोदमश्राणां पोषेमरसीघमौणी आकि 'वात्रे्ीपोगीमास्यामनुच्येते इंभावेसीः - 



३६ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः १ | 
च्यवदनापि 

देहात्मेक्ये परत्यक्षायुमानश्ाब्दाभासादिसत्वेऽपि देहात्मसेदबोधकस्यानन्यपरत्वेन प्राव 

अनन्यपरत्वेनद्ैतश्रुतेः प्राबल्यात्, विद्याविदयामेदेन विदद विद्ध्पुरुषभेदेन च विरोघाभावादिति । 

इति प्रलक्षस्य जात्युपक्रमन्यायादिभिः भाबल्यनिराकरणम् ॥ 

[र गोडत्रह्मानन्दी ( कघुचन्द्रिका ) । 
(1 

अमावास्याया “चतुर्होत्रा पौणेमासीमभिद्धरोव पदचदोत्रामावास्ाभमिति वचनाभ्यां तेषां च्वागमात । नि 
दृभोयुख्यत्वेन तदीयधमोबाधायामावास्याधमोौ एवावुषेयाः, न हाञ्यभागदविरमिमी नयो न म ण उवा 
करणे सिद्धे जन्यमन्राचुरोधेन युनःकरणं युक्तम् ; गुणादुरोधेन मधानाद्तरन्याय्यत्वा दति भार, सनत ध स्यि 
युक्त वदश्पसङ्खयाकानां मूयोधमौजुष्टानेन न॒ भसङ्गस्वमिति परणंमासीधमी एवानुष्ेयाः; "आसन्नानि र्व 

शरदा नीति वचनविहिताभिमसैने चतुहत्रियादिना मन्रमात्रविधानात् सङदेव सर्विरसिरन सम्भवात् ॥ न 

वास्यायुपां्युयागस्याङ्गत्वपक्षे तु नेदमप्युदाहरणं युक्तम्; द्विविधमच्नाणामप्यतिरोधात् , च ड 
व्यमिति । किच वेषम्यादित्यनेनेदमपि सुचितम्--शयोवभायार्पस्य सख्यस्य बाध इति सिद्धा ॥ 
सर्वसंमतः: "विप्रतिषिद्ध" याद्ुक्छाधिकरणाच्यवहितोत्तरं हि सुख्यं वा चोद ना्छोकवदि सयधिकरणे सुख्यासुख्य- 
यो्योधं्माणामवुष्टाने विरोधे सुख्यलेव धमौ अवुष्ेयाः भत हि भूयस्त्वं सस्य बरुवत्वापवाद्कम्, 

तदभावे चु सुस्यखव प्राबल्यमित्युक्तम् । पाचां मीमांसकेकदेर्दा मते त॒ | विप्रतिषिद्धेलयादिना भूयोलुग्रहाय 
मुख्याल्पजाध इति पूर्वपश्चयित्वा सुर्यं वेल्यादिना सुख्यस्येकल्वेऽपि भूयसामइुस्यानां तेनोपमदैः; खोके तथा दद्चैनाव्, 
इनि सिद्धान्तितमिति वार्तिकावाबुक्तम् ¦ नतु “विभ्रतिषिद्धे" याद्यथिकरणे बहूनां धर्माबाधायादपस्य बरूवतोऽपि 
धर्मवाघ इत्युक्तम् ; तथाच प्रयक्षादीनां बहूनां भामाण्यरूपख धर्मखवाधायानिश्ितभ्ामाण्वङ्तवेनानिश्चितपरामाण्यक- 
भरयक्षा्पेक्षया बलवला पुकस्याः थुतेः आमाण्यरूपस्य धर्मैख बाधो युक्त इति कथं वेषभ्यं ! तत्राह-देष्ेति । आभा- 
सेति) इन्द्राव परतया मरलक्षादेः सर्वस प्रलेकं विशेष्यम् । आभासत्वं चानिश्चितप्रामाण्यकस्वम्। अनुमानं च "आतमा, 
देदैक्यवान् , लक्षेण तथा प्रतीयमानत्वात् ' इलयादिरूपं बोध्यम् । तथाथीपत्यादिकमादिपदेन आद्यम् । अत्रापि 
दैवसत्यत्वभ्रतयक्षायदरेतशचयोरविरोषेऽपि । प्राबल्यादिति । तथा च बाध्यबाधकसमानयोह्वयोरपि भामाण्येऽनिशिते 
निश्चिते वा तादरन्यायावतारः; न तस्वेकख; तस्िक्निथिते अन्यस्य चानिशिते “दरातमनण्यन्धानां न पश्यतीति 
न्यायेन भूयस्वस्यानुषयोगात्, अन्यथा देदात्मेक्यम्रयक्षादेर्बरूवत्वापत्तरिति भावः । ननु तथाऽपि प्रलक्षादीनां 

कर्मोपासनाश्चुतीनां च प्रमाणत्वेन भ्यवहारविरोधः, अत विदासेव तब्यवहारवत् तत्वचिदामपि तब्यवहारः 
सयात्तत्राह--विदेति । पिदा तच्वक्ञानम् । ततैव तास्विकं प्रामाण्यम् । अयश्चादौ व्यावहारिकशरामाण्याश्रये 
आाविद्यकविषयकत्वेनाविद्यारूपे तब्यवहारस्त्वतस्वविदां दोषादेव, त्वचिद्रं तु दोषाभावान्न तत्र स इति भावः ॥ 
इति लघु-चन्दिकायां भवयक्षस्य जात्यादिना प्ाबल्यभङ्गः ॥ 

~ 

प्रलक्षेण नाुमानस्य बाधः । 

(१) तत्र न्यायामृतकारः-- 
यदि हि चश्वरादियोग्यं सत्त्वं न निर्वक्तुं शक्यते, तहिं कथं सन् धट इद्याकारकम्रयक्षम् १ नचाधिष्ठानारुवेधः; सूपादिहीनस्य ब्रह्मणः चद्धषत्वासंभवस्य पूर्वमेवोक्लात् , नीलो धटः, रुप्य मिथ्या, शराङ्गमसत् इत्यादौ अद्यापि ्रहयेव सदरुपमन्यत् मिथ्येलरिद्धत््वेन सत्त्वं घटादौ नास्तीयल्यारोपितत्वतिद्यधीनत्येन अन्योन्याश्रयाञैल्यादिकं घयदावसि सत्तं तु नासीति निणैयासंभवेनाधिष्ठानादुवेधतापततेश्च , एवं घटादिगताबाष्यलरूपसत्वावगाहितवेनेवोक्तमलयक्षोपपततर्मणैनीय- वा्तदयुभिलायगृहीतरेखोपरेखादिमाहकत्वेन तदनिवरतितदिदयोहादिनिवतकत्वेन च॒ वद्िवयाुमाने स्पाशोनभयक्षख जालयव भवत्यस्य दशनेऽत्रापि जाला अलक्ष्य भ्रवरुतवेन तद्वाधितविषयक्त्वेनाजुमानमप्रयोजकम् । “प्राबल्यमागमसयैव जाला तेषु त्रिषु स्ए्तमिश्टयस्य वेदिकार्थविषयकत्वात् । “असंजातविरोधिलाद्र्थवादो यथा श्रुतः 1 आस्थेयसतद्विरुदस निषयुदचस्य उकमा ॥» इति वचनोपदृहितोपक्तमाधिकरणन्यायः › “श्रलक्षे चाजुमाने च यथारोकबलबलम् । कीघ्रमन्थरगा- मित्वात्तयेह श्ुतिलिङगयोः"रिति वचनोपवृहितश्ुतिषिङाधिकरणन्यायः , दोमसरामान्येऽधिकरणत्वेन श्रुताहवनीयस होमविशेषा- भिकरणत्वेनशरुतपदवत्मौदिना बाध इति सामान्यवि्ेषन्यायः, यत्किचित्माचीनमम्नीषोमीयात्तेनोपांश् चरन्ती यल्छिचिच्छ- नद्य म्रहृतस्तामान्यवाचिनः सामान्यद्िषयदस्यापि दीकषणीयान्यतिरिक्ते सावकारात्वात् “यावल्या वाचा कामयेत तावत्या 



साक्षिबावोद्धारः गौडनद्यनन्दीयुता । ४॥ डः & 

न ~ (^ ~~~ ~~ ~~~ भानि 

दीक्षणीयाथामनुन्रूयादि"ति वचनेन निरवकाशे संकोचवत् , च्यन्तरेणानेकार्थत्वेन विषयान्तरसावकाशद्रैतश्रुयपेक्षया 
निरवकाशाप्रयक्षस्यैव प्राबल्यमिति सावक्रारानिरवकाशन्यायः, यश्वदश्रात्रे द्वितीयादिचतुर्दशरात्रेष्ु एेनद्रीसमाह्वनिन भूयसः 
साम्याय प्रथमेऽचिषटुदहेऽपि एनया एव समाहानमिति सिद्धान्तोपवृंहितः “विप्रतिषिद्धघमोणां समवाये भूयसः 
स्यात्स्वधर्मत्वःःसिति न्यायश्च प्रयक्षखेव, प्राथमिकत्वेन शी प्रगामित्वेन घटादिसत्वरूपविरोषविषयकत्वेन निरव- 
क्रादत्वेन द्वेतमाहिलयक्षतदुपनजीव्याचुमानकर्मकाण्डखष्यादिवाक्यसगुणो पासनादिवाक्यानाधेन च अलयक्षमेव भ्रबरुमवग- 

मयति, नानुमानागमो । अनुमानागमप्रामाण्ये तद्िरोधेनाध्यक्षस्याप्रामाण्यं, सति च तस्िन्मानाविसेधेन तयोः आमाण्य- 
मिलयन्योन्याश्रयेण खतः आप्तख ततत्वावेदनरूपध्रयक्षप्रामाण्यस्याजुमानागमविरोधेन दयागायोगादिति जाद्युपकमादिन्याय- 
सिद्धभाबल्यकमलक्षगाधितत्वादुकाजुमानमप्रयोजकम्--इति प्रल्यवतिष्ठन्ते ॥ 

(२) तत्रादैतसिद्धिकाराः- 
रूपादिहीनत्वेऽपि कालादिन्ययेन त्रह्मचा्चषः्वस्य पूरवैमुपपादनात् "सन् घट” इति सामानाधिकरण्य अभावासाधा- 

रण्येन संबन्धमेदेन तदुपपत्तौ समाना शरकत्वस्याुपपत्त्या च॒ सत्ताजालयादिस्फुरणनिबन्धनत्वस्य, एकेनैव सर्वानुगते- 
नोक्तसामानाधिकरण्योपपत्तो बहूनां तंद्धतुत्वकल्पने गौरवेण खरूपसत्वनिबन्धनत्सख, चश्चुरायगम्यत्वेन सदिद रजत- 
मिति समानाधिकरण्यासाघारण्येन च काठत्रयाबाध्यत्वनिबन्धनत्वस्य चासंभवात्, अधिष्ठेयविषमसत्ताकल्येवायिष्टान- 
त्वेन नीलो घटः “मिथ्या रूप्य, “असचरुश्य्रमिःलयादावप्यधिष्ठानाङुषेधाप्रसङ्गाच्च सदधिष्टानाुवेधेनैव “सन् धट” इति 
श्रययोपपत्तेवर्णनौयतयोक्तप्रयक्चेण भिथ्यात्वाजुमानबाधो न संभवति । निकश्चितश्रामाण्यकयेव प्रलक्षसेतरबाधकत्वेनाग- 

मानुमानविरुदधोक्तपरलयक्षस्यातधात्वेनाबाधकत्वात् , ताचग्रयक्षस्यापि शव्यरूपसाध्यप्रपिष्यर्थमपेक्षयत्वेऽप्युपजीञ्यत्वेन प्राबल्यं 
नतु ज्या; तदग्रहीतप्राहित्वतदनिवतिंतनिवर्तकत्वादीनां वैषम्यध्रयोजकत्वेऽपि लाचेप्रयक्षानिवितवश्ोरगश्रान्तिनिर्व- 
तैकचक्षुषू्वगपेक्षया प्राबस्यापत्त्या चिच्निम्नोन्तज्ञानस्य चष्चुषख त्वाचज्ञानेन बाधानापत्त्या च तस्य॒ प्राबल्यभयोजक- 
त्वाभावात्, शप्राबल्यमागमयेव जादा तेषु च्रिषु स्द्तमिःति वचनस्याप्येवं सव्येवोपपततेः, अदैतस्यापि वैदिकार्थत्वेन 
तद्विषयकत्वसयाप्यङ्गीकार्यत्वात् । पतेन--असंजातविरोधन्यायादिभिरध्यकषप्राबस्यनिरूपणम पि-ग्पराहतम्; एक- 
वक्यस्थप्वेन परस्परसापिक्षपदत्वेन वा साम्यापन्नोभयविषयकस्ोपक्रमन्यायख, आनर्थक्यप्रतिदतानां विपरीतं 
बराबरसिति स्यायेनापरीकषितप्रयक्षापक्षथा परीक्षितागुमानादीनामेव प्राबल्यमिति सिद्धत्वेन परीक्षितप्रयक्षविषय- 
कखोक्तवचनोपवृहितशरुतिलिङ्गाधिकरणन्यायसख, अयं गौरश्च इ्यदेरपि गौरश्वो न भवतीद्यतः प्रावल्यापस्या निशित 
अरमाणभावोभयविषयकसय सामान्यविशेषन्यायस्य, उक्तसावकारानिरवकाशन्यायस्य, वहूुविषयाबाघपरस विप्रतिषिद्ध 

धमाणामितिन्यायस्य च गृहीतग्रमाणभावश्चुखपेश्षया श्रमविरक्षणत्वेनानिश्वयेन साम्याभावात्, अपरीक्षितत्वात् , उभय 
आमाण्यस्यानिधितत्वात् , तात्पयैवदिङ्ञोपक्रमादिभिरदरैतपरत्वेनावधृताद्रैतश्चुतेरपि निरवकाशत्वाद्यावदहारिकद्रैतविषयकतया 
श्रयक्षस्यापि सावकाञ्चत्वात्, बहुभिरेवात्नरवाधेन वहूविषयवाधाभावाच् म्रयक्षप्राबल्यश्रयोजकत्वाभावात् , श्त्युत 
देदात्मेक्ये प्रयक्षालुमानरब्दाभाससच्वेऽपि देदात्ममेदबोधकलखानन्यपरस्वेनेवद्रैतश्चुतेरेव प्राबल्यात् । एवंच चन्द्रभादे- 
रिकत्वादिमलक्षेऽचुमानागमविरोधेनामामाण्यसापि ददोनेन अद्यक्षप्रामाण्यस्याप्यनुमानादिग्रमाणावियोधाधीनत्वेनान्योन्या- 
श्रयस्मं तुल्यत्वेनानाप्ताप्रणीतत्वादिना निश्चितग्रामाण्येनागमेन संभावितदोषकस्याध्यकषस्येव बाधस्य युक्तत्वेन ्रयक्षप्रामा- 
ण्यस्यानादुमानागमविरोधेन प्रियजनीयत्वान्न जाद्यादिसिद्धपराबस्यकमध्यक्षमिति न तेनोक्ताजुमानादिनाधसंभवः-- 
इति समर्थयन्ति ॥ 

(३) तरक्िणीकारास्त॒-- 
इदानीं घट इति कारोष्टेखवद्रहमषेखाभावेन कालदिन्यायेन रूपादिहीनन्मचाश्चषत्वोपपादनासंभवात् , लोहितः 

स्फटिक इति प्रतीतेः अरमत्वप्रमालवान्यतररूपायाः सेबन्धमेदविषयिण्या अपि समानाकारकत्वद्कनेन “नीलो चटः° “नीलो 
गुणः इदयन्नापि तथात्वेऽपि तथात्वसंभवेन संबन्धमेदेनाभावसामानाधिकरण्यसाधारण्यस्यापि संभवेन सत्ताजातिस्फुरण- 
निमन्धनत्वस्य, अननुगतेनापि प्रमेयत्वेनाचुगतव्यवहारोपपत्तिवदनयुगतेनापि सत्खरूपेणायुगतप्रतीत्युपपन्त्या खशूपसत्त्व- 

निबन्धनत्वस, पूर्वो रूरीदया चश्चरादियोग्यत्वेन श्यकतिरूप्यसरामानाधिकरण्यसाधारण्येन च प्रतिपन्नोपाधौ अैकालिकनिषेधा- 
श्रतियोगित्वनिबन्धनत्वसख वा, “सन् घट” इति सामानाधिकरण्यभ्रतीतौ संभवात्, एतावतापि घटब्रह्मणोर्विषमसत्ताकत्व- 

सखानिणयेन अथिषटेयविषमसत्ताकत्वमेवाधिष्ठानत्वमिति वर्णनासंमवेन संभवेऽपि ब्रह्म सनिति श्रौतभरतीतेरिव खतः 
भ्रमाणदख “घम् घट इति भ्रयक्षसख धटसमसत्ताकसद्भपे भ्रमाणत्तरेन, विरोषणतया प्रतीतिमत्रेण तदधिष्ठानानुवेधकल्यने 
“नीलो चट स्वणि तदापत्तश्नोक्तप्रयसबाधोऽचुमानश्य . संभवलसेव । श्चुतेरिव भ्रयक्चस्यापि प्रामाण्यस्य. खतस्त्वेनो क़ 

अद्रे. सि, ४६ 



६२ ` अदतसिद्धिः । ` [परिच्छेदः १] 
न 

[1 

शरयक्षमानरे तदनिश्वये देत्वभावेन निधितमरामाण्यकत्वात् । वायुिलाचनिनितयीतनमनिवकनारिमरोषावच्छ- 

ज्ञानजनकत्वे प्रयक्षसपि भरावव्याजाल्यापि मलक्षं मरबलम् । तदनिवरतिंतनिवतकल्वसय तदहीतभाहितवस च् च स 

मात्रप्रयोजकत्ववर्णनसपि न युक्तं; कंसोरगभरान्यनिवतेकत्वस्य चश्चुषि रोषविरेषनिबन्धनत्वात् + ग्राबल्यमं ति 

तु वेदिका्थविषयकं नाप्रामाणिकमद्रैतं विषयीकरोति । अतएव कचन प्रयक्षप्रा्तमञुमानादिकं वाधते इति भगव" 

त्यादवचनमप्युपपद्यते । परीक्षितम्रसक्षविषयकत्वेऽपयुक्तवचन स नदोषः; “सन् रट इदयादिप्रयक्षस्ापि परी 

्षितलात्, शब्दादुमानादितः भरलक्षप्ाबल्यसयेतरेबन्राह्मणसिद्धत्ात् 1 तत्रहि --(तसादीक्षितेन समेव वदितन्यम्, 

अथो सत्वाहुः ॐ हि दध्या इति १ सर्वं सलं वदित सलयसंहिता वे देवा अदटतंदिता मलुष्या इति" बिचक्षणवती 

वाचं वदेत् , चकु विचक्षणं विधानेन पदयतीति, एतद्वै मजुष्येषु॒सलं॑गनिरितं यचश्वरिःलादिना शब्दायेश्षयाः 

चक्षुषः प्राबल्यं प्रतिपादितम् 1 उपक्रमोपसंहारादिन्थाया अपि प्रयक्चस्यैव » आबल्यमयुश्हन्ति ॥ सन् घटः इति 

परलश्रख ्रमविलक्षणत्वेनानिश्वये बीजाभावेन प्रत्युत फलपयेन्तपरीक्षया भ्आामाण्यस्यैव निशचितत्वेन च शरुत्यपेक्षया 

न्युनबलत्वाभविनोपक्रमोपसंहारन्यायख, उक्तसत्वभरलक्षस्यापि परीक्षितत्वेन श्ुतिलिङ्गाधिकरणन्यायख, फरुपयेन्तपयी- 
क्ासस्वेन सखतःप्रामाण्येन च प्रयक्षस्यापि प्रामाण्य निथितत्वेन निधितप्रमाणभावोभयविषयकसामान्यविरेषन्यायस्य, 

उपकरमादिलिङ्गः . शरतेदरैतनिषेधपरंस्वेऽपि प्रयक्षगृहीतधटादीतरविषयकत्वेन सावकाशात्वनिरवकाशस्वाभ्यासुभयोरपि 
ताच्तिकम्ामाण्योपपत्तरशामाण्यापरनामधेयव्यावहारिकग्रामाण्यकल्पनख अयोगेन सावकाशनिरवकारान्यायस्य चापरत्वं 
भदततेः । ययपि निवापमच्र इव संस्कारकत्वात्. अतिसंस्का्मेदेन त्ख, एतत्संस्कारेण अन्यखानुपकारात् प्रसङ्गस्य 

वाऽगरृत्या बहुविषयेन्द्रषनहाण्ययाऽऽनेयीखनहण्यावाघ इति माष्यकारीयाधिकरणद्रीरं इत्वाचिन्तया भरततमिति 
नेतद्ूयोलुमहन्यायोदाहरणम् ; तथापि दधिमधुषटतं पयो धानासतत्॑खषटं ्राजापद्मिति सपतहविष्के यागे सक्ृदभिमशनख 
चोदकस्य मधुषृतपयोरूपभूयोदप्हा्थंौर्णमारिकलैव मदणमिति सिदधान्तपरवातिंककारीयाधिकरणशरीरपयौलोचनया 

भूयोलुप्रहन्यायख प्रामाणिकत्वात् अत्र बहुविषयबाधाभावेऽपि बहुवाधप्रसङ्गख वाधकतावीजस्य सत्वेन बहुभिरल्पबाध- | 

सयप्युक्न्यायसिद्धलाव् मेदभराहकम्रमाणत्वं चाधकत्वसमानाधिकरणं बहुनिषयकत्वस्मानाधिकरणत्वादिलयत्रैव तात्पर्याच 

भूचोनुग्रहन्यायस चात्र ̀  प्राबल्यश्रयोजकत्वसंभवात् । अनाप्नाप्रणीतत्वादिना वेदखेव परीक्षितत्येन प्रयक्षस्यापि प्रामाण्यख 

निधितत्वैन जात्या प्रवेन तेनाचुमानागमयोबोधं इति न प्रपशचमिध्यातवाुमानादिसंभवं शति स्वेमनव्म्- 
इति निरूपयन्ति ॥ 

(४) अत्र ठघुचन्द्रिकाकाराः-- 
` कपादिहीनस्यापि प्रद्मणो धटाय्वच्छेदेन प्रलक्षलस परिच्छजिलनिरक्ताघुपपादितत्वात् (लोहितः स्फटिकः 

(नीलो षट “नीरो गुणः" इद्यादौ सर्वत्र तादात्म्यसंबन्धेनेव नीलादिप्रकारकत्वेन संबन्धमेदेन समानाकारकलसख 
ऊुवाप्यददनेनाभावसामानाधिकरण्यसाधारण्येन ` सत्ताजातिस्फुरणाधीनत्वख भ्रमेयत्वस्याप्यनुगतत्मेनानदगतेन सत्ख- 
सूपेणानुगतसतप्तीलनुपपत्या सत्खरूपनिबन्धनत्व्, पू्ौक्तरी्या चश्चुराययोग्यतवेन त्रैकालिकनिषेधामतियोगित्वनिव- 
न्धनत्वसख वाऽसंभवात्, अपरिणामतयोपादान्वमयुक्तथटादितादातम्यखेव ब्रह्मणः सदाकारवुद्धौ भासमानत्वभयोजकस्वेन 
मिथ्यात्वसिद्धावप्यथिष्टानानुेधोपपादनसंमवेन “नीलो घटः इदयादौ तदापतत्यसंभवेन च असक्षेणोक्तानुमानवाधो न 
संभवति; ` भाबल्यमागमसैव जाया तेषु ̀ त्रिष॒स्षतमिःति ब्रह्मतकैवचनात् ! यथाचाद्रैतसयैव वैदिका्थत्वं तथान्यत्र 
विस्तरः । एतेन--एतद्धि वै मनुष्येषु सलं निहितं यज्षरित्यादि दीक्षणीयेष्र्थवादादिकमपि--व्याख्यातम्; तेषां 
सर्वैषामप्यपरीक्षितपरामाण्यकात्परीशितग्रामाण्यकच्रादिभाकल्यगोधन एर्व ८. तृत्प्यात् । अश्नेः ऋर्चेदः वायोर्यजद 
शतयुपकम्य भ्रयमाणेष “उचः ऋचा क्रियत” इलयादिषु छगादिशष्दानां क मन्रपरत्वसुत वेदपरतवमिति सन्दह्य “अङ्गगुण- 
विरोधे च तादथ्योदि ति न्यायेन मधानाबिरोेनैव गुणस्य नेयत्वान्मच्रपरा इति पूरवपष्य गुणीभूतसखापयुपक्रमस्थत्वेना- 
सज्यतनिरोषित्वेन तद्विरोधार्थं बिधिगतगौदिपदानां तरेदपरत्वमेषेति सिद्धान्तमेन प्रङतोपकमोपसंहारन्यायख एकममाज- 
नने परस्परसयेक्षपदत्वेन समानयोरुपक्रमस्थस्य पावत्यबोषन एव तातप्येण शरुयेकवाक्यतारहितभलकषभावल्यस्क्तः 
न्यायेन बोधनासंभवात् । यथाच अ्रखक्षस्यापि न परीकितलम् तथोत्तरः सछुीकरिष्यत इति नाचुपपत्तिः । पतेन --. 
तिलिङ्ञाधिकरणस्यापि नावक्राश--इति सूचितम्; नेद नानासि किचनैगति श्या घटत्वादिविशेषरूपविदिष्टस्यापि' 
रिष्यात्ववोधमेन सामान्यविशेषभावामावात्, .मावेऽपि अलयक्षघ्रामाण्यख अनिशवितःवात्, निश्ितप्रमाणभावोभयविषयः 
सामान्यविंशेषन्याय्याप्यनवतारात् । सविकारानिरवकारान्यायस्तु नात्र ` ्रसंरति । यसाद्विषयात्संोचौ यख ' पदसय ' 
वाच्यः सवि पा निषये यादी शक्तिः  तंख पद प्रस्त ̀  तादशकृत्थां विषान्तरपरलसीवसाविकारातवेन -परद्यक्षविषय- देतसुस्यकरत  तादराद्याऽतादसद्योपस्थापकवीसभवेन " शुविसावका्लोपपादनासंमना् 1.“ अतप हि 



[प्रजी ९ भल०] गोडज्रह्मानन्दीयुता । ३६३ 

अथोपजीव्यत्वेन प्रत्यक्चप्राबस्यनिराकरणम् । ` 

` नचु--उक्तन्यायेः भरस्यक्चस्य जात्या प्रावस्याभावेऽपि उपजीव्यत्वेन भावस्थम्; उपजीव्यत्वं चायु- 
मानागमपिक्षिताशचेषाथेग्रादकतया, सा च कचित् साक्षात् कचित्परम्परया; दष्टं चाचेक्षितेकदेशा- 
ग्राहिणामप्युपजीव्यत्वम् , तदिख्दधय्रहणे तेन बाधश्च; यथा- घट विभरुत्वाचुमाने पश्चय्राहिणा अक्ष्णा, 
नरशिरदशयुचित्वायमाने साध्य्राहकेणागमेन, मनोवेभवायुमाने क्षानासलमचाय्याघारत्वहेतुत्रादके- 
णाजुमानेन, किमु वक्तव्यमपेक्षितारोषयाहिणा खविरद्धश्राहकस्य वाधः ? चश्लुरादेश्च श्षब्दतञ्जन्य- 
ज्ञानप्रामाण्याद्यन्रादित्वेऽपि तद्भादिभोच्रसाक्ष्यादिसजातीयत्वादुपजीग्यत्वम् । दषं च नरशिरःकपा- 
छाद्युचित्वघोधकागमस्य तच्छुचित्वाचमानोपजीव्यद्युचित्वागमरसजातीयत्वेन तदज्चमानात् प्राय 
ल्यम्, नचेन्द्रियमपि खक्षानाथेमयुमानभुपजीवतीति सम पवोपजीव्योपजीवकमभावः, अक्ञातकरण- 
तया ज्ञानजननार्थमसुमानानपेश्षणात्, अञयुमानागमादिना तु कानजनना्थन्नेव तदपेक्षणादिति 
पिरेषात्--दइति चेन्न; उपजीव्याविरोधात् । तथाहि--यत्खरूपसुपजीव्यते तन्न बाध्यते; वाध्यते च 

गौडबह्यानन्दी ( रुषुचन्द्रिका )। 
अलया युख्यस्वादिनो पजीभ्यस्वान्यरूपेण । प्रावल्यं मिथ्यास्वबोधकानुमानागमापेक्षया वख्व्वम् । तदधिख्य- 

ग्रहणे ताद्शोपजीव्यपिरुढयाहकेऽनुमानागमे । तद्भाघः तादसोपजीव्यथाध्यस्वम् । पश्चग्राहिणा परिच्छिक्नतया 
धट्रग्ाहिणा । नरेति । खतनरेयथः । ग्राहकेण महकागमसजातीयागमेन । असमवायीति । असमवायिकारणे, 
स्थैः । "मनो, विभु, क्षानासमवायिकारणक्षयोगाधारध्वात् , आस्मवदि"त्यनुमाने मनसि आतमस्षयोगमराहकेण बाध्य. 
श्वम् ; विञ्चुनोराव्ममनसोः संयोगासंभषेन मनसि विभुत्ववाघनिश्वयात् । किसु वक्तव्यमिति । बाघक्रियाषिरोपण- 
श्वात नदुसक्षम् तदाहि श्रोत्रसाक््यादीति । शब्दमराहिशरोत्रनन्यशब्दक्ञानग्रामाण्यम्राहिसाक्ष्यादीलयथः । वद्पेश्ष- 
णादिति ! यथ्यप्यतीन्द्ियपक्षसाध्यदेलुकानुमानख प्रयक्षापेक्षणे मानाभावः; पूर्वपूवानुमानपरम्परयैव तरं मवात् , 
श्षब्दयोधस्य कृविदपेक्षणेऽपि तस्य शग्दरानुमानादिनेव क्ंमवेन शग्दप्रख्यक्षानपेक्षणाव् किंच साक्षिणे अमग्रमासाधा- 
रणस्वेन तजातीयस्वेन कथं प्राबल्यम् ? अपिच सक्षिजातीयस्वं खश्चुरादिचन्यश्षानस्य न प्र्क्षष्वजातिः; सन्मते 

लस्यालीकस्वात् , नापि खनादतचित्तादा्म्यायश्ननिष्टविषयताकत्वम् ; तस्यकस्य साक्िच्वाश्चुषादिन्ञानयोर भावेन सक्षि. 

जातीयल्वरूपन्वामावपत्, सक्षिणि हि नियता विषयतादरासस्यरूपा, चक्षुषादिक्षने व्वाकाराख्या । छ्रिच नोपजी- 
श्यजातीयस्वेन प्रावल्यस्वीकर्रे मानमस्ति; अगौष्वागमस्योक्तजातीयस्वमनादलैव भाबस्यसंभवात् , आगमत्वजादव हि 

प्रा्स्यस्योक्तत्वादित्यादिदूषणानि सन्ति; चथापि स्फुटम्वाचान्युपेक्ष्य वाचस्पत्याशुक्तं समाधानमह-उपजीन्या- 
विरोधादिति । यत् खरूपं स्यवष्टरकालावाभ्य विषयकं नख, तारशायाभ्यस्वं विषयस्य । उपजीव्यते 
भयोजकत्वेनपेकषयते ! तास्विकत्वाकारः त्रिकाखाबाध्यस्वमर् । कारणे भयोजकस्वे । यप्रवेशात् भवच्छेद्- 
कस्वाभावात् । स्यवहूारकाराबाध्यतिषयकस्वरूपेण मिथ्यास्वविदिष्ट्वया यदश्चतं तदिषयकत्वप्यव सितेन प्रमन्वेनं 
निश्वीयमानो यः श्र्दनिश्चयः सस्वादिरूपेण शाग्दयोधादिहिलुस्वम्; सादश्यरूपे च प्रयोजके ताच्विकन्दं न नितिदते | 
नन्वेव--परासीतिरूविषयकशानान्तादृशत्रमास्वेन निश्चीयमानात् कार्येस्पादरस्ीरेण स्यावहारिकङराब्दज्ञानग्वाविना 
हेवुस्वाप्रसक्छावपि भ्रासीतिकदृण्डादितो घटरा्नुश्पत्तेः व्यावहारिकदण्डत्वादिना हेतुस्वे वाच्ये महागोरवात् उस्परि- 
हाराय भ्पश्च्य म्यावहारिकभरातीतिकरूपद्विविधस्वस्य लयागनैकषिधन्वमेव उचितम्र-- इति चेष्ल;"दण्डादेरण्डत्वादिना 

अजमानः प्रतर इत्यादौ यजमानपदस्य यजमानकायकारित्वरूपार्थं सावकाद्रात्वािरवन््हेन ्रद्यक्षेण बाधनमुक्तवोच्चुतेस्त- 
योरमेद्रे तात्पयौमवेनैव प्रल्यक्षवाथ उक्त इति स्वैमनवदम् । वस्तुतस्तु--्रवयक्षेण धटादीनामिव दाब्दायुमानादिना 
रुत्वपिश्ाचादीनामपि सद्यत्वसिख्या नेह नानास्तीति तेः निर्विषरयकत्वमेापायत इति नोष्तन्यायावसरः । पतेन --भूयोु- 
ग्रहन्यायोऽपि-- व्याख्यातः । मदयपि प्राचां मीमांसकेकदेशिनां मते बिभ्रतिषिद्धेलादिना भूयोचुप्रहाय सुख्याल्पयाध इति 
पूरवपक्षप्य ( मुख्यं वा पूर्य बोदनाोकवदिति ) सुख्यसयैकलेऽपि भूयसमयुल्यानां तेनोपमद॑ः, लोके तथा ददयनातर इतिः 
सिद्धान्तितमिति गासिकोके भूयोऽनुग्रहन्याये न मानम्; तथापि मतान्तरदृ्टया तश््यायशरीरेपपादनसंभवान्न दोषः ¦ स 
वायं निश्चितप्रमाणभावोभयविषयक एव; अन्यथा देदातमैक्यप्रलक्षाुमानादिभिः तद्धेदश्ुतेरपि बाधापत्तेरिति श्रते श्रलक्षस् 
श्ुतिनिरोधन आमाप्यानिश्यात् शअरत्युताआमाण्यनिश्वयानोक्तम्रसङ्ग; ¦ वेदस्य त्वनाप्ताप्रणीतलादधिना आमाण्यनिश्चय इति. 
खवेभवदातम्--इति समर्थयन्ति ॥ 

७४०9. पि ॥ 
ौ ^ १ * ए । 



३६४ अद्वैतसिद्धिः ।. [-परिच्छेद्ः -१-] 

ताच्िकत्वाकारः, स च नोपजीव्यते; कारणत्वे तस्याप्रवेशात् । तदुक्तम् --“ूवेसंबन्धनियमे हे तत्वे 

तुर्य एव नौ । हेव॒तच्वबदिभूतसत्वासत्वकथ। चथा ॥" इति । किंचापेकषितभ्राहित्वमात्रेण चेढ्प- 
जीव्यता, तया च बाधकत्वम्, तदाऽपेक्षितथरतियोगिग्रादकत्वेन “इद् रजञत^मिति श्रमस्य बाधोपजी- 
इयत्वात् कथं नदं रजतमिति बाधबुद्धिस्तद्विक्द्धोदीयात् १ अथ निषेध्यार्थसमपैकतया प्रतियोभि- 

ज्ञानत्वेन तस्योपजीव्यच्वेऽपि तत्प्रामाण्यं नोपजीव्यम्, नदि मतियोगिपरमात्वेनामावज्ञानजनकताः 
गोरवात् , ्रतियोगिभ्रमादप्यभावज्ञानदश्ैनाश्च, किंतु तजक्षानत्वेनैवः लाघवात् , अतस्तदविुद्धविष- 
यकं ज्ञानमुदीयादेबेति बूषे, तुस्यमिदं पर्तेऽपि, पश्ज्ञानत्वादिना कारणता, नतु तस्प्रमात्वादिना- 
पीति । अथ--यत् प्रामाण्यं खरूपस्िच्यथेमपवादनिरासाथ् च यत् प्रामाण्यमुपजीवति तत्तस्यो- 
पजीन्यम्; यथा स्खछतेरवुभवः, नच रजतश्रमस्तथा--इति चेत्, उषं व्यास्षिधियोऽपि नाञुमिव्युप- 
जीग्यत्वं स्यात्; शिङ्गाभासादपि वह्विमति वहिपरमादशनात् । नयु- येन विना यस्योत्थानं नास्ति 
तत्तस्योपजीव्यमिययेव बकूभ्यम्; तथाच रजतश्चमस्योपजीव्यत्वमस्त्येव, नतु प्राबल्यम्; नद्युप- 
जीव्यत्वमात्रेण भाबव्यम्; किंतु परीक्षिततया । परीक्चा च सजातीयब्रिजातीयसंवादविसंबादाभाव- 
रूपा । नच तौ रजतश्नमे स्तः; प्ते चाक्षस्य परीक्षितत्वेन श्राबस्यम् । अस्ति हि 'सन्धट इति 
विशेषददीनजन्यज्ञानान्तरं घडार्थक्रियाप्रल्यक्षे इ्क्तदृरादिदोषाभावाच्च । एवमेव जीवे्ामेदश्ुतौ 
+~ 

गोडब्रह्मानन्दी ( रुघुचन्द्रिका ) । 
दिरुष्वे स्वीङृतेऽपि न प्रातीतिकदण्डादितो घटादिका्यस्योत्पस्यापत्तिः; व्यावहारिकस्वनिरिष्टतत्तस्कारणकरूषाधि- 
करणक्षणोत्तरक्षणत्वसयैव तत्तकायौसपत्ति्याप्यष्वसीकारादिति दिक ॥ तदुक्तमिति । खण्डनकारैरिति शोषः । 
पू्वसंबन्धनियमे कायत्राक्रारुषटितो योऽनन्यथासिद्धका्ेऽ्यापकतावच्छेदेकधमैरूपो नियमः तद्रे हेतुत्वे । 
आवयोः भपञ्चसल्यस्वमिथ्याखवादिनोः, तुल्ये खीद्धते । तादशहेतुश्वषत् बहिभूतथोरघयकयोः सरवासस्वयोः कथा 
बृथा, न युक्तेय्थैः । तञक्ञानत्वेनेदेति । नयु--परतियोगिक्ञानस विरोषणतावष्ठेदकभकारकनिश्चयविषयेव हेतुता; 
तादशचनिश्चयसख चप्रमाल्वेन गृद्यमाणस्यामभावबुद्छनुपधायकस्वात् प्रमस्विन निश्चीयमानयेव सा वाच्या, तथाच कथं 
परमात्वाघटिवरूपेणेव सा ! इति ्वेन्न; तियो प्रमात्वस्य हेतुताया भ्यवच्छेद एव प्रकृतभन्थसय तत्यर्यात् । तथा- 
च प्रतियोगितावच्छेदकांड प्रमात्वेन निश्वीयमनस्योपजीग्यस्वेऽपि न प्रतियोग्यंशे प्रमात्वस्य उपजीव्यता; अतियोग्य॑शञो 
श्रमस्यापि तथात्वसंभवात् । नचेवं--राघवादिलयसङ्गतम् ; भरमास्वापेक्षया प्रमास्वेन निश्वीयमानश्वसेव गुरुत्वात् , 

इति- वाच्यम्; अरतियोग्यश्षे भमास्वेन हेतुतावादिनापि हि प्रतियोगित वच्छेदकांचे श्रमास्वेन निश्चीयमानत्वं कारण- 

ताकच्छेदके निवेश्यमेवः; भन्यथा तदश्च भ्रमाससंशये सपि प्रतियोगित्तानादभावङ्ुक्छपततः । तथाच तश्निवेरोनैवो. 
पत्तो भ्रतियोग्यंशे भमास्वं न निवेदयते; राघवादिति भावः । तद्धिरुदधविषयकम् अनुपजीभ्यप्रतियो गिवैरि" 
यारे रजतन्रमस्य विरुदधविषयकम् । ज्ञानम् जभावन्तानम् । प्रकते मिथ्यात्वाुमानादौ । पृथिवी मिथ्या दस्यस्वा. 
दिवयनुमाने पृथिवीत्वभरकारकन्ञानस्वादिना एृथिभ्यादिपरयक्चषस हेतुता, नतु पथिव्यार्च॑शे प्रमास्वेनेदथः । एवं धट 
विभु्वालुमानेऽपि नोपजीव्यांरो प्रक्षस्य विरुदधत्वम्; घटस्य परिच्छि्नतवांशा एव प्रक्षस्य विरुद्धत्वात्, किंतूपजी- 
स्यत्वाश्रयविरो घमान्रम् । तथाचोपज्जीभ्यजानीयतिरो धवत्तस्यापि दोषत्वेन तान्निकाणामुक्तिरिति ध्येयम् । अत्र 
अतियोग्यशो त्रिकारा बाध्यत्वे स्यवहारकाराबाध्यत्वं च यथा नाभावक्तानस्यो पजीभ्यं वथा पक्षा्यरो न्निकाराबाध्यव्वं 
नोक्ाजुमानस्योपजीन्यम् ; अतसस्य तेन बाधेऽपि न क्षति, तस्य व्यवहारकाराबाभ्यस्वं तु तेन न बाध्यते, नवचोप्- 
जीयते; मिभ्यात्वेनाज्ञातविषयकत्व रूपस्य . पृथिवीस्वादिरूपपश्षतावच्छेदकादक्े प्रमोष्वस्य निश्चयः परं तादशषा- 
डमगनोपजीब्यः, नच तावता श्चतिः । यत्प्रामाण्यं यख भामाण्यम् । खरूपसि्यर्थं खनिश्चयाथम् । 
अपवादेति । स्वामाव्वस्वहनेवय्थः । उपजीवति अपेक्षते । यथेति । स्ख्तेः स्वजनकालुभवसमान विषयकतवनि- 
यमेन स्षतौ प्रामाण्य प्रमाजुभवजन्यर्दटतित्वेनानुमानात् ममास्वब्याप्यतादकरश्तिस्ववत्तानिश्चगरसख रखतावग्रमात्वर ` 
भीनिरासकत्वाच्चालुभवः स्दतरपजीव्य इयथः । तथा वादशोपजीवयतावान् । सजातीयेत्यादि । सजातीयस्य 

कानन्तरस्य । विजातीयस्य प्बरस्यादेश्वावाधितविषयकत्वेन निधितसख । संवादः समानिषयकत्वम् । तयोः - 
मंवादसय विसंवादस्य विरुदधाथेमादिष्वस् चाभाव इत्यथैः । अश्चस्य प्रयश्च । : शनान्तरं, घरार्थक्रियेतिपाठःः 
यायाषवरूपे दृष्यअन्धे.तथैव फाडसस्वात् । ज्ञानानन्तरमर्थक्रियेतिः पारे परीक्षणीयक्तानोत्तरं चराय ल्यः । तजर. 

1 संवाद् उक्तः स्वसमानविषयकत्वसेव स्वतिषयव्याप्यवस्वविषयकष्वस्यापि संवाद्स्वात्तद्धिषयो- 
उविषयक्वसेव तत्तंचाद््वसंभवादिति बोध्यम्. \ घाथैक्रिया घटानयनादौ परदृत्यादिकम् । सजातीयबिजातीय- 

क 



[ उपजी° भ्रय० ] गौडन्रह्मानन्दीयुता । ३६५ 

निषेभ्यापकभेदश्वतिः साक्षिप्रत्यक्षं चादोषत्वात् परीक्षितसिति तर्दपि न बाध्यम् 1 वमेव चं दोषा. 
भावादिक्षानरूपपरीक्षायामपि अनाश्वासे वेदे पोरुषेयत्वाभावक्षने स्वदुक्तालुमाने च योग्यायुप- 
छष्ध्यादिना हेत्वाभासादिदिव्यज्ञाने ब्रह्ममीमांसायथां प्रत्यधिकरणं सिद्धान्त्यभिग्रेतार्थे उपक्रमाया- 
चगुण्यश्ञाने चानाश्वासः स्यादिति प्रमाणनदाभासव्यवस्था न स्यात्-इति चेन्न; परीक्षा हि प्रसि. 
संवादविसंवादाभाघदोषाभावादिरूपा, तया च खसमानदेशकाटठीनविषयाबाध्यत्वं प्रामाण्यस्य 
ह्यवस्थाप्यते धूमेन खसमानदेदराकालीनवद्विरिव । तथाच व्यवहारददामाघावाध्यत्वं देदातरैक्य- 
साधारणं परीक्षितग्रमाणे व्यवस्थितमिति कथमव्यन्तावाध्यत्वाभावय्राहकागमाञ्चमानयोः प्रचत्तिै 
स्यात् ? तस्मादिश्वासतप्रमाणतव्षभासव्यचस्था जीवेशमेदादिकं च च्यावहारिकमित्युपपन्नमेव सर्व 
जगन्मिथ्येति ॥ नच--प्रलयक्चाप्रामाण्ये तत्खिद्धस्य व्याघ्यादेवाघेनायुमेयादेरयुमिव्यादि प्रामाण्यस्य च 
घाधः; अलुमेयादेग्यल्यादिना अुमितिभरामाण्यादिना च समानयोगक्षेमत्वाव्, अन्यथा प्रात्तिभासि- 
कव्याघ्यादिमता बा्पाभ्यस्तघूमेन तात्तिको व्यावहारिको वा्िव्यौवहारिकव्यास्यादिमता धूमेन 
ताच्विकोऽच्चिव्यौवहारिङेणाबाधेन विरुद्धघमौधिकरणत्वेन च विश्वस्य जीवेरामेदस्य च तासविकं 
सं सिच्येत्-इति चेन्न; पतावता हि व्याध्यादिसमानसत्ताकमनुमेय सिद्यत्ित्यापत्तेः फलितो ऽथः, 
स॒ चास्ाकमिष्ट पव; नहि ब्रद्मभिन्नं कचिदस्यन्ताबाध्यमस्ति । नचायमल्मेयादेव्यौ्यादिनां 
समसत्ताकत्वनियमोऽप्यस्ति; उयभिचारिणापि िङ्गन साध्यवति पक्षे अञुमितिप्रमादशेनात्, 
भ्वनिधर्महखत्वदीघत्वादिविशिषटत्वेन मिथ्याभूतेरपि निव्येविंभुभिवर्णैः सत्या शछाब्दभमितिः कियत 
इति मीमांसकैरभ्युपगमात्, गन्धभ्रागभायावचिछन्ने घटे ताच्िकव्याक्ष्यादिमतापि पृथिवीत्वेना- 
तास्विकगन्धादुमितिद्रोनात्, प्रति षिभ्बेन च भिम्बायुमितिदशनात् ! नच-- तत्रापि बिम्बरहिता- 
चत्तिरूपा व्याप्तिस्ताचिकषयेषेति--वाच्यम्; पव सस्यवृत्तिगगनदेरपि स्याप्यतापत्तः । नच-- 
तत्र बिम्बपुषैकत्वमेवालुमीयते, बिम्बव्यतिरेकम्रयुक्तग्य तिरेकग्रतियोगित्वरूपेणाग्रातिभासिकेन हेतु" 
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गोडघ्रह्मानन्दी ( लघुचन्द्रिका ) । 
योः संवादसुक्त्वा अविसंत्रादमाह--प्रत्यक्ष इत्यादि 1 चन्क्रप्रदेश्षिकस्वाविपरत्य्षे कक्स्य कुरादिदोषस्याभावशचिव्यर्थः 
कवथाच श्रमस्वप्रयोजकदोषपभवेन मानान्तरविरूद्भ्राहित्वाभावात्तयोरपि संवाद इति भावः । नन्वारन्तुकदोषा- 
भवेऽप्यविद्याकामक्मरूपाणां निलयदोषाणां सस्वात् कथ विसंकादाभावोक्तिः ? श्चुष्या दिविसंवादस्येव च सत्वात् , ग्राह 

--एयमेव च दोपाभानेति । आगन्मुकदोषमाच्राभवेल्यथः । ग्रचुत्तीति । सजातीयसंघाद विसंवाद्स्यखेऽपि प्रषु 
सिरूपसजातीयश्ञानफलसं्वदुादिसस्वात् ब्रहत्तिपदेनैव सजातीय विजातीययो्हणमषिसंवादप्रयोजकस् । दोषामावा- 
दिकरमपि परीक्षायामन्तमौन्याह--कोषामावादिति । खसमानेति । खसमानकालीनं यश्मामाण्यस्य भामाण्यघ्तटकं 
विषयनिष्टमवाध्यत्व, तम्यवस्थाप्यत इयर्थः । धूमेनेव्यादि ¡ यथोकयनाचा्यादिमते साभ्ये हेतुसमानकाङीनतप्व- 
भानस्यानुमितावोव्सनिंकस्वस्वीकारादमेन तस्पमानकालीन एव वद्धिरनुमीयते, तथा एतरक्ञानविषयः सअवाधितोऽ- 

अाधितदिषयकस्वेन गृहीतज्ानपवृष्यादिविष्यस्वात् तादश्रस्षानाचिरुदधस्वादिल्याद्नुमानेन तादश्षविषयत्वादिरूपसंवा- 

दादिहितुसमानकालीनं लषयस्याजाध्यस्वमनुमीयत हलधेः । नयु नवीनताकेकेः साध्ये हेतुसमानकाटीनत्वभानस्ौ- 

रसर्भिकतवं न स्वीक्रियते, तच्राह-तंथासेति । -परीश्चयापि विषयावाध्यस्वम्यवस्थाद्रे येष्यर्थः । माश्राचाध्यत्वं 
मात्राबाध्यत्वमेव । प्रमाणे भ्रमाविषये । उ्यवस्थितमिति । तादशसंवादादिशरीरे कारानवच्छिञ्चमबाध्यस्वं न 
निवेशयितुं शक्यम् ; तस्य दुरहस्वेनोक्स्वात् । तत्त्यवहारकारावच्िश्नस्य ` तस्य तत्र निवेशे च तस्यैव बाभ्यस्वं 
वास्यम् , नतु कारानवच्छिशषस्य; शक्तिरूप्यादौ व्यभिचारादिति भावः । योगक्षेमः सत्ता । मिथ्याभूते; भ्यवष्ार, 
के वाध्यमनैः । सत्या ग्यवष्टारकारावाध्यविषयिका । करियते प्रयुज्यते 1 वणैक्वानस्यैव करणसवात् । मीमा 

सकः करमब्रह्ममीमसकैः । सापनिषदानां मतेऽपि वणीनामाकाशादिसमाननिसयष्वस्ीकारात् । अतास्िकगन्धेति । 
वििष्टघरस्य केचरूघटान्यष्वात्तत्र गन्धोऽतारिविकः । तसय तद्नतिरेकेऽपि स्वपराग मावे गन्धस्य कालिकसंबम्धमानात्त- 
थास्वम् , व्याप्यतापत्तरिति । नच--सेष्टेव पश्चधर्मताधी विरम्बादेवानुमितिविरुम्बसंभवात् शति-- वाच्यम्; 
गगनादुा जगग्य।प्यत्वम्यवहारस्यानु भव षिर्दस्वात् । फिंच व्याप्य विशषेष्यकपरामरैस्याप्यजुभितिदेतुस्वात् वद्धिष्याप्य- 

गगनं पर्वतीयमरिति श्नात् प्ते बह्कयनुभितिः स्यात्; गगने अदृ्तिसवछानस्य गरन प्रकारकथीभ्रतिवम्धकस्वेन तस्क 
` तदृञुल्पादेऽपि तद्िशो्यकयपरामर्शोत्पदे बाधकाभावात् । कंच गरनादेरिल्यादिपदेन तन्तखलीयरूपादेरपि धूमःदि- 

मंयाप्मतापत्तिरुक्ता; केनचित् संबस्धेन तस्यापि साभ्यामाववरदरुत्तिस्वस्याभावात्, देगुतावच्छेद्कुसंबन्धेन इृत्तिनिचेहो 
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जेति--वाच्यम्; पयुक्तत्वं हि नः तञ्जनकजन्यत्वादिरूपम् ; उ्यतिरेकयोः परस्परं तदभावात्, किंतु 
व्याप्यव्यापकभावः, तथाच बिम्बञ्यतिरेकव्यापकम्यतिरेक्रतियोगिस्वं हेतुः, स चाकाष्ादौ 
व्यभिचाय॑व । तस्मात्तत्र प्रतिचिम्बेनेव बिम्बालुमानम्, अदुमेयस्य लिङ्कव्याध्यादिसमानसत्ताकत्व- 
नियमस्य पास्तत्वात् । एतेन--शब्देऽपि योग्यतासमानसत्ताकेन राब्दाथेन भवितव्यम्, योग्यतावा- 
कयार्थयोः समानसनत्ताकत्वनियमादिति कथं वेदान्तवाक्या्थो योग्यतावाेऽप्यवबाधितः स्यादिति- 
परास्तम्; वेदान्तवाश्ये अखण्डार्थरूपवाक्याथीवाधरूपाया योग्यताया अप्यवाधाच्च । नच- 
तथापि. बेदास्ततञ्ज्ञानध्रामाण्यमिथ्यात्वे कथं तारत्विकाद्वैतसिद्धिरिति वाच्यम्; शाब्दतञ्ज्ञान 
ताच्िकत्वं॑हि न विषयतास्विकत्वे त्रम्, इदं रजतमित्यनाक्तवाक्यस्य तज्ञन्य्रमस्य च 
त्वन्मते ताच्तिकत्वेऽपि तद्धिषयस्यातास्िकत्वात् । नख--क्ञानप्रामाण्यस्य मिथ्यात्वे विषयस्यापि 
मिथ्यात्वं शुक्तिरूप्यज्ञाने दृष्टमिति प्रकृतेऽपि क्ञानप्रामाण्यमिथ्यात्वे विषयस्यापि मिथ्यात्वं 
स्यादिति- वाच्यम्; प्रामाण्यमिध्यात्वं हि न बिषयमिथ्यात्वे प्रयोजकम् , खरमपरमाबहिभूते निवि- 
कल्पकरे विषयबाधाभावात्, किंतु तदभाववति तल्परकारकत्वादिरूपमप्रामाण्यमेव तथा; तच्च षर्ते 
नास्देव । नच--भथोवाघरूपम्रामाण्यस्य मिथ्यालादर्थस्यापि मिथ्यात्वं स्यादिति-- वाच्यम्; अवा. 
धिवार्थषिषयत्वं हि यत् भामाण्यं तस्य मिथ्यात्वम् प्रङृतेनाथोबाधात् ; तद्वाधकग्रमाणासंभवात्, 
तस्य सवैबाधावधित्वात्, किंतु तद्धिषयत्वरूपसंबन्धवाधात्तथा । तथाचाबाधितार्थंविषयत्वरूपपरा- 
माण्यमिथ्यात्वेऽपि नाथो मिथ्या । विशिष्टस्येकांदामिथ्यातवेऽप्यपरांशसल्यत्वात्, यथा दण्डवाध- 
निबन्धनदण्डिपुरुषवाघरेऽपि पुरुषो न वाधित पतेति ॥ इति अद्वेतसिद्धौ परव्यक्षस्योपजीर्यत्वभङ्गः ॥ 

~~~“ ~~ 

गोडब्रह्यानन्दी ( लघुचन्दिका ) । 
सृत्तावान् दृभ्यत्वादिलादात्रव्याक्षेरिति दिक ॥ नु प्रयुक्तप्वं क्षेमसाधारणी जन्यतेव; अन्यथा विस्बाभावास् परति- 
बिस्बाभाव इतिवत् बिम्बाभावात् गगनाभाव इलयपि च्यवदियेतेयत आह- तस्मादिति । खेतर यख यख सस्वे 
खलस्य सत्वे अभिमक्षणे यत्सत्वं, तस्य तख -सत्वेऽपि सवस्या भावसरवे उत्तरक्षणे अवद्यं तदंसतस्वम् ताच्छसच्वं क्षेम- 
साधारणकारणस्वमिति रीत्या प्रतितिस्व्राभावनिष्टसय क्ेमसाधारणजन्यस्स्य प्रतिनिम्बघरितत्वेनातास्तिकस्वात् प्रति, 
बिम्बेतरभागवैय्याचचच अतिधिम्बमेव बिम्बपू्वैकत्वेऽपि तादा्म्येन हेतुरिति भावः । बिम्बे, तरस्पूरवकस्वं वा साध्यम् । 

पतेन का्यकारणभावापन्नधीविषययोः समानसत्ताकत्वानियसेन । त्रं समभ्यापकम् । प्रयोजकं व्याप्यम् । 
बहिभूतेति । तार्किकादिरीयोक्तम् । स्वमते त्वबाधितविषयकत्वरूपं प्रमात्वं निर्विकस्पेऽप्यस्तेव । सवै वाघाव- 
धिस्वात् सर्वबाधकधीविषयत्वात् । तस्य बाघे तद्धियः स्ैवाधकत्वं नोपपद्यत इति भावः । सत्यत्वादिति । 

मतेऽपि स्वदेशकालब्रस्यतयन्ताभावगप्रतियो गिष्वरूपासत्वविरिष्टस शछक्तिरूप्यादेरसस्वेऽपि तादश्चासत्वस्य सत्वादिति 
आत्रः । ननु तथापि. ज्ञानाबिषयत्वविरिष्टरूपेण मिथ्यास्वं ब्रह्मणि -स्यादिदाशङ्खय तत्. स्वीक्रियत एव, तथापि 
ञदरूपेण सलयतेति सद््ान्तमाह--यथेति ॥ इति खघुचन्द्रिकायां भरव्यक्चस्य उपजीव्यताधराबस्यभङ्गः ॥ 

ह 

अथ प्रत्यक्षनाघोद्धारे उपजीन्यत्वेन प्रत्यकषप्राबस्यनिराकरणम् । 

( १) तत्र न्यायामृतकारः 
उपजीव्यत्वादपि अक्षं भरल श्युतिरिव स्तः 1 उपजीव्यत्वं चानुमानापेक्षिताशोषसमपंकतया शब्दतजन्यत्ञानप्रामा- 

प्यादिग्ाहकश्नोत्रसाक्षिसजातीयतया च । दृष्टं च नरद्विरःकपालाद्ुवित्वागमसख षिललादुमानोपजीन्यागमसजातीयत्वे- 
वलम आबल्यम् । अन्ञात्येवेन्दरियस्य करणत्वान्नानुमानादीनामप्युपजीव्यत्वमिल्यागमानुमानपिक्षयाऽध्यक्ष- 

आबस्यम् ! अन्यथा तल्सिद्धव्याप्यादेरथोस्यतदेश्च बाधापत््याऽ्चुमेयसख राब्दाथस्य च बाधापत्तेः, अनुमेयस्य 
गब्दाथस्य . च व्याप्नियोग्यतादिना समानयोगक्षेमत्वात्, अतएव हि व्यावहारिकेण आतिभासिकेन वा धूमेन ताचिकख 
व्यावहारिकस्य चवा बहेनायुमितिः । अ्तिचिम्बसखय मिथ्यात्वेऽपि बिम्बरहितादेत्तिलरूपव्यापिरस्येव । यदि हि मिभ्यालाचु- 
मानमेव तत्ववेदकम्, नलु बहयनुमानादिकमिति स्यात्तं अधिकसत्ताकमिध्यालं मिभ्यालदेः  सिब्येत् । नेतदस्िः, 
खस्तु वा हेतुसाध्ययोः  कथचिद्धिषमसत्ताकत्वादिकं, तथापि अआमोप्यसमसत्ताकत्वं विषयस्याज्गीकरणीयमेव । अर्थबाधे 

रू्यातिज्ञानभामाण्ममिध नि ५ 



[ ऽपनी० अयं्ष° ] गौडगरहमानन्दीयुता । ३६७ 

सिच्यर्थं अपवादनिरासार्थं॑वा यत्मराभाण्यमपेक्षते, तदैव तदुपजीव्यत्येन मरतिपेध्यज्ञानभमाण्यानायततप्रामाण्यकप्रतिषेध- 
केन्ञानस्य न अ्रतिषेध्यज्ञानबाभ्यलापत्तिः । येन विना न यद्याचुत्थानं तत्तस्योपजीन्यं इति म्रतिषेयज्ञानस्याप्युपजी- 
व्यत्वेऽपि परीक्षितविरिषटोपजीव्यलघ्येव प्राबस्यग्रयोजकलानोक्तदोषः; प्रमानन्तरम्रमसथ वेद्बाह्यागमदेश्वं आबल्यः 
निराकरणार्थं॒परीक्षितविशिष्टपरलस्येव भवन्मतेऽपि अराबस्यप्रयोजकलात् । परीक्षा च विरेषदर्शंनजन्यन्ञानान्तररूप* 
सजातीयसंवादरूपादर्थक्रियारूपविजातीयविसंवादाभावरूपा न प्रतिषेध्यज्ञानसास्तीति न दोषः । सन् घट इति भ्रयः 
क्षस्य तक्तरूपसंबादसय विजातीयविसंवादाभावसय च वि्मानलात्खोत्तरालुमानादिवाधकत्वेन नोक्तालुमानं प्रयोजकम् । 
अतिषेभ्यसमर्षकजीवेशमेदादिश्ुतेस्तु अदुटलत्लयेंऽपि भ्रामाण्यमेवेति न दोषः । दोषामावादिज्ञानपरीक्षायामखानाश्वा- 
से तु सर्वत्राना्वासात् कापि व्यवस्था न सिच्येदिति उपजीव्यप्रयक्षवाधितलान्न अपव्मिध्यालपिद्धिः--इति वणीयन्ति 

^. ( २) देतसिद्धिकारास्तु- 
नात्रोपजीव्यविरोधः, उपजीव्यस्य व्यावहारिकखरूपस्याबाधात् , बाध्यसख च तात्तिकचसयानुपनीन्यलात् ¦ वस्तु- 

तस्वु--सन् घट इति म्रयक्षस्यानुमानादयुपजीन्यत्वमेव नासि; अपेक्षितार्थसमपंकलमात्रेणो पजीग्यत्वै प्रतिषेष्यज्ञानख 
प्रतिषेधकन्चानोपजीव्यलापत्तेः । यथा हि अतिषेध्यन्ञानत्वेनैवोपजीन्यलं नतु तत्ममालादिना, एर्व अकृतेऽपि पक्षन्ञानला- 
दिनैव कारणता, नठु तत्प्रमालादिनेति तुल्यं; लिङ्गाभात्तादपि विमति . वहिरमाददीनातः.। प्रतेन-~यत्मामाण्यं 
सरूपसिद्धर्थमपवादनिरासार्थं॑वा॒यतप्ामाण्यमपेक्षते तत्तख्योपजीव्यमिति वचनमपि--पयास्तम् ; व्यातिक्ञानदिरल- 
मिद्यनुपजीन्यलापत्तेः । यदधीनोत्थानकं यत् तत् तस्योपजीग्यमिदयङ्गीकारे तु नान्नोपजीन्यविरोष इद्यचुपदमेव निरूपिःः 
तम्. । परीक्षितत्वविशिष्टोपजीव्यत्वस्येव प्राबस्यप्रयोजकत्वेऽपि न॒ विरोधः; उपजीव्यतावच्छेदकन्यावहारिकलस्यैवः 
परीक्षयाऽपि इदीकरणेनोपनीग्यत्वेनेव परीक्षयाऽपि तात्तविकलसाधनासंभवात् । पतेन--अयुमिदयादः व्याप्यादिसमा-~' 
नसत्ताकत्वनियंमोऽपि--परास्तः; शिङ्गाभासात् व्यावहारिकवहयजुमितिदशेनात् । ध्वनिधर्महखत्वदीर्घत्वादिविरिष्ट-. 

त्वेन मिथ्यामूतैरपि केणस्तात्तविकवस्तुपरिच्छेदददनात्, गन्धप्रागभावावच्छिन्ने घटे .ता्तिकन्याप्तिमतापि पृथिवीत्वेनाः 
तात्त्विकगन्धानुमितिदशेनात् । प्रतिबिम्बेन बिम्बानुमितिदशनाच, बिम्बरष्िताव्रत्तिवसय गगनसाधारणसय व्याधिा- 
भावादिति मन्तव्यम् । वस्तुतस्तु--अनुमेयख व्याप्निसमानसत्ताकत्वेऽ्यस्ाकमिषटमेवेति न दोषः । पतेन-- 
खब्दतज्ज्ञानतातिविकस्वमपि न विषयतात्िकत्वे भ्रयोनकमिति-खचितम् ; इदं रजतमिति शब्दश्य तज्ज्ञानख 
चे तात्तिकत्वेऽपि विषयतात्तिकलाभावेन व्यभिचारात् । अबाधितार्थविषयकत्वरूपम्रामाण्यमिथ्यात्वमर्थबाघेन त्र" 
विषयत्वेबाधेन वा संभवति । तघ्रार्थसय सर्वबाधावधित्वेन बाधकप्रमाणाभावेनाऽबाधितत्वेऽथांद्धिषयताबाधणएव पर्य- 

वसतीति उपजी व्यग्र्यक्षबाधासंभव इति प्रपचमिथ्यात्वालमानं न कथमपि इष्टम्--इति निरूपयन्ति ॥ - 

(३) अत्र तरङ्किणीकाराः | 
अंबाधितत्वदेस्तास्विकत्वस्य बाधे तात्तिकाबधिततघरितम्रामाण्यस्यापि बाधापत्या तीचिकत्वेनैवोपजीग्यत्वस्य" 

व॑क्तव्यत्वेनोपजीव्यविरोधस्तदवस्थ एव । परीक्षितलविरिष्टोपजीव्धत्वस्येव प्राबस्यप्रयोजकलविवक्षणे तु सुतरां बाध- 
प्रसङ्गः । मिध्यालरानुमिल। खदेशकालवन््छेदेनैव खस्य निषेधेन परीक्षया खसमानदेरकाटीनविषयाबाध्यत्वं प्रामाण्यस्य 
न्यंवस्थःप्यत इति वणैनासंभवात्, पारमार्थिकत्वाकारेण निषेधस्यात्मसाधारणस्य मिभ्यातवानुमिद्यविषयलात् । अतः 
एवासुमेयस्य व्याघ्यादिसमानयोगक्षेमत्वनियमोऽपि सङ्गच्छते । ग्याप्यादिदब्देन तद्वणसंविज्ञानबहुत्रीहिणाऽनाधितत्वस्य 
विवक्षणात् हेत्वादिनिष्ठं याददामबाधितत्वं ताद्शाबाधितत्वमेवाुमेयादेः स्यादिदयेवात्र विवक्षितम् ; अन्यथा प्रातिभासि- 
काबाधितत्ववता व्यावहारिकाबाधितत्ववतोऽलुमितिभरसं्गात्, वहिप्रमाजनके लिङ्गाभासे तु व्यावहारिकमेवाबाधितत्वं 

विद्यते इति नानुपपत्तिः ! यत्र पुनस्तादशमबाधितत्वं बाधितं तत्र तादन्चाबाधितल्रवरितप्रामाण्यादिकं-- न सिद्यति; 
यथा परथिवीत्वहेतुकगन्धप्रागभावावच्छिन्नपक्षकगम्धानुमितेः । देष्यादिकं ठु न तत्त्वपरिच्छेद ति निमित्त; किंतु तज्ज्ञा 
नसेवेति- प्रातिभासिकाबाधितत्ववता दैष्यौदिना जन्ये तत्त्तपरिच्छेदेः न व्यभिचारः 1 एतेन---पअतिनिम्बेन बिम्बालुमान+ 
मपि--व्याख्यातम् ; तत्रापि निम्बरहितादृत्तिलरूपतास्विकाधाधितया व्याप्यैव ॒विम्बाजुमितिजननेनादोषात्, गगन 
साधारण्य तदभाववदवृत्तिलस्य व्याधित्वेऽपि पक्षधमेताभावादेव आकाशेन न ॒बिम्बाचुमानमिति न कोऽपि दोषः 

एवच शब्दताच्तिकत्वादिकं यथा विषयतात्त्विकत्मे प्रयोजकं तथा तन्मिथ्यात्मपि विषयभिथ्यात्वे प्रयोजकमिलखपि 

सिद्धमेव; प्रामाण्यमिथ्यात्वे विषयमिथ्यात्वस्यप्यावद्यकलत्वात् । विषयताबाधेन अआमाण्यमिभ्याल्लोपपादने मिथ्यात्वाञु+ 

मभितेरपि विषयताया एव “बाधो नलर्थखेदापत्त्या सबिषयत्वघरिततत्तत्वावेदकत्वमपि न सि्येदित्युपजीन्यमयक्षबिरोधा- 
न्मिभ्यालरायुमानं न प्रयोजकम्--इति बणेयन्ति 1 



३६८ अद्वैतसिद्धिः । „ [ परिच्छेदः १1 

अथ प्रद्यक्षस्यानुमानबाध्यत्वम् । 

~ किच विपश्षवाधकसचिवमङधमानमपि धरव्यक्षवाधकम् । ननु-एवमपि 'ओदुम्बरी स्पृष्टा उद्धयेत्ः 
देन्या गार्हपत्यसुपतिठते' “शरमयं वर्हिमेवती'ति श्वुत्तिजयश्राहि भव्यक्षं यथाक्रमं 'ओदुम्बरी सवां 

वेष्टयितन्ये'ति स्थ्रतिरूपेण सर्ववेष्ठनश्वुलयुमानेन “कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाद्ुष' इति 
म्रच्रसाम्थ्य॑लक्षणेनेन्द्ररोषत्वश्वुव्यनुमानेन चोदनालिङ्गरूपेण ङराश्चुल्यञुमानेन च वाध्यते इति 
ख्षमीमांसोन्खदिता स्यादिति--चे्न; वैषम्यात्, तथाहि--किमिदमापाद्यते, श्ुतिच्नयग्राहिग्रयक्ष- 
मयमानैवौ्येतेति बा, प्रव्यक्षविषयीभूतश्चुति्रयमिति वा । नाद्यः बिरोधामावेन तद्वाभ्यवाधक- 

^~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ 

गोड्रह्यानन्दी ( टशुचन्द्रिका ) । 

जओदुस्बरीं उदुम्बरदृश्चशाखाम् । णेन्ज्या "कदाचन स्तरीरसि नेन्द्रसश्चसि दाश्चष"इलयादिक्रचा । गाहेपत्यं 
न्तमा घानसंस्छृताभ्निम् । स्थृतिरूपेणेति । ज्ञायमानहेतोरनुमानस्वमते इदं, देतु्तानस्याजुमानत्वमते तु स्द्तिविष- 
यकधीरूपेणेति तद्थैः । ओदुम्बरीषरवैवेटनरद्टतिः, वादशश्चुतिमूलिशा, बाधकाभवे सति दिष्टगृदीतस्खतित्वात्; या 

बाधक्छामावे सति यदर्थकरिष्टगरदीतस्छतिः, सा वदर्थकश्चुतिमूलिका; यथा प्रयक्षश्चुतिमूरुकरम्रतिरिव्यनुमानरीतिः । 

इ्द्रेल्यादि । "कदा चने 'लादिमन्नगतेन्डरादिपदानामिनद्रादिप्रकाशनसाम्येरूपेणेयथैः । रोषर्वश्चुतीति । उक्तसाम- 

थ्यम्, उक्तमन्रे इन्द्रदोषसबोधिकया श्वल युक्तम् , उक्ततामथ्यैत्वात्, यत् यज्निष्टयदर्थग्रकाशनसामर्थ्य, तत् तन्नि- 

स्य तदुर्थसेषस्वस बोधिकवा श्रुखा युक्तम्, भयक्ष्चुतिविनियुक्तमन्रादिखामथ्व॑वदिति बोध्यम् । चोद्नालिद्धः 

स्यादि । बिधिवाक्यसादश्ये््थः । सोमार द्रचरयागः श तिबोपितबर्हिरङ्गकः, तादृशपोषणमासविधिसदशाविधिकत्वात्, 
यत् शरुतिबोधितयदङ्गकयदीय विधिसदशविधिके, वत् शरुतिबो धिततवङ्गकम् ; यथा श्यद्रह्मणानि पञ्च हवींषि तद्राह्मणानी- 

तराणी'ति भ्रलक्षव चनातिदिष्श्चतिबो धिताङ्गकम् । सादृश्य तु निर्वपद्यादिपदद्विदेवत्वादिकम् । अनुमानेन च 
अाध्यते इति । प्रथमतृतीय चिन्तितम् -ज्याति्टोमे सदोनासकमण्डपे जौदुम्बरी निखन्य स्थाप्यते । तस्याः “सौ 

॥ (४) कधुचन्दरिकाकारास्त्- 
यदयप्यतीन्दियपक्षसाध्यहेतुकानुमने न अलयक्षपेक्षायां मानं; पू्वपू्ानुमानपरपरयेव तत्संभवात् । शाब्दबोधस्य 

क्चिदयेक्षणेऽपि तस शब्दानुमानादिनेव संभवैन प्रयक्षानपेक्षणात्, यद्यपि च अमप्रमासाधारणसाक्षिजातीयलसख 
श्राबस्यम्रयोजकत्वं न॒ संभवति; साक्षिजतीयत्वसख चक्ुरादिज्ञानमनिषे्रयक्षत्वजातिरूपत्वस्यास्मन्मते जातिपरिभाषाया 
एवाठीकतवेनासंमवात्, अनावृतसाक्षितादात्म्यापन्ननिष्ठविषयताकत्वरूपत्वसखय तस्क चाश्चुषज्ञानसाक्षिसाधारणस्या- 
भवेनासंभवात्, संभवेऽपि अशाचागमस्यागमत्वजाल्ेव भर॑बस्यमिलेवाज्गीकारेणोपजीव्यजातीयत्वस्म्राबल्यमयोजकतवे 
मानाभावात् ; तथपि स्फुटतया तदुपेक्ष्य वाचस्पत्युक्तमेव समाधानं सिदिकारैरुक्तम् । तत्र शब्दादेस्तज्ज्ञानसय वा 

मिध्यातेनानिश्चीयमानलेन वा, मिथ्यत्वेनानिश्वीयमनार्थविषय॒कत्वपयवसितग्रमत्वेन वा शाब्दादिहैतुत्वस्याङ्गीकारेण प्राति- 
भासिकाल्ातिभ।सिकन्ञानेन वा तादश्भातिभासिकविषयोक्तप्रमात्वाश्रयप्रमोत्पत्तिनिवोहेन हैतुतावच्छेदककोटो तात्त्विकत्व- 
निवेश्यायुक्तत्वात् सिद्युक्तपरकारेणोपजीन्यव्रिरोधपरिदार एव सुस्थः संपद्यते; नतूप्रजीव्यविरोधतादवस्थ्यम् । पतेन- 
प्रीक्षितत्वविरिष्टोपजीव्यत्वाश्नयत्वेनाजुमानादिवाधकतलरमपि-- पराहतम्; परीक्षायां प्रामाण्यघटकविषयनिष्ठाबाध्यत्वस्य 
खसमानकालिकस्यैव बोधकत्वखभव्येन मिथ्यात्वाचचुमिया विरोधाभावात् , पारमा्थ॑कत्वाकारेण निषेधपक्षे कस्यापि प्रस- 
ङ््यामावाच्र \ पतैन--अयुमेयख ग्यास्यादिसमसत्ताकत्वनियमोऽपि--परास्तः; व्याघ्यादिज्ञानस्य मिभ्याखेनानिश्वीयमाना- 
थविषयकन्ञानत्वपर्यवसितप्रमातेनैव हेतुत्वेन तात्तविकत्वाधरितत्वात् । ् रातिमासिकदेध्यौदिविदिष्त्वेन मिथ्याभूतवणैविषयक- 
ज्ञानजन्यतत्वपरिच्छेदे व्यभिचारात्, नहि केवर्देध्यज्ञानं तत्राथावबोधर्कं, किंतु देव्योदिविशिष्टवणक्ञानमिति व्यभिचारप- 
दिद्यरासंभवात् , ग्रतिनिम्बेन बिम्बानुमाने व्यभिचाराच्च । नहिं बिम्बरहिता्त्तित्वेनाकाश्चस्यापि व्याप्यत्वं कस्याप्यभिमतं; 

वृहययादीनामपि गगने व्याप्यत्वव्यवहारापतत्या बहिन्याप्यं गगनं पैतीयमिति गगनबिरेष्यकपरामदच संभवात् गगनहेतुनापि 

वृयादिसाधनापद्या च तदभाववदद़त्तित्वख व्याधिरूमलाभावात् । एर्वच शान्दादितात्तविकत्वस्य विषयादितात्त्विकत्वाप्रयो- ' 
जृकत्व॒वत्तद्तास्विकलतवस्य तद ताचिकत्वपभ्रयोजकत्वमपि न संभवतीति न ब्रह्मणोऽपि मिथ्यात्वापत्तिः; विषयत्ववििष्टलसूपेण 
जह्मणोऽपि मिध्यात्वयङ्गीकारे त॒ ब्रहमज्ञानाप्रामाण्ये विषयताबाधनिबन्धनमेवं अमाण्यमिभ्यात्वमिखनसुगमोऽपि न 
संमनतीतयुपजीन्यजातीयप्रयक्षवाधासंभवात्मपश्नमिथ्यात्रसिद्धिरम्यूहैव- इति निरूपयस्ति ॥ 
~ ` इति भतलयक्चबाधोद्धररे उपजीभ्यतया भत्यक्षभावस्यनिराकरणस् ॥ 

इति शरस् ॥ 
= ५५ = "र ॥ \ 
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भावस्य दासराथेत्वाभावात्, अस्राभिरनभ्युपगमाच्च, अयुक्तोपार्भमात्वे निरलुयोज्यालुयोगा- 
पत्तेः । अतएव न द्वितीयः; भव्यक्षविषयींभूतश्वुति्रयस्य लिङ्गवाघधकत्वपरेऽपि शाखे प्रत्यक्षस्य 
लिङ्कवाध्यत्वे विरोधाभावात्, नहि शब्वप्रयश्चयोरेक्यमस्ति; शब्दस्य च सर्वप्रमाणापेक्षया 
वर्व्वमवोचाम । तस्मान्मोढ्यमाज्मेतन्मीमांसाविसेचोद्धावनम् । नु-अव्यक्षस्य लिङ्गवाभ्यत्वे 
वहथौष्ण्यप्रतयक्षं शेल्ायुमानस्यात्मस्थायित्वग्रत्यभिन्ञानं च क्षणिकलत्वानुमानस्य बाधकं न स्यात्, 
प्रस्युताजुमानमरेव तयोबौधकं स्यात्-इति चेन्न; अर्थक्छियासंचादेन श्वुत्यनुग्रहेण च तत्र पल्यक्षयोः 
प्राचस्येनाचुमानबाघकत्वात् ! अपरीश्चितप्रयक्षं हि परीक्षितायुमानपेक्षया दुर्बरुं, भ्नीरं नमः 

----~---~~ ---~-----------------~--~--~-~~~-~----- ~र ~ ^^ ~~~ (^~. 

गौडब्रह्मानन्दी ( कघुचन्द्रिका ) 1 

ओदुम्बरी वेष्टयित्ये'ति स्या सरवैवेष्टनं विहितम् । “ओदुम्बरीं स्श्रष्टोद्धाये"दिति श्ुत्या च स्पर्शनं विहितम् । तदेवं 
प्रयक्षश्रुतिस्म्रलोर्विरोधे स्थरतिः प्रमाणसेव; शिष्टगदीतर्ष्टतिस्वात्, बीहियवादिश्ुयोरिव तत्करप्यश्चुतिप्रयक्षश्ुयो- 

रपि प्रामाण्यसंभवाचेति प्राप्ते, न प्रमाणम्; स्परौश्वुतिप्रासचेनावेष्टितत्वेन व्ेष्टनीया न वे'ति जिक्ञासानुत्पस्या वेश्टन- 

स्खल श्रुतेरेवाननुमानात्, अनुमिताया अपि श्यतेः सापेश्चत्वकरप्यत्वादिना अरलयक्षश्चुल्यपेश्चया दौ बैट्याच्चेति भाष्ये 
सिद्धान्तितम् । सा प्रमाणमेव; "वेष्टनीया न वे'ति जिन्ञासलाधिरदहेऽपि स्मृते शतिः सोभादिकं वे'ति निज्ञासा- 
संभवात्, रिष्टगृही तस्थतौ मादिमूरकत्वे मन्वादिर्श्तेरपि वदापत्तेः, शुतिमूरकत्वसय तत्रानुमानसंभवात् , परंतु 

यावत्तन्मूरशचुतिने यस्य प्र्क्षा, तेन ताचत्तदर्थो नानुष्टेयः । अर्थवादादिकमन्यपरवाक्यं दृष्टापि हि स्तिः प्रणेतुं 
शक्यते । सा च भ्रलक्षश्चुयजुमेययोर्विरोधे न अमाणम् । वस्तुतस्तु--तन्मूरश्वतिर्ेन न दृष्टा तेनापि तदर्थौऽनुषटेय 
एव; तस्याम्थवाददिमूरकस्वक्षद्कायां मन्वादिरस्षतावपि तदापत्तेः ! तस्मात् शाक्यादीनां वेदोक्ताहिं सादिघर्मवक्तस्वेन 

रिष्टःवात् तदीयस्श्तिमानमिति प्रासे, वेदभ्रामाण्यास्वीकारेण तेषामरिष्टत्वात् न सा प्रमाणमियेबाधिकरणं रचनीय- 

मिति वार्षिकम् । “सोमारौद्रं चरं निर्वपेत् कृष्णानां नीहीणाम् इति विहितेष्टो “शरमयं वर्हि" रिति श्चुताः शराश्नोदक- 
प्राप बर्न बाधन्ते; शशरमयी भूमिःरियत्रेव बहुशरसंयोगमात्रख बर्हिषि प्रतेरुक्रसंयोगनिधानस्यादष्टा्थेत्वापत्तेः । 
दृष्टं सरणरूपं बर्हिःका्मुदिद्य शरा विधीयन्ते, मयद्श्चतिस्त॒ भतिदेशग्राक्तरवनादिसंस्कारधिशिष्टतया शरविकार- 
स्यानुवादः । नच--ुराकार्ययेव कुानामप्यतिदेशेनेकेन भ्रािः; पदाथविरिष्टयेवोपकारस्यातिदेशात् । तथाच 

कुशका्प्रापकस्वेनातिदेश्चस्योपजीभ्यस्वात्तस्ाप्तकुशवाधासंभवेन ऊशाभावकाठे ज्ञरस्यानुष्ानमास्तामिति--चाच्यस् ; 

श्ररबिधिप्याखो चनेन कशलरूपपदार्थायो अतिदेद्यस्य सङ्कोचात् , अन्यथा श्रविधिवेयथ्यीत् । कुशाभावकाले शराणां 
विधौ तु मानाभावः; न्यदि सोमं न चिन्दे्दिलयादिवत् ज्ञापकाभावात्, शरविधेः प्रल्यक्षतवेनोपजीव्येनापि 

कुदातिदेरोन ताच्डोपमदसंभवात् दा भावकारुतिषयकत्वे शरश्षाखरस्य निलययत् श्रवणतरिरोधापत्तेश्च । तस्मात् 
कुशानां शेरर्बाध इति दक्षमचतु्थै स्थितम् । तदेतस्मिन्नधिकरणद्वये प्रयक्षविषयश्चुतेरनुमानबाधकत्वसुक्तम् $ 
स्वन्मते सचप्रयक्षस्य मिथ्यत्वानुमानेन बाघे उक्तश्चुति्रयप्रयक्षस्योक्तस्तिहेतुकेनानुमनेन बाधः सादिल््भः । 

तद्वाध्यवाधकभावस्य उक्तश्चतिविषयकश्रलयक्षोक्तस्दछतिहेठकायुमानयो्बात्यबाघकभावसख । दास्रा्थत्वेति । 
उक्तानुमानस्योक्तश्चयेव बाध्यता श्ञाख्रा्थः; तयोर्विरुद्धविषयकत्वात्, न तु तत्प्र्यक्षेण त्योस्रद्भावादिव्य्थैः । 
तथाचोक्तप्रलक्षाजुमानयोर्िरूदढविषयकत्वे वाध्यबाधकत्वं राखा्थः स्यात् ; अतोऽविर्द् विषयकस्वान्नोक्तापत्तियुक्तेति 
मावः। नयु तस्याशाद्राथेत्वेऽपि स्वया भरयक्षखानुमानवाध्यताया उक्तसवेन तादशग्रलयक्ष तक मते तारशानुमानवाध्यं 

स्यात्, ठन्राह--अस्माभिरिति । विरुदविषयकमपरयक्षयेवास्मामिस्तको नुमानबाध्यताया उक्तस्वेन नोक्तापत्तियु- 

क्तेति भावः । नु उक्तश्ुतित्रयस्य प्रयक्षविषयस्वेनेव बाधकष्वं शासखार्थः; तशचोक्तरूपस्य बरुवस्परत्यक्षघरितस्वादेव, 
तत्राह प्रत्यक्चविषयेति । विरोधाभावादिति 1 तथाच नोक्तरूपेण वरुवच्वं श्चुतेः वैकृतमश्रटिङ्गादिकर्प्य- 
छ्॒तेरप्यतिदेशरूपालुमानापेक्षया बरूवरवात्, कि तु निरवकाशत्वह्कप्तत्वादिना । तथाच सद्रूपस्यैव बाधकत्वे 
भयोजकत्वम् , न प्रयक्षविषयश्चुतिष्वखेति न श्रयक्षस्य बरूवत्वं तच्नोषयुञ्यत इति भावः । नयु प्रमाणमेवानुमानात् 
बरूदत् ; प्रमाणं च श्चुततिन्ानं अयक्षरूपम्, न शतिः, तत्रापि श्ुतिक्तानमाच्रं नानुमानात् बर्वत् ; श्चुयनुभितेः 

शुखनुमिलयेश्षया बरवस्वासंभवाव्, कतु श्चतिप्रयक्चम् › विरूढविषरयकध्वमपि तस्यास्ये; शान्द्घीद्रारा शब्द् 
भ्रमाणसय सविषयकत्वात्; कथा च श्ुति्रयक्षं श्रुयनुमिल्यपेक्षया बरूवदिति शब्दप्रमाणयोरेव प्रयक्षस्वालुमिति- 

स्वाभ्यां बराबरसुक्तशासखाथैः, तत्राह--न हि शब्दपत्यश्चयोरेक्यमस्तीति । बाधक्त्वेन शादे निर्णीतं यत् 
भम्दमनय स परलक्षेक्यं न दयसीलयथैः । कुतः शब्दस्य तादृशस्य न प्रयक्षेक्यम् ? तश्राद--श्चब्दस्येति । 

डद्वि. सि, ४७ 
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इति प्रत्यश्चमिव नभोनी रूपत्वायुमानापेक्षया, अतो न सामान्यतो दश्टमातेण सोपः । 

नन्वेव- पदत्वेन शङ्गाचमानमपि स्यात्; लाघवात् पद्युत्वमेव श्ङ्वच्वे त्यम्, नतु क 
दिकम्; अनयुगतत्वेन  गौरवादिवयेतत्तकंसभीचीनत्वेन अर्य्षपेश्चया भावव्यात्, शः उक्र | 
साचिन्यमेव हि अलुमाने वलम् । एवच येनकेनचित् सामान्यघर्मेण सवैर वति चव म् 

लाघवतर्कसाचिव्यस्य सत्वात्, तावतैव प्रयक्षबाधकत्वादिति व्यावहारिक्यपि व्यवस्था न 
स्यात्, नह्य भयक्षवाधादन्यो दोषोऽस्ति-इति चेन्न; अयोग्यश्ज्ञादिसाधने अ्यकषाधसयः 
संभवेन तत्न व्यासिथ्राहकतककेष्वाभासत्वस्य त्वयाऽपि वक्त्यत्वेन म्यवस्थाया उभयसमाधेयत्वात्, 
न हि तकीमाससश्रीचीनमयमानं भ्रमाणसिति केनाप्यभ्युपेयते; अत उपपन्नं सत्तकंसचिवमचुमानं 
प्रक्षस्य बाधकमिति ॥ इति प्रलयक्ष्याुमानवाध्यत्वसिद्धिः ॥ 

0 ~~~ 

गोडब्रह्मानन्दी ( लघ्ुचन्द्िका ) ` 

वेटतमश्नविरोषलिङ्गकस्प्यश्चुलयादिरूपशब्दज्ञानस्य भ्रलक्षान्यस्ापि प्रकृतमच्रादिभरापकातिदेश्षादिसवेप्रमाणवाधक्वं 
काख्लानुसारिन्यायेनावोचाम पूर्वमिलयथेः ! तथाच शब्दम्ममागस्य निरवकासतवङ्कघत्वादिना सावकाशत्वकदप्यस्वा- 
दिमतोऽयुभिलयात्मकशचुतिन्ञानात् बल्वस्वस्योक्ताधिकरणार्थत्वेऽपि अ्रलयक्षसवानुमितित्वाभ्यां बलाबलं नोक्ताभिकरणा्थं 
इति भावः। दव्यम् अनोष्ण्यम् । स्थायित्वं अक्चषणिकत्वम् । अर्थक्रिया दाहादिकार्यैम् । तनं व्याप्यम्। 
अयोग्यश्युङ्साधन इति । न च--श्ङ्गव्वाचच्छेदेन योग्यत्वनिश्चयात् नायोग्यशङ्गेनानुमितिः संभवतीति- 
वाच्यम्; असख्रदादिचक्चुराद्ययोम्यख देवगषि श्रङ्गसख सच्वेनोक्तनिश्वयासं भवात्, अश्वादौ शङ्संदेहकाखे अयोग्य 
आङगानुमितिसंभवात् ॥ इति ठघुचन्द्रिकायां भव्यक्चस्यायुमानवाध्यत्वम् ॥ 

अथ प्रल्यक्षस्यानुमानबाध्यतवे बाधकनिराकरणम् । 

(१) तत्र न्यायामतकारा- 

परसकूखानुमानवाष्यले ओदुम्बरीं स्पषटोद्राये््' शज्या गहैपलयमुपतिषठतेः शरमयं बरहिस्तृणातिः इतिश्रुतित्रयग्राहि- 
परयक्षं यथाक्रमं "ओदुम्बरी सवाँ वेष्टितन्ये"ति स्द्तिरूपेण सरववेष्टनश्रु्लुमनेनेन्द्र सश्चसि दाशे इति मच्रसामर्ध्यरूपेणेन्द 
रेषलश्ुयनुमानेन, ऊरशश्चुयनुमानेन च बाध्येतेति सवैव मीमांसोन्मीटिता सात्, अभ्यौष्ण्यरल्क्षस्यात्मस्थायिलमरल- 
मिज्ज्ञानस्य च ययाक्रमं तच्छैयालुमानेन च तत्सादिलालुमानेन च बाधापत्त्या काल्लययापदिष्टकथाया एवोच्छेदापत्तिः, 
शशङ्गिते पञ्चत्वमेव तन॑ खाधवादिति लाधवतर्कसचिवेन पञ्यलेन शे शकानुमानापत्तिशेति त्कसाचिव्यमात्रेणापि न 
भ्राबल्यमिति न भ्रदयक्षं लिङ्गबाध्यम्-इति वणयन्ति ॥ 

(२) सिद्धिकारास्तु-- 
विपक्षवाधकसनिवलादप्यद॒मानस्यैव प्राबल्यम् । उक्तशुतित्रयम्रयक्ष्यायुमानस्य च विरोधाभावेन बाध्यबाधकभावा- 

भावात्मलक्षविषयीभूतोक्तश्ुतित्रयय रिङ्गवाधकलपरेण मीमांसाशान्ेण प्रयक्षस्य॒रिङ्गवाधकलबोधनासंभवेन मीमांसा- 
विरोधोद्धावस्य मोव्यविम्भितत्वात् , परी्चितम्रयक्षख श्रुलनुगहीतपरयक्षसय च ्ाबल्याद्वहयोष्ण्यप्रयक्षेण तच्छेलानुमान- 
वायंभवेन काललखयापदिष्टकथावुच्छेदात् , पञ्चवेन शे शङ्गालुमानस्य तर्कसाचिव्येऽपि सत्तकेसाचिव्याभावात् तत्र शङ्गा 
भावगप्रयक्षवाधोपपत्तेः अयोग्यश्गादिसाधने अलक्षबाधलय असंभवेन त्र व्याति्ाहकतकेे आभाससोभयसमाधेयला्ेति 
टिक्चनाध्यमेव अलयक्षमिति सवैमवदातम्--इति प्रतिपादयन्ति ॥ 

(२) अत्र तरङ्िणीकाराः- 
नाजुमानबाध्यं प्रयक्षम्; उक्ताधिकरणच्रयविरोधेन स्ैमीमांसोनमीलनापत्तः; स्परशगाहपयरोषलररवर्हिष्कत्वमरतिपा- 

दकम्रल्क्षविषयश्चुतेः स्शोदिषिरोिसरवयेष्टननदरशेषत्वारवर्दिष्कलायर्थविरो ृतश्ुतिविरोधवदनुमानबाधकले श्रुतिद्वार- प्रयकख्याप्यजमानबाधकलस्याङ्गीकरणीयलात्, अतएव हि तार्तीयीकबाधोऽपराप्ताध इति ग्यवष्ियते । नहि श्रुतिवेन शुतेनाधकलम् ; अनुमितश्चुतेरपि बाधकलपर ङ्गात्, कंतु मलयक्षविषयश्चुतित्वेनेति भरलक्षविषयश्ुतिवाधकल्रपरस शाख अलक्षबाधकतापरत्वेऽपि तात्प्यसाङ्गीकरणीयत्वात् ! अन्यथा दोदयालुमानस्यापि बाधानापत्त्या काखलययापदिष्टकथोच्च्छे- दापततेः । परीक्षितप्रलक्षसयानुमानबाधकले ठु अकृतभसक्षस्यापि तथालेन न मिथ्यालायुमानसिद्धिरिति षडङुव्यामेव 
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अथ प्र्यकश्स्यागमबाध्यत्वम् । 

किच परीक्षितप्रमाणभावशब्दवाध्यमपि परलयक्षम् । नयु- परत्यक्षं यदि. शाब्दवाध्यं स्यात्तदा ज्ञेसि- 
निना (तस्मादूम पवान्न्दिवा दये नार्चैरित्याद्यथैवादस्या"दितिर्योःरित्यादिमन्नस्य च दष्टविरो- 

गोडव्रह्मानन्दी ( लघ्चुचन्द्रिका ) । 
तस्मादित्यादि । ̂ तस्माद्धूमएवे्यादेरथैवादस्य शशगुणवादस्त्वि*ति सूत्रेण “अदितिरि" स्यादिमच्रस्य च शशगुणादवि- 

प्रतिषेधइति सूत्रेण गोणाथेता सिदधान्तत्वेन नोच्येतेति योजना । इटविरोघेनेति । अथवादाधिकरणे--"वायुवें 
सञेपिष्ठा देवतेग्टादेधमीनुत्पादकल्वं च स््रार्थालुवादकस्व दर्यते । “स्तेनं मनोऽदरेतवादिनी वगिव्यादेस्तु स्तरर्था 

बाधित एव; मनः सेनसद्शम् , वागनृतप्रायवादिनीलयथेकरवे त्वनुवादस्वापत्तर्धिधिकट्पकत्वं वाच्यम् , स च धिधिर्वा- 
खनस्रयोरद्रवादियोगादन्येनापि तस्सेव्यमिष्येवंरूपश्चेत् , प्राक्षार्थस्वादचुवादः खात् , "नानृतं वदेदिव्यादिश्लाखविरुद्धश्च 
स्यात् । “अनृतेनैव खकार्य साधयेत्” “सेयेनैव द्रव्यमाजैये त् इति परिसंख्यारूपश्चत् तरैदोष्यापत्तिः, “स्येव वदेत्? 
श्रतिम्रहादिनैव दन्यमाजैये "दिति शाख्लविरोधश्च ! भत एवाश्यृतं वदेदेवे'ति नियमविधिरूपोऽपि न । नापि बिकव्पः; 
करप्यत्वेनास्य दुबैरत्वात् , तस्माच्छाख्रविरोधेन विध्यकद्पकस्वात् स्तेनमित्यादिदाकयानासमभ्रामाण्यम् । पएवं (तस्माद्भूम 
एष्नर्दिवा ददशो नार्यः अर्चिरेवामे्क्तं ददे न धूमस्तस्रादिवाभ्निरादिष्य गतो रात्रावादिलस्त'मित्यादेर्॑टविरोधा- 
द्भरामाण्यामिति श्ाखदष्टविरोधादिग्ति सूत्रेणाशद्भयान्येषामप्यथैवाद्गनामन्यैः अरकारैरपरामाण्यमाश्चङ्कय शुणवाद्- 
स्त्विति सूत्रेण वाधिता्थकानासुक्ताथैवादानां गौणार्थकस्वं ्रतिद्धाय “रूपात् प्रायादिश्यादिसूत्रैरुपपाद्च गोणाथेषी- 
दरष्टा धिध्यपेक्षितस्तुतिनिन्दाबोधकत्वसुक्त्वा सवा्थवाद्ानां करणेतिकतैवयतातिरिष्टमावनगतप्रा्ञस्स्याप्राश्चस््यधी- 
परत्वमिति सिद्धान्तितम् । तत्र “हिरण्यं हस्ते भवलयथ गृह्ञाती"'ति विधेः शेषभूते शस्तेन मनोऽनरतवादिनी वागिग्यत्र 
सेनशम्द्ः प्रच्छन्नकारित्वरूपाद्रूपात् गौणः; अनचरत्नब्दस्तु अनृतवाक्यबाहुख्यखूपात् प्रायात् मोणः; वबाद्यनस- 
योर्भन्दया हिरण्यस्य विधेयस्य स्तुतिधीः । "तस्ादूम पवेग्ल्यादौ तु 'दूरभूयर्ू्वादि"ति सुत्रोक्तदूरमूयस्स्वाहुशिं- 
गौणः ! अन्न “रूपात् प्रायात् “दूर भूयस्त्वादि'ति सू्रस्थपञ्नम्या स्यबन्तसमानाथैकत्वात् रूपग्रायदूरशरयसूवरूपाच् 
गुणानादाय गुणवादोऽचरतादिश्ञब्दं इलय्थो बोध्यः । दुरभूयस्स्वं च भूयस्त्वेन दूरस्थैदयमानत्वम् ! दिवा हि वृरस्ैः 
भूयस्त्वेन धूम एव दश्यते, नाभिः । तथाच शर्या भ्योतिर्ज्योतिरभिः स्वाहेति सायं जुहोति" “अभिर्योतिर्योतिः सूरः 
सखरारैति प्रावञजुहोती'ति मिश्रिङ्गकमन्नविण्योः शेषभूतं तस्मादिलयादिकम् । उभयोर्दैवतयोर्मेखनाटुभयदेवताको होमः 
भवात इव्यर्थः । वस्तुतस्तु--केवरुिङ्गकमिश्ररिङ्गकमश्रविध्योमैध्ये पठितमप्युक्तवाक्यद्धयं “अश्िऽ्योतिज्योतिरभिः 
स्ाटेति सायं जुहोति" “वूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूयैः खाति प्रात्तयैष्टोतीति केवरुलिङ्गकमघ्रविधेः हषः; “उभाम्यां सायं 
ह्यते उभाभ्यां प्रातनै देवताभ्यः समं दधातीण्यस्याथेवादस्य मिश्रलिङ्गकमश्रविधिङोषस्य सस्वात् । तथाच य्मादि- 
चाभ्रिरादिलयगवस्लस्मादिवादिव्यसेव ज्योतिष्टत्तन्मात्रसिङ्गकमन्नः परशस्त इयर्थः । एवमधिरेषेदयादावपि वोध्यम् । 
मन्मस्येति । प्रथमद्वितीय चिन्तितम--“अदितिर्चोरदितिरन्तरिक्ष"मिव्यादिमश्रा अप्रमाणम्; अ्थेबाघाविना 
इष्टविरो घादिसंभवात् । नच--अर्थवादस्येव बाधितार्थकत्वेऽपि गोणा्थधीद्वारा प्राकस्त्या्राहास्स्यघीपरव्वं तेषामास्ता- 

000 
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अभातम् । शङ्गस्य योस्यत्वनियमेन श्मालुमानसख योग्ययङ्कयिषयकत्वेन तश्र भ्रदयक्षबायेनेवोपपत्तरवैणैनीयतया प्रद्क्षाबा- 
धकत्वे शाश ङ्गलुमानस्यापि साधुत्वापत्तिशविति अ्रयक्षबाध्यमेवातुभानं नलवद्धमानवाभ्यं प्रयक्षम्--इति बषणेयन्ति- 

४) अतर ठघुचन्द्रिकाकाराः- 
सद्यं श्वुतिद्धासाऽचमाननिरुद्धविषयकस्य प्रयक्षस्याप्यजुमानवाधकलमुक्तदाखेण योध्यते! विरुद्धविषयकत्वसख बाध्य 

बाधकमभावम्रयोजकयख ततापि कर्थचिद्धियमानलात्.; तथापि प्रकृते न प्रवयक्षबाधकलध्रसब्गः, सन् घट इति प्रयक्षस्या- 
लुमानविरुदविषयकत्वाभावात. । वस्तुतस्तु--मच्ररिक्षकस्प्यश्चुतेरपि अतिदेश्चरूमाुमानपेक्षया बलवत्त्वेन अयक्ष- 
विषयलेनैव श्रुतेरलुमानबाधकखमपि न युक्तम्, किंतु छप्तलनिरवकाश्चत्वादिनैवेति म परलयक्षबलवत्तवं तव्रोपयुज्यत इति 
मीमांसावियेधोद्धावनस्य मोौव्यविदम्मितलमेव सुस्थम् । यथाच सन्त्वभ्रयक्षस्य प्ररीक्षितस्यापि नोक्तादमानबाधकत्वं तथा 
पूर्वमेव निरूपितम् ! शङ्गलेन योग्यत्वनिश्वयस्तु न संभवति; देवगवि अस्मदादिवष्चय्ययोग्यस्यापि शस्य सत्वात्, 
अश्वादौ -सङसन्देहकार्ऽयोम्यादुमिदयापत्तिभेति दे श्साधने अखक्षबाधासंभवेन व्यातिग्राहकत्केषु अमासत्वसमर्थनसै- 
वावद्यकत्वात् अलयक्षश्यासुमानबाध्यत्वे न काप्यदुपपत्तिरिति सर्वमनवयमिति रिवम्--इति व्यवस्थापयन्ति ॥ 

इति भ्रत्यक्षस्यायुमानबाध्यत्वो पपन्तिः ॥ 

१ तसाद्मपवा्चेदिवा ददे पतद्वाक्यगतो दक्षिषादुरिख्थैः । 



३७२ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः १] 
00 

गोडब्रह्मानन्दी ( कधुचच्दिका ) । 
मिति--वाच्यम्; मघ्रा हि न विधिसन्निहिता एव, किं ठ वाद्यणभागस्थविधिदोषभूताः संहिताभागस्था.अपि । तथाच 

दूरस्थानां तेषां न पदैकवाक्यतया भाशस्त्यादिबोधकस्वमिति प्रासे, बह्यणवाक्यस्येव म्र विरिष्टवाक्याथेघीजनक- 
त्वखाविशेषात्तादशधियश्वानु्ेव संबन्धिप्रकाशनरूपव्वेन ताद्शद्टोपकारद्वारा अनुषेयध्रधानङ्गस्वसं भवात्ताद्दादशी- 

पकारासंभवे अश्टदरारापि तदङ्गस्वसंभवान्तख प्रामाण्यमेव । यद्यपि हि मञ्नवाक्याशैस्य मानान्तरेणापि क्िच्या 

नायृदीत्राहिव्वरूपं प्रमाण्यं सर्वमन्नेषु संभवति; तथाप्यभिहितान्वयवादे बिभक्त्यन्तपदार्थशाब्दबोध्यैव प्रदन्तान- 
करणकत्वेन क्रियाकारक्ान्वयश्चान्दबो घस्योक्तशाडदधीकरणकस्वेन मन्नरूपाथक्ञानस्य करणत्वान्मन्नस्यापि प्रमाणत्वम्; 
अनेन मन्रेण इममर्थं प्रकाशयेदि"ति शियाकारकान्वयबोधे मत्रेणेति विभक्यन्तपदार्थरूपमन्रकरणत्वश्ञाडदबोधस्य 

करणस्वात् । “अद्विततिःरि्यादिबाधिताथेकादिमन्नाणां तु गौणा्भैकस्वादिकल्पनया दष्टविरोधादिकं परिहसैव्यमिति । 
तत्सिद्धीव्यादि । वस्सिद्धिः तदुदेश्यभूता सिद्धिः चजमानाधयुदेश्या कायैसिद्धिरिति यावत् । जातिः जननम् ? 
सारूप्यं चश्चुभादयतेजस्वि्वादिरूपं साद्ययम्, प्रशंसा आश्चस्यम्, भूमा बाहुल्यम्, लिङ्गखमवायः अद्यत्व- 
संबन्धः, गुणाश्रया इति सूत्ररोषः; गुणघटका इति तदर्थः । तथा च यजमानः प्रस्तरः इद्यादौ यजमानादिपदं 
यजञमानापेक्षणीयसिद्धिहेवुत्वादिरूपगुणयो गात् प्रस्तरादिबोधनद्रारा “उत्तरं बर्हिषः प्रस्तरं स्ादयतीटयादिविध्येकवाक्य- 
तया प्रस्वरादिस्तुतिपरम्--यस्ात् असर उक्तदेतुः, तस्मात् प्रशस इति, न तु यजमानादिपदं प्रसरादिनामः; सोमादि- 

पद्वत् अर्थान्तरे अलयन्तप्रलिदधस्वात् । नापि भरस्तरका्ये खुग्धारणादौ चजमानविधिः; उक्तविध्येकवक्यताभङ्गपत्तेः । 
“अश्च ब्राह्मण इ्यादाव्चिजननस्थानजातस्वगुणात् ब्राह्मणादिधीद्धारा बाह्यणादिस्तुतिपरमश्यादिपदम्; खष्टिकाछे 
बरह्मणो सुखात् अभ्भिव्राह्यणयोजैननस्य शुल्युक्तस्वात् 1 एवमादिल्यो यूप ह्यादौ सारूप्यं गुणः । यद्यपि तस्सिद्धि- 
देदष्वादिकमपि सारूप्यं; तथापि सारूप्यपदेन चश्चु्ंद्यं तेजखिष्वसाददयं विवक्षितमिति साग्प्रदायिकाः । तच्चेद् 
चिन्तयम्--तस्सिद्धिसूत्रे तर्सिच्छादीनां षण्णामन्यतमसेव गौणशब्देन बोध्यत इति नियमो विवक्षितः; अन्यथा 
षृप्णां कथनवैयथ्यौत् । तथा चार्थवादाधिकरणे “खूपादिण्टयनेन सेन मनः इलयादौ प्रच्छन्नकारिस्वरूपसारूप्यरूप- 
गुणनिरदेश एव वाच्यः; अन्यथा तस्य तत्सिद्धयादिरूपव्वासं भवेन षडाधिक्ष्यापत्तः । तथा च तस्य चश्चुभरद्यत्वाभावेन 

साङूप्यस्वानुपपत्तिः । तसात् सारूप्यं सादृद्यम्; तच्च मीमांसकमते अतिरिक्तपद थः, न तु तस्सिद्धिदेदुस्वादिरूपं इति 
तती भेदः । सादृश्यस्य तत्तदसाधारणरूफव्वेऽप्यादिल्यादिमेदविशिष्टस्य तेजख्ित्वादेरेव सादृद्यसारूप्यादिपदा्थैस्वात् 
न तस्योक्तटेतुस्वादिरूपतस्सिद्धधादिरूपता, तस्सिद्छदेयजमानादिभेदािशेषितस्वादिति ध्येयम् ॥ “अपश्ञवो वा अन्ये 
गोऽश्वेभ्यः पशवो गो अश्वाः इल्यादावजादीनां तत्न विहितस्वेन न भरतिषेधः, पर्युदाघचो वा; नापि "अयन्तीया वे माषाः, 
इत्यादाविव म्रतिनिधितया प्राप्तस्य निषेधः; “पुरस्तात् अ्रतीचीनसश्वस्योपदधाति पश्चाच् प्राचीनश्षभय'ति सन्निदित- 

विध्येकवाक्यतामङ्गापत्तेः, कि तु उक्तविध्यपेक्षितगवाश्वादिस्तुत्तिपरत्वम्; पश्चुपदस्य प्रश्सतपञ्चुपरत्वात्। “सृष्टी रप- 

दधातीश्यनत्र इष्टकोदेरोनोपधानं विधीयते इति भाष्यम् । वार्तिकं तु उपधानमात्रसय विधेयत्वे “चिन्रिणीरूपदधाति 
वन्निणीरुपदधाती"यनेकवाक्यानां वैयथ्यौपत्तिः; एकेनेव तद्धिधिसंभवात् । अत इष्टकोदेरोन मच्नविदिष्टोपधान भावना 
बिधीयते । खष्िपदं हि च्यथेकपदघटितमन्रकरणकोपधानकमेंटकाबोधकम्; (्तद्धानासासुपधानो मन्य इती- 
कासु दुक्च मतोःरिति । सूत्रिहितमतुबन्तस्वात् । यासामिष्टकानाञ्ुपधानकरणीमूतो म्रः सथ्यादिपदा्थै- 
संबन्धी, तादृशे्टकासु मतुबन्तम् , तत्र महुपो लोपश्चेति सूत्राथः । उक्तपदारथस संबन्धस्तु तदथेकपदवत्वम् । ननु-- 
एकपदार्थयोरुदेदय विधेय मवेन क्ियायामन्वयधीः "वषदकदः अथमभक्षः इत्यादाविव व्युत्पत्तिविरुढा- इति चेन्न; 
उक्तसूत्रणेष्टकारूपकर्मैकारकसय मघ्रकरणकोपधानरूपकरणान्वितस्य तद्धितवाच्यत्वोक्तिसामर््यादेव तादशान्वयधियोऽपि 
महते ्यु्त्तिसिदधत्वकस्पनात् । न हि क्रियासंबन्धमग्राक्षयोः कारकयोरन्वयः शब्देन बोध्यते; “क्रियागसैत्वात् 
संबन्धस्ये'ति वार्तिका्युक्तः । अत एव 'जआन्नयोऽ्टकपाः इत्यादौ तद्वितेनेकेनोक्तयोरप्यस्नयादिदेवताकपारादि- 
उव्यरूपकारकयोः प्रथमतः करियायासन्वितयोरेव मिधोऽन्वयः तसखादेकतद्धितोपस्थितयोरष्युपधनेष्टकयोः क्मस्वक- 
रणत्वरूपाभ्यामाख्याताथेभावनान्वयो युक्त एव, धातुस्तु तद्धितोच्छोपधानस्यानुवादः । यदि तु तद्वन्मच्रकरणक्धष्टकैव 
तद्धितवाच्या; करणत्वस्योपधानद्वारकत्वसुपदधातिसमभिन्याहाररभ्यमिति ज्ञापनाय उपधान इति सौत्र पदमिला- 

रोच्यतेः तद् चुत्ताुपपत्तिनास्स्येव । मच्चरूपकरणविशिष्टोपधानख तद्धिताथैस्वाभावेन तद्धिताथैष्टकोदेदोन विभरेयस्व- 
संभवात् । अन्न यच्यपि दष्टकासिरभ्रि चिनुतः इति वाक्यबोषितेष्टकानिष्टचयनाङ्गस्वान्यभरालुपपच्ैवोपधानं प्रु 
रक्यम्; तथापीष्टकोदेशेन तद्विधेः फटमुपधानसख चयनसमानकरकस्वसिद्धिः मतीष्टकमेकेकोपधानसिद्धिश्च; इषटका- 
सस्कारदारा उपधान “ चचनाङ्गत्वसिन्य ङपध।नयोरेककवैकः्वस्य प्रयोगविधिरम्यस्वात् , प्रतिभान युणद्न्ति- 
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घेनाधरमाण्ये प्रापे गुणवादस्तुः “शुणादविप्रतिषेधः स्याःदिल्यादिना गोणार्थता नोच्येत, (तत्सिद्धि- 
जातिसारूप्यप्ररं साभूमलिङ्गसमवाया' इति तत्सिद्धिपेटिकायां "यजमानः भस्तरः इत्यादेगोणार्थेता 
च नोच्येत, त्वयापि प्र्यक्चाविरोधाय तच्वंपदयोरश्चणा नोच्येत, श्ुतिविरोघे पव्यक्षस्येव प्रामाण्य- 
संभवात्, नच--तात्प्यलिङ्गानासुपकरमादीनामज सच्चान्नाद्धेतश्चुतीनाममुख्यार्थत्वमिति-- वाच्यम् ; 
ध्यजमानः प्रस्तर' इत्यादावपूवैत्वा्यकैकणिङ्गस्य ता्परयग्रादकस्य विद्यमानत्वात् । पकेकलिङ्धस्य 
तात्पर्यनिणीयकत्वे जिङ्गान्तर्मयुवादकमेव, त्वन्मते प्रत्यक्षसिद्ध मेदे श्रुतिरिव, कि वाहुस्येन 
इति--चेन्न; वाक्यरोषप्रमाणान्तरसंवादार्थक्रियादिपरीश्चापरीक्षितस्य प्रलयक्षस्य परावस्येन व्यवहार 
दंशायामेव पतदिरुद्धाथेग्राहिणो धूम एव्नर्दिंवा ददशे' (अदितिर्घयो"यैजमानः प्रस्तरः इत्यादे- 
स्तद्धिरोघेनासुख्याथत्वेःऽप्यद्वेतागमस्य परीक्षितप्रमाणविरोधाभवेन सुख्याधेस्वोपपत्तेः । प्र्यक्षा- 
देर्दिं परीश्चया व्यावद्ारिकपरामाण्यमात्ं सिद्धम्; तच्च नद्ेतागमेन वाध्यते, वाध्यते तु ताच्तिकं 
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गोडब्रह्मानन्दी ( लघ्ुचन्द्रिका ) । 
स्यायाचचच । यद्यपि चेष्टका्रकाशकत्वेन मश्राणासुपधेयेष्टकाङ्गव्वं आभं छक्यम्; तथापि तद्िधेः फरुञुपधाने तेपां 
नियमः, उपधानेतरग्रहणादिपरिसंख्या वा मध्यम चितिसंबन्धश्च; न्यां वे कांचन ब्राह्मणवतीमिष्टकामभिजानीयर्ता 
मध्यमविताबुपदध्यादि'ति श्चुल्या अलक्चश्चतिचिहितमन्नकाणामिषटकानां मध्यमचितिसंबन्धविधानात् । ब्राह्मणशब्दो 
हि बिधायकवेद्वाची अभिजानातिश्च प्रयक्चषवाची । तथा च ब्ाद्यणचििष्टाया यस्या दशटकायाः प्रद्यक्षतिषय्रस्वं 
तस्या उक्तसंबन्धो विहितः । दरष्टकाना सर्वासां प्रयक्षविपयत्वेन तासु तदुक्तिभ्यर्थति तद्विशेषणस्य विधायकवेदस्यव 

तत् विवक्षितम् । बाद्यणदब्दार्थोऽपि म्रक्ते ब्राह्यणावयचरूपं तद्धितपदुमेच; मतुप्प्रलययेन चाच्यत्वरूपस्य संबन्धस्य 

बोधनात् , उक्ततद्धितखचेष्टकावाव्ित्वात् , बाद्यणवाक्यवाच्यत्वस्याप्रसिद्धेश्च, प्रतिषाचस्वस्यैव मतुब्ेव्वे तख सांश्च- 

भावनायामेव सच्वेनेशटकायामसतवात् । प्रतिपा्घरकत्व रूपाप्रसि द संबन्धस्य बोधने तु म्रधानस्य प्रययसख अतिष्धा्थं- 
त्यागेन पीडा श्यात् , तद्रममप्रधानसख ब्राद्यणपददेव बिधायकी मूतनामास्यातसमुदग्यरूपवाक्यएवयपे पदे रक्षणा 

स्वीङ्कता । पएर्वच इतिकरणविनियुक्तरोकं्णमन्नकेष्टकाया मध्यमवचिति सेबन्धव्यादृत्तिः । न च--'टकाभिरभि चियुतः 
दइलत्र॒ विधायके विद्मानेने्टकापदेन वाच्यानां सर्वेष्टकानां तत्छबन्धापत्तिस्तद्वस्येति-- वाच्यम्; इष्टकोदेशोन 
विधायकं यद्धेदवाक्यं, तद्वयवसेव प्रकृते ब्राह्मणश्चन्द्रा्थ्वात , अन्यथा न्यां तै कांचने"यादिवाक्यवेयध्यौत् । अश्च 

खष्िप्रकाशकपदयुक्तोपधानमच्रा यद्यपि चतुरदशेव; तेष्वेव बह्यारज्यनेत्यादिरूपेण सजधरातुयोगात् ›, त एव च सृष्टिपद्- 
सुख्याथः, तथापि ख्य प्काश्चकाः चे श्रयो मन्राः वद्पेक्षयः यहुन्वयुक्तसृषिप्रकाशलकमन्नवरितकसमूढन्तमेताः सक्च- 

दश मच्राः बहुतरूपमूमधघटितयुणयोगान् खष्टिपद्ा्ः; "यत् ससषदररोष्टका उपद्रघानीःस्य्थवादात् ॥ श्राणण्छव उपद्- 
घातीण्टयादौ तु भराणश्धुत्पदराघरितमन्रपेक्षया बहुस्वरद्यून्या ये तस्पगृघरितमश्रास्त्पद्राघरितमन्राश्च तद्धरितैकसमूहान्तमः- 

तत्वरूपेण बहुत्वाभावरूपलिङ्गसमवायघरितगुणेन ते मच्राः प्राणश्छस्पदा्थः । यच्ु-भस्पत्वघटित एव गुणो टिङ्ग- 

समवाय-दइति । त्न; छखन्रिद्याछवरिद्रयघरितसमूहृस्थटेऽपि छचिणो यान्तीख्यादिप्रयोने गोणच्छत्रिपदारसंम्रहयत् , 
तादृदो वैदिके पदे रक्षणास्वीकारे प्राणश्धदादिपदेऽपि तदापन्तेः । तस्मात् सश्याटिपदं विधायकम् , नोपधाननामयेयम् । 

न चानुवादः । भाष्यकारमते तु अनुचाद् एव, न नामधेयम् , न दा बिधिरिति नामधेयपादोत्तवत्सिद्धिसुत्रविवे चनम । 

तस्सिद्धिपेरिकेति । तस्सिद्धिषदघरितं सूत्रे पेरिकेव; स्बेगमोणार्थानाममिमतानां प्रा्िस्थानत्वादिलयथेः । गोणा 
तेति । शक्त्या सिष्टपदेन जाततिदिदोषोपस्थितिजन्यते, तया स्िध्व्यक्तयुपस्थित्तिः, सा रक्षणा; शक्योपस्थितिजन्यायाः 
सशक्यसंबन्ध्यर्थोपस्थितेरेव रक्षणात्वात् , तया जनिता श्ोर्यादुप्थितिर्गौणीदृत्तिः; तद्विषयो मेगा उच्यते । तुतो 
मदपादेः--“जमिधेयाविनाभूलभतीतिक्षणोच्यते । रक्ष्यमणयुणैर्योगदकततेरिष्ट च गौणता ध इति । अभिधेयस्य 
वाच्यस्य यत् संवर्धि तद्धीङक्षणा । रक्षणाबिषयी भूतव्यकतर्युणर्योगात् विषयस्वरूपात् इततेयुणोपस्थितेर्गोणता, 
गौणीस्वमित्यथः । ङौयादिगुणानां सिह्यो वारु इव्यादिवक्ये वादादिनामा्थे तादस्म्येनान्वयः ! न च--सिंहादिना 
स्वृत्तिदौयौदेरेबोपस्थितिः; तेनेव सह पूर्वं संबन्धस्य गृहीतस्वात् , तस्य च बारे वाधाष्ान्वयसंमव इति--वाध्यम्, 
स्वद्त्तितावच्छेदकजाति विश्ेषवष्वरसंबन्येन विजातीयज्ोयौरे बौ रादिवृ्तेरेव धिष्टादिवणक्योपस्थितिसं भवात् । भष्टमते 
समवायविेषणयोरस्वी कारेण तयोः स्थाने तादरास्रसखव स्वी छारेण गुणकम सामान्यादिरूपस्य सर्वस्यापि गुणस्य सादा. 

त्म्येनेव नामाद्य्थेऽन्वयः । अभावादिपुणस्य स्वाधिकरणस्दरूएस्य तादार्म्येनैव म्बाधिरूरणेऽन्वयः । द्रव्यादि रूपस्य 

गुणस संमोगादिनेति विष् ॥ अत्र मल्यक्षयाधकद्रैत श्तं ' नद्धैतेति । व्यजमान' इत्यादिश्च तु नोपक्रमादिकम्, 
अतत्र मोणा्थेतेति भावः । अपृरवैस्वेति । भरल्तरयजमानामेदादमौनान्तराक्ञातरस्वरूपमपूज्स्वम् । वाक्यरोभेति । 



३७४ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः १ | 

भामाण्यम् , तलु परीश्चया न सिद्धमेव, अतो न विरोधः । धूम णवाभ्नेरित्यादेस्तु मुख्याथत्वे 
भतयक्चदव्यवदहारिकं भ्रामाण्यं व्याहन्येत । अतो वियोधात्तत्रामुख्याथेत्वमिति विवेकः । यच्तु-- 
अतयक्षाविरोधाय तच्वपदयोैश्चणा नाश्चीयेतेति- तन्न; षड्विधणिङ्गगेतिसामान्येन चाखण्ड एवाव्- 
धार्यमाणस्य तात्पर्यस्यालुपपत्तेः जीवेदागतसर्यजत्वकिञ्चिज्कत्वादीनामेकष्यान्वयेऽदुपपत्तेश्च तात्पय- 
विषयीभूताखण्डप्रतीतिनिवदाय छक्षणाङ्गीकरणस्यैवोचितत्वात्, _तात्पयेतिषयीभूतान्वयनि वोदाय 
छक्षणाश्चयणस्य सर्वत्र वदीनात् । नच--एवं सति अमुख्याथत्वं स्यादिति-- वाच्यम् तद्धि ्रतीयमा- 
नाशरपरित्यायेनाथीन्तरपरत्वं वा, अराक्याधेत्वं वा । नाद्यः, सामानाधिकरण्येन प्रतीयमानस्येकय- 
स्यात्यागात् । नान्त्यः; जदवजदलक्षणाश्रयणेन इाक्येकदेशपरित्यागे ऽपि “सोऽयं देवदत्तः इत्यादि- 
वाक्य इव शक्यैकदेदास्यान्वयाभ्युपगमात्, विशेषणवाधेन विशेष्यमाचान्वयस्यैवा्न लक्षणाडराब्देन 
व्यपदेशात् । तथा चोक्तं वाचस्पतिभिश्रेः- ्रस्तरादिवाक्यमन्यशेषत्वादमुख्याथम् , अदवेतवाक्यं 
त्वनन्यरोषत्वान्मु ख्याथमेव । उक्त हि शावरभाष्ये--“न विधौ परः शब्दाय इती"ति ॥ यथाचापूवै- 
त्वाचेकेकतास्पयैलिङ्गन "यजमानः प्रस्तर' इत्यायथेवादवाक्यानां न खाथपरत्वं तथा वक्ष्यामः । 

~ -~---~ ^ 

गोडनब्रह्मानन्दी ( लघ्ुचन्द्रिका ) । 
विधिवाक्यरूपवाक्यदहोषेणा्थवादानां स्वापेक्षितस्तुतिनिन्दापरत्वनिश्वयादन्यपरेभ्योऽथैवष्देभ्यो न प्रदयक्षविरुद्धाथे सिद्धि- 
रिति प्रदक्चं घ्यवहारकाडे बाधितं नेयर्भः। गतिसलामन्येन सर्वैवेदान्तजस्यावगतीनां जीवन्रह्येक्यबिषयकस्वेन समान- 
तयः । किञ्िनज्त्वेति। खकीयावस्थात्रयमात्रमासकत्वेय्भः । एेकयान्वये इति । रेक्यबोधे इयथः । पदा्थता- 
वच्छेदकविशिष्टयोरेव मिथोऽन्वयधीयुख्यया वृत्या सर्वत्रौरसर्भिकी; यथा "घटो मेयवाःनिल्यादौ घटस्वघययोर्भयतद्वतो- 

रसभेदान्वयधीः । अतएव "सर्वादीनि सर्वनामानी'ति सूत्रे--“लोहितोष्णीषा ऋस्विजः प्रचरन्तीलादौ रेहिलस्य विशे- 
षणस्वेन् भ्रचरणकाटे उष्णीषे तत्सर्वमपेक्षितमिति 'सर्वपदश्यापि विरोषणत्वात् सर्वनामसंेतिः महाभाष्यक्राराः। 
यन्न तु पदार्थतावच्छेद्केनोपहित उपक्षितो वा पदार्थैः शाब्दबोधे धिषयः, तत्न रक्षणेव; विशिष्टे शक्तिक्नेन 
शाब्दबोधे जननीये विशेषणस पदार्थान्तरयोभ्यतान्ञानसख सहकारित्वकंड्पनेन शक्तिक्ानजन्यबो धस पदार्थान्तरे 
पदार्थताचच्छेदकान्वयविषयकटवनियमात् । तथा च रुक्चषणं घिना 'तत्वमसी द्यत्र जायमानो बोधः पदार्थतावच्छेदकख 
पदार्थान्तरे तत्वाचच्छेदके चान्वय विषयीङुयात् ; अविषयीङर्वन्वा विष्टे शक्तिकानेन न जन्यते, किं तु विशेष्यमत्र 
श्क्तिङानेनेति भावः । अन्वयेति । बोधेयथैः । सामानाधिकरण्येन अकायैकारणद्रव्यमाच्रतास्पयैकसमानवि- 

भक्तिकूनानानामत्वेन । रेकयस्य खुदधग्यक्तिमात्ररूपस्य । प्रतीयमानस्य प्रतीयमानत्वेन विवरणादौ निर्णीतख । 
विशेष्यमात्रान्वयस्य षिशोष्यमात्रदान्द्धीप्रयोजकविशेष्यमात्नोपस्थितेः । व्यपदेशादिति । विरिष्टशक्ति्तानः- 
कार्यशाब्दधीजनकोपस्थितिस्वरूपरक्षणासाधम्याच्छक्योपस्थितेरपि रक्षणास्वोपचारः । न च--रक्थैकदेशानु भवस्य 
शक्तिक्लानजन्यत्वे पञ्यरपञ्चगेरनिलेलयादौ भ्रयोगे पञयुत्वगोप्वादौ शक्त्यैवोपस्थापिते पञ्यभिन्नादेरसेदान्वयसंभवेनोक्त- 
अयोगो योग्यः खादिति-वाच्यम्; शक्य विरोषणीभूवस्य शक्यस शाब्दबोधे तच्छक्तिंक्तानस्य हेतुत्वानभ्युपगमात् , 
दाक्याविज्ेषणश्चक्यवो घसयैव तच्छक्तिघीकायैत्वात् । अत एवानुकूरुयकशक्तादाख्यातपदादनुद्रुमान्रर्पेण “रथो 
गच्छतीत्यादौ व्यापारख बोधः शक्तयेवेति ऊसुमाजकरादुक्तम्; अनुदरत्वयलस्वाभ्यां विरिषटे शक्तेः स्वीकाराद् 
न वये विरोषणम् । बरबदुनिष्टाजनकत्वसमानाधिकरणेष्टसाधनव्वशक्तखापि विधिप्रययस्य “इयेनेनाभिचरन्यजेतेः- 
लादौ केवलेष्टसाधनत्वबोधकवं लक्षणां विनैवेति मणिकारादिभिरप्युक्छम् । अनन्यरोषत्वात् तत्पयेविषयवाक्यार्थ- 

अतिपाद्कत्वात् । बिधो विधायके अन्ञातक्तापके वाक्ये । परः प्रतीयमानादन्यः शब्दार्थः ताष्प्यविषयः ! नं 

वक्ष्याम इति । "उपक्रमोपसंहारयोरेकाथनिषटस्वभ् , अम्यासार्थेवादौ चे'ति चरथं शब्दगतम् , अक्लातस्वरूप मपू 
फरुवन्वमबाधितत्वरूपोपपत्ति्चेति जचयम्थैनिष्ठम्, षडेतानि लिङ्गानि तासप्यैमराहकाणि; तेष्वन्लन्रयं प्रामाण्यश्चरीर- 
निर्वाहकस्वाच् आवरयकमू्, निष्फरार्थे अयक्षादेः भामाण्यसंमवेऽपि न श्रुतेस्तस्संभवः; एरुवद्र्थस्तानादिकसुदिश्या- 
भध्ययनसंस्छृतश्चतीनां वि नियोगेन निष्फङार्थ ताद्प्याभावनिश्वयात् । यद्यपि तादपयौविषयेऽपि पराशस्याप्राशस्यधी- 
ह्वासैमूते वाक्यार्थं वाचस्पतिमते अथवादादेः भामाण्यमिष्यत एव; तथापि यादलध्रमाुदिदयोक्छमिनियोगः तादश 
अमाया; फरवदथेविषयकत्वनियमात् जथैवाददेश्च पराशस्यादिरूपा्थैश्रमासुददिश्यैव विनियोगात् तादलममाकरणस्वं 
फरुवत्वघटितमेवेति बोध्यम् । आत्रे व्व्थेवाद्स्य विधेयभराशचस्यनिषि्याभाश्स्यधीद्वारा विधिनिवेधवाक्ययोः 
मरमाजनकतायामावश््चकत्वम् ; अन्यथा तद्विषयीभूतयोः प्रवतैनातद्भाचरूपनिवसनयोः तादयधीरूपेतिकरग्यतान- 
न्वयेनोक्तममाया अपथैवसानात् । इतरयोस्तु विर्दधा्द्रये तास्प्यसंशये सति यत्रोपक्रमादिकं, तनैव तात्पथेनिश्चयेन 



[ प्रयक्षस्याण० बाध्यत्वम् ] गौडनह्यानन्दीयुता । ३७५ 

नलु-अन्यशेषत्वानन्यश्तेषत्वे नामुख्यार्थत्वमुख्या्थत्वयोः प्रयोजके, दिः तु मानान्तरविरोधाविरोधोः 
अन्यरोषेऽपि मानान्तरावियोघेः इयं गौः कथ्या बहुक्तीरेःव्यादौ लोके "सोऽरोदी"दिव्यादौ च वेदे 
भरस्तयदिवाक्यवद्मुख्यचरत्तेरनाश्रयणात्, अनन्यरोषेऽपि 'सोसेन यक्ेते' त्यादौ वैयधिकरण्येनान्वये 
विरुद्धत्निकद्धयापच्या सामानाधिकरण्येनान्वये धल्यक्षाविसोघाय च सोमवता यागेनेति मत्वथलक्ष- 

य 0 0 न न ज 0 0 

गोडव्रह्यानन्दी ( टघुचन्द्रिका ) । 

तदुपयोगितवम्. । वथाच नापूरेत्वादेरेकेकमात्रेण तात्प्थैनिश्चयसंभव इति बरिरोषतो मिध्या्वाजुमाननिरूपणो्तरं 
भ्रथमपरिष्ेद एव वक्ष्यते । वैयधिकरप्येनेति । "वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत' "उद्धिदा यज्ञेत पञ्ुकामः 
ह्यादौ वाजपेयादिपदं न नामधेयम्, किं तु गुणस्य व्रिषेयस्य बोधकम् । यद्यपि--यागे तादृशस्य गुणस्य नान्वयः; 
आख्याता्थक्रियां प्रति हि धास्व्थो यागादिः कर्मत्वेन करणत्वेन वास्वये रभते "पचती"लयादौ पाकं करोति पाकेनेषटं 
साधयतीति द्वेधा विवरणात्, काष्रि्यादिपदयोगे आयस्य तण्डुरूमित्यादिपदयोभे द्वितीयस्य संभवात् , उभययोजे 
पाकस्य करणष्वेऽपि काष्टानामितिकरैव्यतात्वेनान्वयात्, तथाच कारकाणां मिथोऽन्वयासंभवः; क्रियां भरति गुणी- 
भूतानां कारकाणां मिथस्समव्वेन गुणप्रधानभावेनानन्वयात् , नापि छ्छियायामेव तदन्वयः; समानपदोपात्तयागस्य 
करणस्वेनान्वयस्य प्रथमं बुद्धस्वेन पश्चात् गुणस्य करणस्वेनान्वये आकादङ्श्चायिरदहात् ; नापि कियाय कारकाणामन्वय- 
नियसेऽप्यकारकसरूपेण तस्य यागेऽन्वयः; अमेदान्वयस्य बाधात् , येदान्वयसय धास्वधेनामार्थयोरय्यु्पन्नत्वात् । 
नापि--वाजपेयपदस्य वाजपेयसंबन्धिनि रश्चणया तस्य यामेऽमेदान्वयः, घाच्वर्थस्य कर्मत्वे तद्िरोषणयदसख दितीय- 
म्तस्वापेक्षायामपि धात्वर्भैस्य करणव्वे तद्धिशेषणपदस्य तृतीयान्तस्वस्य संभवादिति--वाच्यमर्; रक्षणाकस्पनापेक्षयः 

वाजमन्न सुरारूपं पेयमस्मिभिति स्युरपस्या योगिकस्वस्तीकारेण नामधेयत्वैचीचिदात्, नापि स्वाराज्यकर्मिकायां 
क्रियायां यागस्य करणस्वेऽपि यागकर्मिकायां वाजपेयस्य करणत्वम्; एकेनाख्यातेन क्रिययोर्बोधने अआडृस्यापातेना- 
बृत्तिरक्षणवाक्यसेदापत्तेः, एकक्रियायां तु न कमेद्वय्यास्वयः; गुणी भूतयेकक्रियया प्रधानीभूतयोः कर्मेणोवेशीकत- 
मराकष्यतया प्रतिग्रधान गुणाद्त्तिन्यायेन क्रियापदस्यास्यातस्यावृ्यापस्या वाश्यार्थमेदुापस्या वाक्यभेदापत्तेः । 

शुणीभूतानि हि कारकाणि श्ियिकापि पिण्डीकरोति, न प्रधानभूतानी"ति न्यायात्; तथापि- 
करणकर्मसाधारणेन संबन्धिस्वमात्रेण यागखेकखामेव फियायामन्वयसंभचेन यायकमैकादामादाय तस्यां वाजपेय- 
गुणस्य करणत्वेनान्वयः, यागकरणकांश्ञमादाय तस्यां खाराज्यस्य कर्मस्वेनान्वयः, वाजपेयेन याग कुयौत् यामेन 
स्वाराज्यं कुयात् दति, इति म्रषे, न संबन्धिस्वमात्ररूपेण यागस्यान्वयसंमवः; क्रियाया हि फं केनेदयाद्याकाष्षप्या 
क्मैसवकरणस्वादिकारकरूपेणेव कमौदिकं गद्यते, अन्यथा चाकाङ्कुमनिदृस्यसंभवात् । तथा चकस्यां क्रियायां कर्मत्व- 
करणत्वाभ्यां यागस्यान्वयो वाच्यः, स च न संभवति, उक्तदोषात्; यजेरा्रृष्याप्तेः, विरुद्धयोश्िकयोर्वोधकरत्ख 
वैरूप्यस्यापत्तेश्च । विधेयत्वं गुणत्वञुपादेयत्वमिलेकं त्रिकम्, भनुवाधत्वं प्रधानस्वसुदहयस्वमिव्यन्यदिति श्रिकद्यम् । 
त्र फरानुवादेन यागस्य यागाजुवादेन गुणस्य ्ोस्पत्तिविध्ौ यागख्याश्तावन्ञाप्यस्वरूपे, फोदेरोन यागस्य यागो- 
देशेन गुणस च विनियोगविधौ यागस्य शेषटवरोरिस्वरूपे गुणस्वम्नघानल्वे, ताददमयोगविधौ भकृतविषिमरयुक्ूकृति- 
साध्यताधघीविरोष्यरवतादृशङ्कत्युदेशय ताधी विरेष्यस्वसूपे उपादेयस्वोदेक्यस्वे स्याताम्, ते च मिथो विरूढे; परस्परा- 
भावव्याप्यत्वात् । तथाचेकद्ः ज्ञातुमशचक्ये । तस्राद्यागे गुणस्य करणत्वेनान्वयस्य वैयबिकरण्येनान्वयस्यासंमवाद्- 
मेदान्वयरूपस्य सामानाशिकरण्येनान्वयस्य च गुणयागमेदप्रल्यय विरुढश्वाद्वाजपेयादिपदे मवर्थे वाजपेयसंवन्धिनि 
क्षणा वाच्या; तस्याश्रान्याय्यतवाद्वाजमन्नं सुरारूपं पेयमस्मिश्चिति स्युस्प्या योगिकस्वमेव युक्तम्; वाजपेये सुरा- 
अह बिधानात् । तथा च वाजपेयादिपद्ं यागनामैव; सोमेन यजेतेश्तयादौ सोमादिपदस्य छताविशेषादावस्यन्तप्रसिद्ध- 
त्वेन यागनामत्वासंभवाद्गस्या सोमसंबन्धिरश्चणया यागे अभेदान्वयः; चरं श्त्यम्ताप्रलिद्धार्थकत्वकस्पनातो रक्षणा. 
कल्यनमिति परथमचतुे चिन्तितम् । तविदसुक्तम्-कवैयधिकरण्येनेस्यादि । मत्वर्थति । नञु--मावनार्यां 
यागस्य यत् करणस्वं बुद्धं, तत् फङनिरूपितस् , सोमादेस्तु करणत्वं मावना्यां वसां श्मानं यागनिरूपितम् , 
तथा च यागेन करणेनावरुदधापि सा सोमेन करणेनाप्यन्वयमर्हलयेव; नैराकाषटुया मावात्--ति चेश्ञ; करणत्वरूपेणेव 
सोमादेः करणत्वं बोध्यम् । नं तु यागनिरूपितकरणत्वरूपेण; तृनीयायास्तदबोधकस्वास् । रक्षणया च न तस्यास्त- 
ढोधकत्वम्; प्रधानीभूतविभक्तौ रश्चणाया अन्याय्यस्वेन प्रातिपदिक एव मत्वर्थरक्षणाया युक्तत्वात् । तथा ख करण- 
ध्वमात्ररूपेण सोमस्यान्वये वाच्ये नेराकाद्कुथं दुर्वारम् ; तेन स्पेण यागस्य प्रथममन्वितत्वात् । नु--भावनापेक्ष- 

माणा हि साधनं कं फर्स मे । सा्नाजु्रहः को बेत्यनुस्युतमपेश्षते ॥ इति च्कषरणे वार्तिके उकमू--तस्याय- 
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णाया आश्रयणान् । एवं विचारविधायके “अथातो अह्मजिज्ञासे'ति सूत्रे तद्धिजिज्ञासखे"ति श्चतौ 

ख मानान्तसाविरेघेन विध्यन्वयाय जिज्ञासारशष्देन विचाररक्षणायाः (सवं खल्विदं बद्य व्याद 

चामुस्रा्थतायाः खीरतत्वात्? स्स्यापि वाक्यस्यावाच्ये बरह्मणि क्षणाया पवेष्त्वेनामु ख्या थ 

स्वनियेधायोगाच्च. अन्वयानु पपत्तेस्तात्प्याडुपयत्तेवो ङक्षणावीजस्य विध्यविधिसाघारणत्वाच्चः 
द्रावरं नु वचनमर्धवादसुख्यन्वाय विधो न रक्षणेदेबंपरम् ; तस्मान्न भव्यक्षं राब्दवाध्यं--इति व्येन; 

भाव्ानववोधान् । तात्पयैविषयी भूताथवोधकत्वं हि ञुख्याथेत्वम्; न् शक्याथेमात्रवोधकल्वम् ; 
अन्याधनान्पयकत्वाचघ्तुख्याथत्वम् ; न खाक्चणिकत्वमा्रम् । तथा चद्धेतागमस्य खतात्पयैविषयी- 

~ ~~---------~----~-~ 

गोडनह्यानन्दी ( ठघ्ुचन्दिका ) । 
मधः; भावना स्वीयमंशत्रयमपेक्षमाणा इत्यनुस्यूतमेव फरूघटितरूपमपेक्षते । फलस्य फरघटितरूपेणपेश्षणीयस्वं 
स्य्ट्वादुनुक्ू्वा करणेतिकरेन्यवयोस्तदाह--साधनं किमित्यादि । मे भावनायाः फरस्य साधनं करणं 
किपमिनि करणाकाङ्का किनिष्टकरणतानिरूपकफरिका भावनेति यावत् । भावनास्ररूपे न करणपेश्षा; तथा सति 
यागकरणस्वनुद्या तन्नित्यं स्यात् ! न हि यलविरोषरूपस्याङ्गकलापरूपस्य वा तस्य यागकरणत्वम् , किं तु याग- 
जनकम्बम् । नथा च प्रथमं भावनायां फखान्वयात् मस्फे किं करणमियेवं पर्यवसिता स्वगेस्वादिषिरेषमविषयी- 
कवन सिकरणकफटिका भावनेलेव करणाकाद्ुम पाष्ठिकान्वये । एवं खगेकरणत्वेन यागादि भानात् साधनायुहः । 
करणोपङारके मे फट्येत्ययुषज्यते । तथा च किञुपङृतकरणफलकवती भावनेति इतिकतेव्यताकाष्कुा । एवं च फर 
करणाकाङ्कया यागा्न्वयेऽपि फलकरणोपकारकाकाद्कुपयां सोमाचन्वयो भवतु--दइति चेत् , भवत्वेवम् ; तावता 
हि मोमाद्रितिकरवयत्तव्वेनेवान्वयः, स चोक्तरीलया मघ्वथैरक्षणयेवेति दि । तस्मात् करणीभूतयागोपकारकाकाङ्कु्या 
सोमादिपदं सोमाद्यपकार्यं रक्षयित्वा तदेदं यागे बोधयति । तथा च तृतीयार्थो न बाध्यते; यागीयकरणताया एव 

तथा बोधनात् । सास्तु बिभक्तेरथां भावनायां न निराकाङ्कुः, तस्याः सग्रकृतिमुर्याथेनिष्ठाधिकरणतवादिबोधकस्वम् ; 
यथा “समे दहं पू्णमासाभ्यां यजेतेग््यादौ समदेशादिनिष्ठाधिकरणस्वादिबो धकस्वम्। नयु-सो मादिषदं सोमादयुपच्छार्य 
लक्षयित्वा तद्दभेदं यागे बोधयतीति यदुक्तं तदयुक्तम् ; यजिपदं हि यागकरणस्वं रश्चणया बोधयति, तदेकदेदो यागे 
सोममाध्यस्यान्वये एकदेशषान्वयदोषः, क्छियाविदोषणव्वेन सोमपदस्य द्वितीयान्तस्वापत्तिश्च--इति चेन्न; कियाचिशो- 
कणस्य हि द्वितीयान्तत्वं क्रियाफएरुषिश्ञेषणत्वे सदेव; "साधु पचतीणटादौ विङलयादेः कर्मतया व्यापारं प्रति विदोषण- 
तया प्रस्ययात् तद्धिरोषणस्य साध्वादिपदस्यापि द्वितीयान्तताया युक्तत्वात् , मरते तु फराकमैकव्यापारसूपे याग एव 

सोमपदस्य विशेषणत्वाद्यागस्य च करणत्वेनैव समावनायां विदोषणत्वात् सोमादिपदस्य वृतीयान्तस्वमेव युक्तम् । 
तृनीयान्तत्वमेव चेकदेशान्वयस्य च्युस्पत्तिसिद्धत्वं पयति “साधु पचतीण््यादौ द्वितीयान्तस्ववत् । अतएव सिद्धान्ते 
बाञपेयादिषद्ानां चृनीयान्तन्वं युक्तम् । यद्धा-प्रकृते सोमादिपदस्य यजिसामानाधिकरण्यं तदोध्यार्थबोधकस्वम् , 
नतु तदुरथविदोषणतया स्वा्थबोधकस्वम् । तथाच सोमसाध्यकरणस्वस्यैव भावनायामन्वयेन सोमसाभ्यख न तादा- 
स्येन यण्नेऽन्वयः । एवं च सोमवता यागेनेति मस्वर्थेति मूकस्य वस्तुगल्या यागरूपो यः सोमसाभ्यमस्वथैः, 
चदथकत्वमेवेति न तेनापि यागे मव्वर्थान्वयस खाभः । परेतु--यजिना याग एव बोध्यते; न तस्करणत्वम् । 
संबन्धबिषयेव तद्धानसंमवात्, अन्यथा स्वरमकामादि पदेऽपि खगैखाध्यत्वस्य रक्ष्यस्वापत्तेः । नच--सेषेति-- 
वाच्यम्; ख्गकामस्य खर्मविशिष्टरूपेण साध्यतया तत्संबन्येनान्वयसंभवे लक्षणया अस्याय्यत्वात् । नच-किमि- 
स्थाकःद्ायाः साध्यत्वप्रकारकषीविषयकत्वदुक्तधियं विना तदनिनबरृत्तिरिति- वाच्यम्, उक्ताकाङ्कायाः साध्यत्वसंसखर्भ- 
बीविपयकत्वात् । अत एव द्वादशे तघ्ररतादावुक्ते, श्रयाजाचङ्गभावनाया इतिकर्तैब्यतास्वेन मधानमावनायामन्वयः? 
इनि । नच तत्रायीतिकरमव्यताखं रक्ष्यम्; वाक्याथस त्संसर्भेणान्वयसंभवत्--इत्याह्ुः । मानान्तरेति । 
जिञ्ासाया ज्ञानखेव इलयसाध्यस्वेन इतिसाध्यत्वन्याप्यवबिधिसंबन्धस्याभावमाहकमनेयथः । विध्यन्वथाय 
अभ्याहृतकतेभ्येतिपद्रुम्यप्रवसेनारूपविभ्यन्वयाय । निज्ञासाकरणकमावना्यां प्रवसैनान्वये निक्ञासायामपि 
वस्याव्मकसवेनोकमानविरो धाद्विचाररक्षणेति मावः । वाक्यस्य अद्वैतचाक्यस्थपदस्य । इषठत््ेन स्वदिष्त्वेन । 
ˆभेतवाक्यंस्वनन्वरोषतवान्युस्याथेमेवे युवा चर्यतिवाक्येनेति शेषः । तात्परयँत्यादि । खकीयसुख्यवात्पयैविषय- 
याञ्वार्भबोधकस्वपिल्यथः । भष्रस्त्यधीद्रारीभूतोऽ्थवाद्बोध्यवाक्या्थस्तु न सुख्यतात्प्ेस्य विषयः, कं तु अवा. 
नलर प्प सुस्यतासयेनिषयोऽपि प्राशस्त्यं न वाक्याथैः । अन्यारथैत्यादि 1 खकीयसुल्य तात्पथविषयवाक्याथ- 
वाथस्तवामन्ययः । वाचस्पतिमते तु रक्षणद्धयेऽपि सुख्यपदं न देयम् , द्वारीभूतवाक्याथस्य ताध्पयौविषयत्वाल् ।. 
विपण यागादिनिष्ट मो मादिसंबन्रे तात्पयौ भावादिति । सोमादिविशिष्टयागादिविशिष्टभावनायां विध्यन्वयस्यसे 
विेषणीभूतसोमष्देयागादिनिषवैरिष्ये श्रूयसाणविषेनं तात्पथम् । यदि हि तत्र ताप्य; तदः सोभेन यागं कयादिति, 
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भूतार्थबोधकत्वनिवौहाय रक्षणाश्रयणेऽपि सुख्याथत्वमुपपन्नमिखयवोचाम । एवे च "सोमेन यजेते" 
व्यादिविशिष्टविघेर्विंशेषणे तात्पयौभावान्मत्वर्थलक्षणायामपि खाथौपरिलयागाच्च नामुख्यार्थत्वम् । 
जिज्ञासापदे तु ज्ञाधाठुनेष्यमाणज्ञानलक्चषणाङ्गीकारानङ्खीकारमतमेदेऽपि सन्प्रत्ययस्य विचारः जह- 
हक्षणाभ्युपगमस्योभयत्र तुस्यत्वात् शक्याथेपरित्यागेऽपि विधि तात्पयैनिवोदात् नाभुख्याश्ैत्वम् । 

गोडब्रह्मानन्दी ( टघुचन्द्रिका ) । 

यागोदेदयकसोमकरणकभावना विधौ तादरचपर्यवसानं वाच्यम् ; एकक्रियायामन्वयसमप्राप्तानां कारकाणां मिथोऽन्वय- 
त्तानाभावनियमात् , विधेयक्रियाविरोषणत्वाभावे प्रचतेनारूपविधिसंबन्धस्य सोमे क्ततुमश्चक्यस्वेन सोमानुष्ठानापर्य- 
घतसाथिनो यागसोमसंबन्धमाच्रतात्पयैसखय व्यथैत्वात् । तथाच भ्यागेनेष्टं ऊुयौत् सोमेन यागं कु्यवः इति विशिष्ट- 
भावनाहयरूपवाक्या्थैमेदाद्राक्यमेदः स्यात्; धालाख्यातपदावृत्तिभ्रसङ्गात्। नहि यञ्यादिपदसख सङ्खरतिसन्धानेन 

दविसदथेग्रत्ययः संभवति; स्हुच्वरितः शब्दः सकृदेव स्वां बोधयतीति भ्युत्पत्तेः, बिरुदधत्रिकद्वयापत्यादिदोषाच्च । 
तसराद्विरिष्टविधेः सोमादिविशिष्टरूपसोमादिपदाञ्ुख्याथे विषयकत्वेऽपि नाञुख्याथेकत्वम् । यत्परः शाब्दः स रन्दा्थं 

इति न्थायेनाञ्रुख्यार्थपरयेवासुख्याथैत्वादिति भावः । नजु--विदोषणे तात्पर्याभावे विरिष्टविधर्विरोषणविरोष्य- 
संबन्धविषयकस्ववेयर्थ्येनोक्तसंबन्धक्तापकपद्तेयर्थ्यः स्यात्--इति चेश्न; बिशिष्टविभिविषयीभूतो यो मानान्तरग्रा्षा- 
साधितोक्तसंबन्धः, तस्रमान्यथानुपपस्या चिशेष्योदेस्यकेतरिरोषणसाधनकभावनािधेः कदप्यस्वात् । नहि कारकयोः 
सोमयागयोरेकश्छियायां साधनसाध्यभावक्ानं विना मिथस्तत् संभवति; न वा साभ्यसाधनविरोषितक्रियानुष्टान- 
पयैवसायिविधे विना साधनविरिष्टसाध्यनिष्पत्तिः; न वा तां विनेवोक्तप्रमा । ननु-- विशिष्टस्य विरोष्यविरोषणसंब- 
न्धेभ्योऽतिरिक्ततेन विशिष्टविधेसुक्तसंबन्धविषयकःस्वश्येवासिद्धस्वात् । कथं तदन्यथानुपपस्योक्तकत्पनमिति- चेन्न 
धिरिषटस्य केवरचिरोष्यात् भिन्नत्वेऽपि तदभेदस्यापि स्वीकारात् । न हि बिरिष्टकेवर्योरघ्न्तमेदः; येन विक्षि- 
धीः; निरेष्ये विङोषणसंसर्म न विषयीङ्कयौत्;, फं तु सोमविदिष्टः याग इति सामानाधिकरण्यप्र्ययेन तयो- 
मेदाभेदसरीकारेण विरोषणसंदष्टखूपस्य केवरुविरोष्यभिश्नस्यापि विशोषणसंसर्मघरितत्वात् वि शिष्टधीरविशोष्ये विरोषण- 
संसमैविषयिण्येव । तथाहि--विरिष्टस्य तेभ्योऽतिरिक्तत्वेऽपि हि नेल्यतिशिष्टघयादिप्रकारकक्षानोत्तरं केवरूषटाथ- 
मावदुदधेरिव घटदौ नेस्याद्यभावबुदधेरनुदयात् नीरुषरसख विशेष्ये केवरुघटप्रकारकसवखेव घरे नैख्यप्रकारकत्वस्यापि 
नैस्यविरिष्टषरप्रकारकबुद्धौ स्वीकाराद्विशिष्टविषयक्थीः केवरूबिरोभ्ये विरोषणसंस्गविषयिकैव । यदि तु विरिष्ट- 
भ्रकारकथियः केवरुपरकारकस्वा्यस्ीकारेऽपि तादशतादराञुद्धि भ्रति पृथरोव विरोधित्वं करप्यते, तदा गोरम् । 

तस्मात्तसयां केवरुप्रकारकत्वादिकमावदयकम् । एतदभिप्रायेणैव पञ्ेकस्वाधिकरणादौ बिरिष्टविधेर्विरोषणविधिसापिक्षष्वं 
(नाग्रहीतविरोषणा बुद्धिविशिष्टे उपजायतः इति न्यायाविव्यादिकं इष्टीकातश्ररलादाबुक्तम् । ननु “सोमेन 
यजेते'ति सोमादिपदधटितवास्यस्य केवरख्यागमावनाप्रवतैना न ता्पर्यविषयः, किंतु यजेतेयस्येव, तथा च सोमे- 
नेद्यादेरयुख्या्ेकत्वं स्थितम्, तत्राह--मस्वर्थटश्चणायामपि खाधपरिल्यागाश्चेति । यद्यपि सोमपदे 
सोमसाध्यरक्षणया शसोमसाध्याभिश्नयागेनेष्टं भावयेदिति वाक्यार्थघीः स्वीक्रियते, अन्यथा समानपदोपात्तत्वप्रया- 
सत्या प्रथमं भावनायां यागस्य करणत्वेनान्वयादाकाङ्कुविरदेण सोमस्य करणत्वेनान्वयानुपपत्ते; तथापि सोमस्य 

विशोषणव्वेनैवान्वयः, नोपरक्षणस्वेन; विरोषणत्वस्योस्सर्भिकस्वात् । तथाच विरोष्यमूतयागान्विते करणत्वे सोमस्या- 
प्यन्वयात् सोमेनेति पदस्य मुख्यार्थो न लयञ्यते । नच--यागकरणत्वान्वितभावनायां सोमकरणत्वस्य नैराकाङ््या- 
दनन्वयस्तद्वस्थ दइति--वाच्यम्; करणीभूते याने करणीभूतसोमसखाध्यत्वबोघेन यागद्वारा करणत्वप्यैवसानाप् । 

यागस्य सोमसाध्यत्वं हि सोमसाधनकस्वम् । तथाच करणसाधनस्वे सति करणत्वं करणद्धारकं करणस्वमितिकसष्य- 
तासवम् । अतः करणस्वबोधस्येतिकतैब्यतात्वबो परे पर्यवसानात् नैराकाद्धक्ष्यम्। नच-सोमसख यागसाधनत्वे तात्पय- 
भावस्थोक्तत्वात् करणद्वारके करणत्वे न तात्पयेम् , क्रि त करणस्वमात्रे, तख च नैराकाङ्क्ष्यमेवेति-- वाच्यम्, बोध- 
निषयसवं हि यत्र पयोक्षं, तत्नाकाङ्का वाच्या, न सु तात्पयविषयस्वं यत्र पर्यासम्, शाम्दबोधविषयतापर्यास्ावेव 
साकाङ्कस्वस्य नियामकत्वात् । तथाच सोभेनेलयादेः सोमकरणिकायां यागकरणकभावनायां तास्पर्यात्तासपय॑विषय- 
स्वाथेबोधकत्वं स्थितमेव, अतास्प्विषयमस्वथेलक्षणा च न तत्र बाधिकेति भावः । इष्यमणेद्ादिः । इष्यमाण- 
स्वेन रूपेण पदादनुपस्थितस्य ज्ञानसख साधनाकारुगविरदेण विचाररूपे साधने अन्वयासंभवात् इष्यमाणश्षानत्वेन 
दाधातुना ज्ञानं रक्ष्यत इति केचित् । तेन रूपेण जानस्यानुपस्थितावपि साधनान्वये बाधकामावः; अन्यथा विखा- 

रस्यापि साधनस्वेनाुपस्थितस्य साध्यानाकाङ्कुस्वाप्या साधनवि चारत्वेन विचार सन्प्रययलक्षय तापत्तरित्यन्ये । 
बिधिताप्वति । जिज्ञासापद बोध्यस्य ज्ञानसाधनविचारस्याभ्याहतकतैष्येतिपदङन्धभाएवनायां करणत्वेनाथश्चग्द्- 

अदे. सि, ४८ 
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न हि वाक्यार्थप्रतीत्यन्थथायुपपत्या पदमात्रे छक्षणायामपि वाक्यस्यासुख्यार्थ॑त्वम् ; भ्रतीतस्यार्थस्या- 
नन्यरोषत्वेन मुख्यत्वात् । यचच पुनः प्रतीत एव वाक्याथोऽन्यशेषत्वेन करण्यते, तत वाक्यस्यासु ख्या- 
त्वेव । अन्यद्धि पदतात्पर्यमन्यञ्च वाक्यतात्पयैम् ; “सेन्धवमानयः "गङ्गायां वसन्ती्यादो वाक्य- 
तात्पयैक्येऽपि पदतात्प्थसेदात्, "विषं भुङ्क्षे त्यादौ पदतात्पयौमेदेऽपि वाक्यतात्पयेमेदाच् ॥ 
अत एव श्रयं मोः कथ्या बहुक्षीरेल्यादि वाक्यार्थस्यावदयं करेतव्येति विधिरशोषत्वेन तत्पाशस्व्यख- 
क्षकत्वात्, “सोऽरोदी"दित्यादिवाक्यार्थस्य च "र्हिंषि रजतं न देयं दिण्ययं दक्षिणेति विधिरोष- 

गौडब्रह्मानन्दी ( कघुचन्द्िका ) । 
कम्यञुयुश्चाविषयमोश्षस्य कमैत्वेन अथशाञ्दरुभ्यशामादीनामितिकतेव्यतत्वेनान्वयादन्नयान्विततमावनाया विध्यन्वय 
इति भावः । मोश्चसाधन्षाने विचारेण भावयेदिति वाक्यार्थस्तु न युक्तः; षट्कलः भथमभक्षः इत्यादाविवेकपः- 

दोपस्थितयोरदेश्यविधेयभावसखान्युत्पन्नत्वात् । इष्टसाधनत्वमेव विधिप्रल्ययाथं इति ओपनिषदादिमते ज॒ करैन्येति- 
पदस्यानध्याहारेऽपि न क्षतिः; अथश्चब्दाथेश्य सुस्युभुश्चो ्तर्वस्य ज्ञानसाधनविचारे काभेन मोक्षरूपेष्टसाधनत्व- 
खाभात् । पश्चद्रयेऽपि ज्ञानसाधनस मोक्षसाधनस्वं बुध्यमानं क्ञानद्वारकमेव पर्यवस्यतीति न तादृशसाधनत्वसखाभाय 

चाक्यान्तरं कर्प्यते, येन तच्छेषस्वेन श्रूयमाणवाक्चखामुख्यारथेत्वमिति भावः । नु--नाथैवादस्यास्ुख्या्थता 

संभवति; सा हि खप्रतिपाद्यवाक्या्थमिन्नतावर्थकत्वम्, तेषां च प्राश्स््यादिधीद्रारा वाक्याथौत् खग्रतिपाय्यात् भिन्ने 
प्राश्चसत्यादौ न तात्पर्यम्; तेषां पदविधया तदुपस्थापकत्वात्, पदस्य स्वार्थं तत्पयौ भावात्, प्राद्रस्यादिघण्ति चु 
चाक्षया सा्थवादविधेरेव तात्पर्यम्; न तेषाम्, यदि तु तेषां प्राश्चस््यादौ ताष्पयं खीक्रियते, तदा खतात्प्यैविषय- 
बोधकत्वेन मुख्यार्थत्वं खात् , न च--उक्तवाक्याथैबोधकत्वमेव तदिति--वाच्यम्; अथेवाद्सखापि वाक्यत्वेन तदथै 
ज्ञस्त्यादेरपि वाक्याथैस्वात्, तच्राह--अन्यदित्यादि । वाक्यतात्पयैक्य इति । रवणस्वादिदिशिष्टघटित- 

वाक्यार्थस्य शाब्दबोधात् पूर्वं ज्ञातुमशक्यत्वेन न वाक्यतास्पर्य तद्धटितम्, क्रि तु सैन्धवपदाथेत्वेन छवणादिघटित- 

वाक्याथैघटितस्, तथा च रवणतुरगरूपपदाथभेदेऽपि वयस्यम् । सेदात् वेरक्षण्याव् । तच्च पदाथविरशेषभमारूप- 
कार्चप्रयोजकत्वभ् । विषमित्यादि । विषभोजनमिष्टसाधनमिलत्रैकं वाक्यस्य ताप्यम् । शत्रोरन्न भोजने प्रसक्ते 
आेनोक्तसय विषमिद्यादेः यदि श्त्रोरन्नं सुञ्यते, तदा “विषं भुदक्षवे'ति वाक्याथघीदारा रात्नोरन्नभोजनमनिष्टसाधन- 
परिदत्रापरं ताष्पयैमिदर्थः । तथा च वाक्यस्य छवणतुरगपद्थद्रयसाधारणप्रमाजननोपयोभितादयैकत्वेऽपि रवण 
मातरपरस्वेन सेन्धवपदक्ञानाद्धवणसेव प्रमोत्पत्तेः पद्वात्परयं मावद्यकमिति भावः । अथवा रुवणस्वतुरगस्वादिरूपेण 

सैन्धवादिपदारथस्य तात्पये निवेरोऽपि न क्षतिः; रु्वणकमैकानयनपरमियेवंरूपस्य ताव्पय॑स्य वाक्या्थघटितत्वेन 

द्ाग्दधीपूर्वं॑क्ञातुमशक्यत्वेऽप्यानयने रवणकमैकत्वप्रकारकधीपरमिलेवंरूपेण तात्पर्थख वाक्या्थाघरितत्वेन पूर्वं 
ज्ञातुं शक्यत्वात् । तथा चैवं व्याख्येयम् । तात्पर्ये क्ये पदा्थेयोरेकसंसर्गघयितत्वेन तात्पयैक्ये । मदात् उक्तसंसगौ- 
विषयकत्वेन भेदात् । पदार्थारो बाक्यस्यानुवादकत्वेन पदार्थयोः संसर्गौशमात्रप्रमापकत्वेन संस्गसेक्यात् वाक्य 
ताच्पथैक्यम् ; संस्प्रमाप्रकस्वस्यैव वाक्यतात्पर्यरूपत्वात् । पदताप्प्च तु पदाथैसेदात् पदाधसंसगीघरितस्वाच 

वाक्यतात्पयौद् भिन्नम् । तस्य च वाक्यतास्पय॑निशेषहकष्वेनोपयोगः । वस्तुतस्तु--पदपदं बिभक््यन्तपदपरम् , 
वाक्यपद् तादृश्षपदद्रयपरम्। तथा चान्विताभिधानमते विभक््यन्तैकपदख शाब्दप्रमाजनकस्वस्थास्रीकारेऽपि मतान्तरे 

तस्स्लीकारात् , पदता्प्यैमपि शाब्दधरमामरयोजकम्; सर्वथा पदतात्पवैस्यावश्यकत्वादथेवादानां पाास्त्यादावषिं 
तात्प्मस््येव । तथाच खतात्प्यैविषयो यः खघटकपदाथसंसर्भः तद्धोधकत्वं सुसख्या्थेकतवं ना्थवादानाम्, क्रित 
स्घटकपदथेसंसगोन्यताव्र्यकस्वं सुख्याथंकत्वमेवेति भावः । अत एव अन्यशषस्वस्यासुख्याथत्वे प्रयोजकत्वादेव ॥ 
य्या शया । वर्दिपीत्यादि । दिंषि रजतं न देय मितिविधेः "हिरण्यं दश्षिणे°तिदियेश्च शेषतवेनेत्यथः । 
तत्पराशस्स्येति । हिरण्यदानम्राशस्लेतयथैः । तख हिरण्यदानख प्राशनस्लं यत इति श्युत्पत्याः रजतदानापाश्चस्लेति 
चाधः । यथाश्चुतं त्वसङ्गतम्; "बर्हिषी लादिविधिरोषख प्रा्चस््यलक्षकत्वावरेयकत्वात् । “सोऽरोदी्यदरोदीत्तद्ध ङ्ख 
स्त्व यदश्वशीयेत तद्जतममवत् बुरास्य संवत्सरात् गृहे रोदनं भवति तस्मात् बर्हिषि रजतं न देय"मिखत्न 
बहिःष्दिते यक्षे रजतदानं निषिध्यते । यथाश्रद्धं दक्षिणां ददातीति तिहिते दक्षिणादाने रजतस्य खेच्छाभरा्षत्वेन 

आसरामरत्वान्न विकटपः । "हिरण्यं दक्षिणेति विधेः शेषोऽपि तादा वाक्यम्, परं तु पुराखेत्यादिश्याने तस्मादजत- 
मदृश्िण्यसश्लं दीलयादिकम् । तच्च तत्र “न हि निन्देति न्यायेन रजतनिन्दाद्वारा हिरण्यस्तुतिपरमिति भावः । 
सच बरह्म, यतः तज्नरान् । जायत इति जः, ऊीयत इति ङः, अनितीलयन् , तस्य ब्रह्मणो जान्, त्वान् । 
उपादानत्वाधिकरणत्वकरणस्वानि संबन्धत्वरूपेण ष्या प्रतिपाचन्ते । शान्तः उ्पासीते*ति जानतः सनू मनोमयत्वादि- 
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त्वेन रजतनिन्दाद्यय तस्पराशस्लयटक्षकत्वात्, "स्वं खल्विदं जह्य तज्ञरानि"ति वाक्यार्थस्य शान्त 
उपासीते'ति रामविधिशेषत्वेनाव्यनायाससिद्धत्वरूपतत्माशस्त्यरश्चकत्वादसुख्यत्वमेव । अत प्व-- 
मानान्तरविरोध पव ङक्षणेति--अपास्तम् ; श्यं गोः कथ्या बहुश्षीरे त्यादिना धाशस्त्यलक्षणायां 
व्यभिचारात्, किं तु परमतात्पयविषयीभूतार्थपरतीतिनिवौदायेव सवौ्थ॑वादेषु ङक्षणा, एतावांस्तु 
विरोषः--विधिप्रारस्स्ये कश्चणातः परागर्थवाद्वाक्यप्थज्ञानम्, तस्य परमाणान्तरविरोधे बाघ प्व; 
यथा प्रजापतिरात्मनो वपामुदकखद'दिव्यादौ । अत एव तत्र शुणवादमाचम्, प्रमाणान्तरतो 
त्वयुवादभात्रम् (अ्रिर्दिमस्य सेषज'मिव्यादौ । अत एव तदुभय्राचाधितान्ञातक्ापकस्वरूपभ्रामाण्या- 
निवौहादधरामाण्यम् । यत्न पुनः प्रमाणान्तरप्ासिवियोधो न स्तस्तज परामाण्यदारीरनिवीदात् भूताथे- 
वादत्वम्-यथा “हन्द्रो च्रजाय वज्नमुदयच्छःदिदयादौ, अयमेव देवताधिकरणन्यायः । नु--त्ची- 
दिव्यो यूप इत्यादो वाक्याथैपतीव्यथेमेव रक्षणाङ्गीकारादसुख्याथैत्वे न स्यात्; न स्या्ययादिलय- 
सशो यूप इति वाक्याथेपयैवसानं स्यात्, किं ठु युणच्स्या प्रतीतस्यापि वाक्याथेस्य यूपे पञ्च 
वध्ातीति विधिोषत्वेन तत्पाश्चस्त्यक्षकत्वमस्व्येव, तेनैवामुख्यत्व, न त्वादिव्यपदगोणतयेति तत्सि- 
द्धिपेरिकायां सर्वोद्ादरणेष्ववान्तरवाक्या्प्रतीतये गुणवृत्तिप्रकाराः दारिता इति दण्व्यम् । 
कर्मप्राशस्त्यलक्षणा च सर्वाथैवादसाधारणी ठास्व्येवेति नाभुख्याथैत्वाचुपपत्तिः । अत उपपन्ने 
रस्तरादिवाक्यचैषम्यमद्धेतचाक्यस्य । यच्योक्तमथैवादसुख्याथैत्वाय विधौ न लक्चणेदेवपरं शबर 
सख्रामिवचनसिति, तन्न; अश्वप्रतिग्ररेष्ठौ “परतिगरहीयादिति विधो प्रतिग्रादयेदिति व्यवधारणकल्प- 

गोडव्रह्यानन्दी ( घ्युचन्द्रिका ) । 
रूपेण गह्नोपासीतेष्यथः ! अलयनायाससिद्धत्वेति । आयासो दुःखं खस्पमपि न भवति यथा, तथा सिद्धष्वेखर्थः । 
वरूवदेनिष्टाजनकःस्वेति यावत् । छश्चकत्वादिति । उक्षप्रादस्सयक्तानस्य विभ्यपेक्षितस्वेनार्थवादाधिकरणन्यायेन 
तष्टक्षणेति भावः । अनन्यरोषस्वान्यदोषत्वयो्मुख्या्थत्वासुख्या्थत्वयोः भ्रयोजकस्वं व्यवस्थाप्य परोक्कमानन्तरधिरो. 
धाविरोधयोखदुषयति--अत एवेति । सख्याुख्वार्थत्वयोरुक्तमयोजकस्येव भ्रामाणिकलवादिल्यथैः । नु पररा. 
वक्येभ्यः 'सोऽसेदीदिलादिवाक्यगनां को विरोषः ? येन पूर्देषामेव तस्सिद्धिपेटिकायां गोणार्थेव्वमुक्षम् , नोत्तरेषाम् , 
तश्राह--एतावांस्त्वियादि शुणवाद्मन्चं गणाथैघरिववाक्याथैबोधकत्वम्, न लु सुख्याथैकसवेपद वष्वम् । 
अप्रामाण्यं यथाश्चतवाक्यार्थे भरमापकष्वामावः । भरूतार्थवादत्व यथाश्चुतवाक्यारथप्रमापकस्वम् । अयमेति । 
अर्थवादानां घाङ्गस्त्यादिभीद्रीभूते वाक्यार्थ वाचस्पत्यादिमते चात्पर्यस्यास्वीकारात् , विवरणकारादिमते तस्स्वीकारेऽपि 
सुख्यतात्पयौस्ीकारात् , सुख्वतास्पयौविषये अर्थे श्रुतेमौनान्तरपिश्चया प्राबल्याभावात् , मानाम्तरवाधितस्य वाक्या 
यैस नार्भवादेभ्यः प्राश्षस्यधीद्वारतया सिद्धिः । “भतः प्रजापतिगरिद्यादौ गौणार्थघरित एव वाक्यार्थो द्वारम् । 
सभ्निरित्यादौ सु मानास्तरपराप्च एव वाक्यार्थो इारं संमवतीति न मौणा्थे्रितः सः कष्प्यते । “हन्द्रहेतयादौ तु यथा- 
तसैव वाक्यार्थस्य हारतया सिः 1 प्रमाणानां प्रामाण्यस्यौस्स्मिंकस्मेन तात्पर्याकिषयस्याप्यवान्तरतात्पयं विषयस्य 
चा तस्य सिद्धिः ! जतषएव दुःखासंभिश्नसुखादिरूपे स्वगादिस्स्पे "यश्च दुःखेनेशल्यादिवाक्यस्य भामाण्यं पूवैमीमांसक- 
संमतम् ; इदं वोन्तरमीमांसकसंमतमपि; उन्तरमीमांसास्थदेवताधिकरणन्यायात् । तथाच्च तन्नापि गौणा्थकद्पनं न 
युकमिति भावः । मुख्यार्थत्वं खधटकपवाथसंसगौन्यतास्पर्यकस्वम् 1 असुख्यार्थत्वमिति । वादशवास्पयैकस्वमि- 
स्यथः । नयु तस्तिश्यधिकरणे “आादिल्यो युपडइष्यादौ गोणः्यवटितस्यैव वाक्याथेस्योक्तत्वात् कथं ्राशस्त्यदात्प्थकःवभ् ! 
तत्राह--तत्सिद्धीति ! तत्रास्त्येवेति । प्रयोजनवदर्थपर्यवसानस्याध्ययनविधिबरुरढ्धस्वेन प्रयोजनवति कर्मपरादय- 
सत्याद सथवादुाधिकरणसतिद्धम्थवादतास्प्यमस्येव । यथपि करणेतिकसेब्यताविशिष्टभावनायाः भवसेनारूपविभ्यन्व- 
याद्िशोषणी मूतकरणेतिकतैष्यतयोरपि तसत्सश्वास् तस्य तरसाधारण्येन छतिसाभ्यत्वे्टसाधनसत्वाक्ञेपकस्वं; तथापि सिद्धे 
सोमादिरूपेतिकनैव्यतादौ श्रकृस्यभावेनाभिषवादिकरूमैरूपथ्यापारविशिष्टरूपेणेव तस्य अवसेनाम्वयपयवसानात् कर्मेण 
पएवेष्टसाधनस्वाधाक्षेपपर्यवसानान्ठत्रैवोक्छविशिषटभावनान्वितस्वेन वारतिकादयुक्षसखःपि श्राशसत्यादेरन्वयपर्यथसानमिला- 
समेन कर्मपरा्स्स्यु्कम् । सथाच यत्र पुरुषः प्रवसते वत् कर्मैव, तत्रैव प्रवरनाम्वये विधेस्हात्पयोत्त्रेवेशटसाथम- 
स्वादिकमाक्षिप्यत इति तन्नैव प्राललस्छ्ान्वये साथवाद विषिवास्यस्य तात्पर्यमिति भावः । प्रस्तरादिवाकययेषभ्यं 
अदयक्षाविन्याबहारिकममाणजाभिवायेकृत्वेन गोणाथेषरितवाक्या्थैषीदधरा कर्मपराश्स्तयादितास्पयकेभ्यः वैषम्यम् 
वादश्षतास्पर्यकस्वाभावरूपः स्वाटृत्तिधर्मः । वि धाषिति । लिधायकपदे भयोजकर्थापारे रुक्षणायां च्यव धारणकल्य- 
नाया अङ्गीकारादिति योजना । ज्यवकघारणं ममोच्ररुम्मापारपटितनाक्याधेतास्प्मम्् । तृतीयचतुयं चिन्तितिम्- 
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नया अथवादाजसारेण प्रयोजकव्यापारटश्चणाया अङ्गीकरणात्; तस्माद्धिधौ तात्पयवति वाक्ये 

प्रतीयमानवाक्यातिरिक्तोऽन्यः शेषी नास्तीवयेवपरमेव तद्वचनम् । अतः सिद्धमद्धेतागमस्य खाक्षणिः 

कत्वेऽपि सुख्याथत्वात् परत्यक्षबाधकत्वमिति शिवम् ॥ इति प्रलयक्षस्यागमबाभ्यत्वम् ॥ 
~~~ ^~~~~~~~~~~-~~~-~^~~~~~~~~~^~~^~-~~^~^~~~~~ ~~~ ~~~“ ~~~ न 

गोडब्रह्मानन्दी ( रघुचन्द्रिका ) । 

“प्रजापति्वैरुणायाश्वमनयत् स खां देवतामच्छैत् स पयेदी्यत स पतं वारूणं चतुष्कपाखमपद्यत् 
तं निरवपत्ततोवै ख वरुणपाशादमरुच्यत वरुणो वा एतं गृह्णाति योऽश्वं प्रतिगर्ञाति यावतोऽश्वान् 
भ्विग्रीयात्ताबतो वारुणान् चतुष्कपाखान्निर्वपे"दिलयनारम्यश्चतेिरशचस्य दातुः प्रतिअहीचुवेति संशये, 
यचप्युपकरमाधिकरणन्यायेन दातुरेव युक्ता; अनयत् प्रापयत्, देवतां दानसम्प्दानवरुणरूपां जलोदररूपेण 
परिणताम्, आच्छत् आक्तवान्, वरुणपारात् जरोदराव्, गह्णाति जलोद्ररूपेण प्रामोतील्युपकरमस्था्थवादा- 
थत्; तथापि जैत्रायणीयशाखायाम्--“अथेषो ऽश्वः भतिगरृ्यते स॒ चायुभयतोदतं प्रतिर्द्यतो निर्व- 
भव्यस्येन्दियं च पदश्च वरुणो वारणो वा अश्वो बरूणदेवत्यो यो वा अश्वं प्रतिगृह्नाति वस्ण स 
भ्रदिति तदश्वहविषा यव्यं निर्वरुणस्वाय चतुष्कपारा भवन्ति । चतुष्पादश्वः कपाररेवेनं प्रभोति 
यावन्तोऽश्वास्तावन्तः पुयोडाशा भवन्ति सर्य॑त एवेन सुशचन्तीःति वक्येन षतिअहोपक्रमाया एवैतदि- 
रुक्त्वात्तद नुरोधेन शाखान्तरीयोक्तवाक्ये अनयदित्यादिषदे उपक्रमस्थेऽपि प्रतिग्रहे रक्षणेति प्रतिग्रहीतुरेव सेटिरिति 
प्रासे, दातुरेवेयम्; मेत्रायणीयवाक्यानुसेधेनोक्तवक्यस्थप्रवरोपक्रमस्ये पदे रक्षणायां मानाभावात् , मैत्रायणीय- 
वाक्योक्तदूरस्थकमोनुवदेनाश्वदानरूपोदेदयसंबन्धिबोधकत्वानुपपत्योक्तकर्मभिश्सेव कर्मण उक्तवाक्येन विधान- 
संभवात्, नामादीनाञ्ुपस्थापकानाम भावेन शाखान्तराधिकरणन्यायासंभवादेतद्वाक्यीयोपकमाचुरोधेन भेत्रायणीय- 

वास्योपक्रमस्थपदे प्रयोजकभ्यापारलक्षकत्वस्य वक्तु शक्यसवेनेतद्वाक्यश्योपक्रम एव रक्षणेखत्न विनिगमकाभावाच्च । 
किंच मेन्नायणीयवाक्योपक्रमपयौखोचनायां दतुरेवेष्टिः सिच्यति; तथाहि यो वा अश्वं प्रतिगृह्णाति वरुणं 
ख प्रदिति तद्श्वहविषा यष्टभ्यं निर्वैखणत्वायेःयनेनाश्वमरतिग्रहीतुरश्वदं भ्रति वरुणरूपजरोदरदातृत्वोक्तेर 
शधवदातुरेव सवरुणत्वभ्रतील्या निर्वरुणत्वाय तयेव यषटत्वं प्रतीयते । तथा च पूर्ववाक्ये प्रतिगरद्यतः इय नाद्रे षष्टठी- 
अरतिग्रहीतारमनाददय सः अश्वः अख दृतुरिन्द्ियादीनि निर्वेभति नाक्ञयतील्यथैः । अत एव--शरैन्रायणीयदाखायां 

दाञ्चपक्रमतोज््िता । कमोङ्गस्ववश्चदेव दातुरिष्टिः भ्रिध्यति ॥° इति तश्रसारोक्तिः--अयुक्ता; तस्माद्विधिस्थेऽपि 
अतिगृहणातौ अति्रहशध्रयोजके दाने लक्षणा; अर्थवादस्थस्वेऽप्युपकमस्थत्वेनानयदिल्यादिपदस्य प्राबल्यादिति । विधा- 
वित्यादि । सुख्यतात्पयैनिषयो वाक्यार्थो नान्यरोष इत्यथः ! नन्वेवे--“नन चानन्यपरं वाक्ययुपचरितार्थं युक्तम् ; 

उक्तं हि--“न विधो परः शब्द्प्थै इतिः इति भामतीवाक्ये विधो बिधायकशब्दे परो रक्षयः शब्दार्थो न 
भवती"ति कट्पतरकारज्यास्या न युक्ता--इति चेन्न; भावानवबोधात् । उपचरितार्थैत्वं हि तात्प्यनिषयब्यात्मासै- 
दान्या्थबोधकत्वम् । तच्च कर्मविध्यपेक्षितकवैस्वुतिबोधकतया, उक्ताभेदोपासनाविधायकतया वा । तन्नोक्तासेदसिद्य- 
नलुद्धरो रक्ष्योऽथां महावाक्ये न संभवति; तस्योक्ताभेदपरप्वादिलयाश्चयेन रक्ष्यो नां हइतयनेन तात्प विषयसिद्ध- 
नजुद्धरुरक्ष्यो नाथं इद्युक्तम् । वि्रायकवाक्ये अन्यरोषो नाथं इत्युक्तौ तु उपासनापरस्वखण्डनं न स्यात्; अतसथा 
नोच्छम् । रक्षयमाच्रनिषेधे तु प्रतिगृह्णातौ दाने “उच्े्ैःचा कियते' इत्यादौ ऋगादिपदे चग्वेदादौ च लक्षणायाः 
सलीकारेणासङ्गतिः अतस्तदपि नोक्तमिति ध्येयम् ॥ इति रघुचन्द्रिकायां ्रलयक्षस्यागमबाध्यस्वम् ॥ 

अथ परलयक्षस्यागमबाध्यत्वोपपत्तिः । 

( १) तत्र न्यायामतकाराः- 
यञ नागमचाध्यम् ; “तस्मादूम एवाभे्दिवा ददे नाधिः, इलयाथ्थवादस्य अदितिौरिलादिमन्रसख च दटाविरोषाय 

`युगवादस्तु" शुणादनिप्रतिभेषः सादिति गोणार्थवणेनस, तत्सिदधियेरिकया गौणा्थलवणैनख, युष्मन्मते तत्वंपदयो्शक्ष- 
ावणैनख चानानद्यकलापलाऽन्यथोक्ताधिकरणादिविरोधापत्ते । पतेन--परसरादिवाक्यमन्यशेषलादसुख्यार्थम्, अद्वतै- 
वाक्यं तु न तथा--उक्तं हि “न विधो परः शब्दार्थः” इति वाचस्पत्युक्तमपि--पराहतम् ; नह्यन्यरोषलमतथालं 
वा असुख्यार्थलसुखयार्थलयोः अयोजकम् , इर्य गोः कय्येति बाक्यरोषे बहुषीरेयादौ असुख्यवृततेः, सोमेन यजेतेदादाव- 
नन्यशेषे मुख्यढततेशवाना्रयणात् ¦ अत एव-तातयर्गलिङ्गोपेतलमपि न स्यार्थलभ्रयोजकमिति-खून्ितम् ; असर 
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वाक्ये सोमेन यजेतेयत्र चापूर्वैतात्पयैलिङ्गख सत्त्वादिति भलक्षविरोधावियोधावेव तस्योजकौ 1 उपकमोपसंहारादीनां 
अयेकमेव तात्पयैरि्गत्वात्, लिङगान्तर्याडुवादत्वेनप्युपयत्तेः । अतएव जिज्ञासासूतरे विचारलक्षणा, सर्व॑ खल्विलयादौ 
असुख्यार्थवमपि चोपपद्यते । सर्वस्यापि वाक्यस्यावाव्ये ब्रह्मणि लक्षणाया एवेध्तेनामुख्या्थलनिषेधो न युज्यते 
अम्वयाजुपपत्तसतात्पयीजुपपंत्तवी लक्चषणावीजखय विध्यविधिसाधारण्यात् । क्चाबरवचनं तु अर्थवादमुख्यलाय विधौ न 
छक्षणेतिपरमिति न कोऽपि दोष इति नागमवाध्यमध्यक्षं किं खध्यक्षवाध्य एवागम इति । तत्सिद्धं -यजमान- 

भरस्तरत्वं यथा नाथः श्युतेभैवेत् । बह्यत्वमपि जीवस्य परत्यक्षस्याबिश्येषतः--इति निरूपयस्ति ॥ 

(२) तत्र सिद्धिकारा- 
न प्रद्यक्षबाध्य आगमः, करं लागमबाध्यमेव प्रयक्षम् । तथाहि-सयं विषश्दधयोः प्रयक्षागमयोः प्रलयक्षमेव 

रवम् , अन्यथा धूम एवामनेरिव्यादौ न्यावहारिकम्रामाण्यस्थापि बाधापत्तेः, तथप्यदधेतमुख्यार्थत्वे न कोऽपि दोषः । 
तात्त्विकपरमाणेनद्वैतागमेन अलयक्षादिव्यावहारिकमरामाण्यविघतिऽप्यविरोधात् । तत्त्वमसीदयादावपि बहुविधतात्पर्यटिन्ना- 
वधारिततात्पयोपपच््य्थमेव लक्षणाश्रिता, न तु प्रयक्षाविरोधाय । प्रतीयमानार्थपरिद्यागेनार्थान्तरपरलस्याशक्या्थलस 
वानङ्गीकारा्नासुख्यार्थतवापत्तिः ! अमूर्वलायेकेकलिङ्गेन म्रसरादिवाक्यानामपि यथा न मुख्यार्थत्वं, तथोपपाद यिष्यामः । 

एतदमिग्रायेणेवोक्तं भ्रसरादिवाक्यमन्यशेषत्वादमुख्याथमदैतवाक्यं न तथा; उक्त हि--“न विभौ परः शब्दार्थः । 
इती"ति । असुरूयाथत्यं हि अन्यार्थतात्पर्यकलवं, न त्गक्षणिकलमाचम् । न हि इयं गौः कथ्या, बरहिंषि रजतं न देयमि- 
द्यादिवाक्यशेषबहृक्षीरसोरोदीदिद्यादिवाक्यं खार्थबोधनमाच्रेण पर्य॑वसन्ं भवतीति प्रतीतमान्रस् तदर्थस्यान्यरोषल्वकल्प- 
नादुक्तवाक्यानामन्यार्थलम् । “सोमेन यजेत तत्त्वमसीत्यादौ सखार्थबोधनमत्रेणैव वाक्यार्थपयैवसानान्नायुख्याथत्वमिवि 
अन्यरोषत्वानन्यरेषत्वयोरमुख्यार्थत्रप्रयोजकत्वे न कुत्रापि व्यभिचारः । एवंच न अ्रदयक्षाविरोधायोक्तस्थलेषु रक्षणा, 
किंतु ताद्पर्योपपत्त्य्थमेवेति न दोषः ! न विधौ परः शब्दार्थं इति वचनं हि विधौ तात्पथैवति वाक्ये प्रतीयमानवा- 
क्याथीतिरिकोऽन्यः देषो नास्तीयेवंपरं प्रमाणान्तराविरोधार्थमन्यार्थं॑वा॒तात्प्यविषयीभूतार्थान्यार्थपरत्व तात्पथैवतो 
वाक्यस्य नास्तीये्वपरमिति यावत्, अश्वप्रतिमहेयिकरणे वेदो वा भरायदरशंना'दिल्युक्तासंजातविसेधाधिकरणे चार्थवा- 
दसुख्याथत्वाय विधावपि लक्षणाया अङ्कीकारेण नार्थवादमुख्यार्थलाय विधौ न लक्षणेत्येवंपरतया योजनं सहते इति 

सिद्धमदैतागमस् त्मरक्षणिकत्वेऽपि सुख्याथत्वात्रयक्षवाधकत्वम्--इति वणैयन्ति ॥ 

(३) तरङ्किणीकारास्तु- 
नागमवाध्यं प्रद्यक्षम् ; अद्वैतागमस्य भ्रदयक्षसय चोभयोरपि परीक्षितत्वाविशचेषे पूर्व ताच्िकसुत्तरस्य व्यावहारिकं 

्रमाण्यमिति कल्पनाया अयोगेनोभयोरपि समानयोगक्षेमत्वेन अध्यक्षेणेवागमस्यं बाध्यत्वात्, प्रमाणान्तरविरोधे षद्िध- 
तात्पथस्यानिणैयेन तद्विरोधाभावायैव लक्षणाया आश्रयणीयलवाच्च । नदि तात्पथलिङ्ञोपलम्भमात्रेण सुख्यार्थलरम् ; श्रस्तरा- 
दिवाक्ये व्यभिचारात् । एवंच इक्यार्थपरत्वमेव मुख्याथत्वमियेवाङ्गीकर णीयमिति अनन्यशेषाणामप्यद्वैतायमानामसुख्यार्थ- 
तमेवेति मन्तव्यम् । अस्तु वाऽनन्यरोषत्वतदभाववेव सुख्याथौसुख्यार्थत्वे । एवंचेदपि ““तच्वमसि” “सोमेन यजेतेष्यादौ 
खरसतः प्रतीयमानसमानाधिकरणामेदरूपवाक्या्थनिनंहाय तत्त्वंपदयोजददजहलक्षणाश्रयणं सोमपदे मलथलक्षणाश्रयणं 
च म्रलयक्षस्ागमबाष्यत्वे न स्यात्, अयक्षविरोधपरिदारयथिव हि तदाश्रयणम् ! पतेन--तात्मथविषयीभूता्थपरलमेव 
सुख्याथलमिति वचनमपि--पराहतम् ; मानान्तरविरोध तात्थेदेवाञुपपत्तेः, अन्यथा मानान्तरविरुदधे वाक्यतात्पय- 
स्याङ्गीकारे तादे पदतात्प्यस्यापि संभवेन सोमादिपदे मत्वर्थलक्षणाभावघसङ्गात्, अन्यदोषीमूतार्थप्रतिपादकानामपि 
"समिधो यजती"्यादीनां भुख्यलन्यवदहारद श्यना नानन्यरोेषलमेव सुख्यलमिति मन्तम्यम् । “न विधौ परः शब्दार्थः" 
इति लर्थवादयुल्यलाय विधौ न ॒सक्षगेत्येवंपरम् । अश्चप्रतिग्रहेषभिकरणे हि उपक्रमप्राबस्येनैव तदुपपच्यर्थ॑विधौ 
क्षणादता, नत्व्वाद्प्रागल्येन तदुपपत्यथमिति ¦ वस्तुतस्तु तखसारे--भिन्रावरुणीयश्चाखायां दा्ुभकरमतोऽप्यते 1 
कमोङ्गत्वव्चदेव दातुरिष्टिः अतीयते" इ्युक्तत्वेन वचनादेव दातुरिधिनौ्ैवादबलेन विधिवाक्ये व्यवधारणकल्यनादिनेति 
सवैमनवयं न्यायारतोकम्--इत्युपन्यस्यन्ति ॥ 

(४ ) बरह्मानन्दसरसखत्यस्तु-- 
नाध्यक्षबाध्य आगमः; किन्त्वागमनाध्यमेव प्र्यक्षम् । तथाहि--परीक्षितत्वेन प्रामाण्यं व्यावहारिकं, तात्पय॑लिङ्ञो- 

पेतश्चुतित्वेन ्ामाष्यं पारमार्थिकमिति अयक्षागमयोरविरोधात् नाथ्यक्षनाध्य आगमः 1 तात्प्ाहकममाणानि इयुप- 
कमोपसंहारादीन्येव, नलु ्रमाणान्तराविरोधः । एवच प्रयक्षादिभमाणान्तरनिर्द्धेऽप्यदवेतश्चुतितात्प्यनिणैयसंभवात्तदु- 



३८२ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेद ९ | 

अथापच्छेदन्यायवेषम्यमङ्गः । 
किं चापच्छेदन्यायेनाप्यागमस्य प्राबल्यम् । यथा दहि "पौवापय पूरवेदोबैल्यं पकतिव'दिलययधिक- 

रणे उद्राज्पच्ठेदनिमित्तकादक्षिणयागेन परेण पतिहनैपच्छेदनिमित्तकसखवैखदक्षिणयागस्य पूवैसि- 
इनिमित्तकस्य बाध इति स्थितम्, तथेदापि उदीच्यागमेन पूर्वस्य प्रतयश्चस्य वाघ; । नचु-प्रति ह ने- 
पच्छेदनिमित्तकसर्वखदक्षिणयामस्य प्रतिहरैमाजापच्छेदे, युगपदपच्छेदे, कमेणापच्छेदेऽपि पति- 
ह्पच्छेदस्य पाश्चात्ये चावकारा इति युक्तः उद्भाचपच्छेद निमित्तकादक्षिणयागेन बाधः; अन्यथा 

गोडब्रह्मानन्दी ( खघुचन्द्रिका ) । 
यौर्वीपर्य परस्परनिरपेक्षयोरपच्छेदमिमित्तकविरुदधप्रायधित्तकरैन्यताग्राहकश्रमाणयोः पवो पीभूतत्वेनोस्पन्तौ । 

पूर्वदौर्वस्यं पूव पूरवोसपननपरमाणस्य दौ वैल्य, पश्चादुत्पन्नप्मणेन बाध्यते । प्रङृतिवदिति । चयेनयागादिरूपविद्छति- 
प्रकरणपठितं “शरमयं बर्हि'रिलादिवाक्यं ऽ्योतिष्टोमादिग्रकृतिगताङ्गकरापातिदेशरूपात् श्रङ्तिवत् कया"दिति वाक्यात् 
पश्चात् पव्ेते; त्मापितबहिरादिका्थुदिरिय शरादिविधायकष्वात् तेन यथा पूर्वं प्रदत्तं तद्वाक्यं कुरादिभापकत्नांसे 
बाध्यते, वयेल्थैः । उद्वा्नपच्छेदेत्यादि । “अध्वर्युं विषिष्कामन्तं अस्तोता खन्तुयात्तं भरतिहत तयद्धाता 
तं जह्या तं यजमानः इयध्वय्वदिकच्छं स्वा भ्रस्तो त्रादीनां गमनं बहिष्पवमानस्तोत्रार्थ ज्योतिष्टोमे उक्तम् । सन्त- 
चयात् । कच्छं त्वा अनुगच्छेत् । तत्र विच्छेदे भ्रायश्रित्तसुक्तम् । “यदि भ्रसोतता अपच्छिन्यात् ब्रह्मणे वरं दद्यात् 
यदि अतिहता सर्ववेदसं ददयाद्यद्युद्धाता अदक्षिणं यक्तमिष्का तेन पुनर्यजेत तत्र तददयाचप्पू्वैस्मिन् दाखन् स्यात्" इति । 

सर्ववेदसं सवेखरम् । दद्यादिति । दश्षिणारूपेणेति ग्रेषः । अद्क्षिणयागेनेति । तादश्चयागकतेष्यताक्छानेने- 
त्यथः । अदृक्षिणयागोन्तरं पुनः प्रयोगस्य नेमित्तिकत्वेऽपि . युनः प्रयोगस्य सर्वस्वदक्षिणया रफुटतिरेधाभावात् अद्ा- 
क्षिण्यमाघनसुक्तम् । तावदा च विरढयोः समुच्चयासं मवादेकेनापरस्यावक्यं बाध इति सूचितम् । नु बिष्डयोरद्(- 
क्षिण्यसर्वखदक्षिणयोर्धिकहपोऽस्तु, पूर्वेणेव चोपक्रमन्ययेन परस्य बाधोऽस्तु, तत्राह-- परेणेति । पश्चादुस्पन्नेनेय्थः । 
एतावता पूर्वभ्रमाणबाधकताश्रयोजकं पूैरमाणनिरपेश्षव्वं सूवितम् । तेन च बिकर्पसयोपक्रमन्यायख चाभावः सूदिः। 
यदि हि विरोधिषूर्वैरमाणं न बाध्यते, तदोत्तरस्योत्पत्तिरेव न संभवति । यदि चोत्तरप्रमाणं पूर्वप्रमाणसाचेश्ष, 
तदा तद्धाधकत्वासंभवात् उपक्रमन्यायेन पूर्वप्रमाणानुसारिवया तेन बाध्यमेव स्यात्; तदनपेक्षं त तद्धाधित्वैवोत्प- 

दयते, तस्मात् निरयेक्षोत्तरभमाणस्वमेव पूैप्रमाणबाधकस्वे अ्रयोजकमिति भावः। प्रतिहतेमात्ापच्छेदेः उद्वातुरन- 
पच्छेदवति प्रयोगे ग्रतिहवैमात्रापच्छेदे । युगपदिति । विरुडयोरयोगपये विकट्पख वक्ष्यमाणत्वेन सर्वेस्वदानाव- 

पपत्त्मथेमेव “सोमेन यजञेतः तत्त्वमसीदादौ लक्षणाङ्गीकृतेति न कोऽपि दोषः । प्रसरादिवाक्येतु न तात्पथैलिङ्कोप- 
लम्भः; अआज्ञातत्वापूर्वलफल्वत्वाबाधितत्वरूपोपपत्यादीनां भ्रामाण्यशरीरनिवांहकाणामभावात्, अस्तरे यजमानामेद स्य 
बाधितत्वात् । यथाच प्रकृते न ्रलक्षबाधादिकं तथोपपादितमधस्तादुपपादयिष्यते च । वस्तुतस्तु--“सोमेन यजेतः 
(तत्वमसीःयादो न रक्षणाङ्गीकारः; फलनिरूपितकरणस्य यागसेव यागनिरूपितकरणख सोमस्यापि साक्षदेव भावना- 
यामन्वयसंभवेन मत्वथलक्षणाया अनङ्गीकारात्, राकिज्ञानजन्यशक्यैकदेरोपस्थियैव विरष्यमात्रान्वयनोधस्याङ्गीकरणे 
जहदजहलृक्षणाया तत्पदादावनाद्रणात् । आदरणेऽपि अभेदोपक्रमोपसंहाराद्युपप्य्थमेव तदादरणं इति भव्यक्चवि- 
रोधस्याप्रयोजकल्वात्, “सोमेन यजेतेःलखादौ सोमपदेन केवलसोमविवक्षातात्परयमाहकममाणविरहात््लुतान्वयाुपपच्त्या 
विरिष्टविवक्षणस्यव सिद्धत्वेन च न केवलसोमपरत्वम् । एवंचाथवादानां प्रा्चस्लयपराणामपि खधटक्पदाथसंस्मबो ध- 
कत्वं सुख्याथैलवं नातीति अन्येषत्वानन्यशेषत्वयोः सुर्यामुख्यार्थत्वभयोजकल्वं भामत्युक्तं॑संगतमेवेति मन्तन्यस् । 
चाक्यनिष्ठमुख्या्थलवमेव तादृशं, नल्ठ॒वाक्यार्थसाघारणं सुख्यत्वमिति “समिधो यजतीग्यादिवाक्यानां सुरूयाथलन्यवदहारे 
न कोऽपि दोषः; प्रयाजादीनांमन्यशेषत्वेऽपि वाक्यखान्यशेषत्वाभावात् । एतदमिप्रायेणेवोक्तं “न विधौ परः शब्दार्थ? 
इति । नहीदं वचनं विधिवाक्ये लक्षयाथविवक्षेव नास्तीति वा, अर्थवादसुख्यत्वाय विधौ लक्षणा नास्तीति वा अतिपाद्- 
यतिः अतिचहतौ दाने “उच्चा” इयादौ ऋगादिपदे वेदे च लक्षणायाः खीकारेणासंगतेः, किंतु तात्प्यैविषयीभूता- 
थाननुकरललकषाथपरतवं नास्तीति । मैत्रायणीयशासाया अपि दादुपकरमेणेव अढृत्तलाव्, शत्रायणीयस्चाखायां दाञ्ुप- 
कमतोप्टृते । कमाङ्गलवशादेव दातुरिष्टिः अतीते १ इति तच्रसारोक्तिरपि न युक्तेति अ्भवादसुख्यला्भमेवाश्रमतिहेख्य- 
धिकरणे विधो रक्षणाया अङ्गीकारादिति सर्वमनवयमिप्रि-सिद्धिकारोक्त समर्थयन्ति ॥ .- 

इति भरस्य्षस्यागमवाध्यत्वोपपत्तिव
णैनम् ॥ । 
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"यदि धतिहती अपच्छियेत स्वैबेदसं दद्या"दिति शाखमप्रामाणं स्यात्, अत एव “विग्र तिषेधादि- 
कट्पः स्यादिल्यधिकरणे दयोयुगपद्पच्छेदे विकट्प उक्तः । किंच "यद्युद्धाता जघन्यः स्यात्पुन््ञ 
सर्ववेदसं दचादथेतरसिःन्नित्यधिकरणे उद्धा्पच्छेदस्य पतिहजपच्छेदात्परत्वे उद्वा पच्छेवनिपिन्तं 
पृषं प्रयोगं दक्षिणाहीनं सम्पाद्य कर्तैव्यज्योतिष्टोमस्य दितीयभ्रयोगे 'तदयाद्यत्पूर्वैसिन् दास्यन् 
स्यात् इति श्रुत्युक्ता या दश्चिणा सा पूर्वभाविभतिहअपच्छेदनिसित्तकपूर्वप्रयोगस्सर्वैखदित्सायष 
अवाधेन सर्वैखसूपेव, न तु या ज्योतिष्टोमे निलया दादशशतरूपा । तस्मान्न प्रतिहत्रेपच्छेदस्य सर्वथा 
वाधः, क्रि तु प्रयोगान्तरे निक्षेप इत्युष्तम्, उक्ते हिः डष्यीकायां--तस्य प्रयोगान्तरे निक्षेपः इति । 
अपिच क्रमिकनिसिन्तद्धयेन कमेणादश्चिणसवैखदक्षिणयोः प्रयोगयोः संभवेन विरोध पव नास्ति; 
यथा षद्रीफटे कमिकनिसित्तवतोः इयामरकरूपयो; । उक्तं छपच्छेदाधिकरणे--निपिन्तकशाखस्य 
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गोडब्रह्यानन्दी ( रघुचन्दिका ) । 
काश्च इति भावः ! अन्यथा सावकाशष्वाभावेऽपि बाध्यत्वे । अत एव क्रिञचिद्वकाङमदत्वा शाखस्य बाधितुम- 

शक्यश्वादेव । विप्रतिषेधात् युगपहुतयन्नयोरपच्छेदयोः समवरूत्वेनान्यतरस्यपिक्षणीयस्वनिषेधासंभवात् , दइयोरप्य- 
पेक्षणीयस्वादिति यावत् । विकल्प इति । तथा च पाक्षिकानुष्ठानादेव शाखस्य सावकाश्स्वमिति भावः । नन्वप- 

श्छेदयोः कमिकतास्थले भ्रयोगान्तरे सावकाशत्वमिव भ्रयक्चस्यापि व्यावहारिकथ्रामाण्ये साचकाश्यव्वमस्तयेव, तश्राह-- 

किंचेति । जघन्यः भतिहर्चैपच्छेदात् पश्चादपच्छिन्नः । पुनर्यक्ञे जदक्षिणप्रयोगोत्तराचुष्टीयमानश्रयोगे । यथे- 
तरस्सिन् प्रतिहरैमात्रापच्छेदवति अ्रयोगे यथा सर्वं दीयते । इत्यधिकरण इ्यखेस्युष्तमिलम्रे योजना । 'यचुद्धाता 
अपच्छिन्धाद्दक्षिणं यक्षमिष्ा तेन पुनर्यजेत तत्र तदद्यात् यत् पूर्वस्मिन् दास्यन् स्यादिति श्तौ तत्रेल्यन्तभागः 
उद्वाच्चपच्छेदनिमित्तमिल्यादिना दितीयश्रयोगे इलन्तेन व्याख्यातः । दास्यन् उद्धा्पच्छेदरूपनिमित्तस्तानाप्पू्वं दातुमि- 
च्छन् । पू्े्रयोगस्थसर्वसेति पाटः । निमित्तकान्तं सर्वस््ान्वितम् । पूर्वप्रयोगयेति पठे सर्व॑स्वदानविरिष्टपूवे- 
प्रयोगखेय्थैः । पाटद्वयेऽपि पए्ध्योगङ्गसर्षखदानाबाधेनेलयथैः । नित्या (तस्य द्वादश्षश्षतःपरिति शल्या -निमित्ता- 
पुरस्कारेण विहिता । रूपेति । तस्याः सर्वस््रदानेन नेमित्तिकेन बाधादिति रोषः । अपच्छेदस्य अपच्छेद निमित्तकस्य 
पू्वप्रयोगङ्गसर्वस्वदानसख । निक्षेपः निक्षेपमाच्रम् । पूरवेभ्रयोगकाछे अनुष्टानबाध इति यावत्. । तथाच पूेप्रयोग 

एव सर्वश्चदानं सावकाशम् । तत्काराधिकेरणकटवबाघरेऽपि तदङ्गत्वस्यावाधादिति भावः । नेद् परोक्तं युक्तम्; नहि 
पूेप्रयोगाङ्गी भूता सर्वस्वदक्षिणा द्वितीयप्रयोगकाङे विधीयते, अपुषैविधिस्वादृ्टाथत्वादिपरसङ्गात्, फं तु हितीय- 
प्रयोगसेव ज्योतिष्टोमस्वेन द्वादश्चश्चतं प्रा्चोति, ध्यद्ेतावता नानमेययुरपि सर्वखेने*ति श्या द्वादरश्तेनानयभावें 
सर्थ॑स्रदानं च प्रास्नोतीति सर्वस्दाने द्वितीयग्रयोगाङ्गतयः नियम्यते । श्रयो गान्तरे निक्षेपः इति दुष्टीकावाक्यस्य वु 
प्रयोगान्तरकाले अनुष्ठानमिलयर्थो विरुदः, प्रयोगान्तराङ्गतया निधानमिदयर्थस्तु न्यायाचुदखः परेषां प्रतिखः । अत 
पच तच््रज्ञ व्याख्यातम्--“तच्र वह्यादित्यादिवचने पूर्ेभरयोगे दात्य यत् प्रा, तत्तत जाच्छिद्य पूरवखात् भयो. 
गान्वरे निक्षिपति, सवैस्द्ानेनैव घुनः छतावधिकार इति । तथा चातिथ्याबहियथा धातिध्यात शाच्छि्य उपसष्ु 
विधीयते, नं तदातिथ्याङ्गमिति पूर्वपक्षे उक्त, तथा अरङृतेऽपि सर्वसखं न पूर्वप्रयोगे अङ्गमिति ध्येयम् । नास्तीति । 
तथा चापच्डेदस्थटे बाध्यवाधकभावाभावान्तदुष्टान्तेन प्रत्यक्षस्य श्चुतिबाध्यरवोक्तिरयुक्तेति भाचः । नेसित्तिकक्चा- 

ख्रस्येद्यादि । नानेन वाक्येनाविरोधः प्रतिपाद्यते, किं तु बाध्यबाधकभावः । तथा हि शाख्दीपिकायाम्- 
“पूर्वं परख बाध्यम्, न तु परं पूर्वस्येति सथुक्तिकसुपपाय (तस्म्पूर्वदौ बैल्य'मिखनेन सौभ्रपदेन तन्न सूत्रकारस्रारस्य- 
मुक्त्वा नैमिचिकेन निल्यवाध इष्टान्तयिवुसुक्तवक्यसुक्तम् । अत एव निलमिल्यादिवाक्यमभिमं शाखदीपिकायां 
दष्टान्तबोधकम् । वथा च लिप्भित्तोपजननाविल्यादेरयमर्थः । यत्न यत् निमित्तं न जातं, तात्रान्यथा करैष्योऽपि कतु- 
यत्र तज्नातं वत्रान्यथा क्रियते । वस्माश्भित्यनेमित्तकशाख्योव्य वस्थितविषयकसत्वसं भवेनाश्रामाण्यासंभवाव् वाध्यबाघ- 

कस्वसंमव इति, तद्वदेव पूर्वापरी भूतविस्ढापच्छेदनिमित्तकशाख्गयोष्यचस्थितविषयकस्वसंभवेन ब्राध्यवाघकभाव 
इति । बद्रङ्यामरक्ततवधियोस्तु न इष्टान्तता; तयोगभिन्नकाीन विषयकस्वेन बाध्यवाधकभावविरदेऽपि अ्रङ्ते यसिमू 
भयोगे उस्पन्न निमित्तापच्छेदद्वये तस्मिन्नेव भयोगे सर्वखदक्षिणत्वनिदक्षिणत्वयोर्नैमित्तिकयोरनुष्ेयताप्रसक्त्या विरोधेन 
बाभ्यवाधकष्वस्यावङ्यकत्वात् । तस्मादविरोध्रतिपादकमिदं वाक्यमिव्युकतिर्मौग्यादेव । तस्मात् षष्टपञ्जमस्थाना 
सुक्ताधिकरणानां सावकाश्चताञ्ञापकत्वात् ! अपच्छेदन्यायः पौवापय इत्यादयुछन्यायः । द्वितीयघयोग इति । 
यथा ्रथमग्रयोने निमित्तसम्बन्धेनानु्ेयतया प्रसक्तमपि द्वितीयप्रयोग शलानुष्ठेयतया मात्रका, तथा श्युलया नास्विर 
प्रामाण्ये बाधितमपि मलक्षं व्यावहारिकभरामाण्ये सावकाच्चम्; तावतैव प्र्क्षमामाण्यप्रा्कग्रमण्णस खर्च, 



३८४ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः १ ] 

ह्ययमशः, “नििन्तोपजननाव् श्रागन्यथाकर्तन्योऽपि कतुर्निमित्ते सेवं कतेव्यः* इति । तस्माद्पच्छेद्- 
न्यायः सावकाशराविषयः, अद्धितागमेन परस्यश्चवाधे तं न भत्यक्षभरामाण्यस्यावकायोऽस्ति-इति चेन्न; 
उद्वाचपच्छेदामावे युगपटदुभयापच्छेदे पतिदैपच्छेवस्य उद्वाजपच्छेदे पाश्चाले च ठ्योतिष्टोमद्धितीय- 

अयोगे पतिदभैपच्छेदनिमित्तसर्वखदस्षिणयागप्रतिपादकशासख्स्य सावकाशात्वव्यावहारिकप्रामाण्ये 
धरत्यश्चस्यापि सावकादात्वाव्, तत्रैकपरयोगे बियेधवद्ापि ताच्िकस्वांरे विरोधात् । अत एव सशु- 
णसप्रपश्चश्ुत्योनिंयणनिष्यपश्चशुतिभ्यामपच्छेदन्यायेन बाध इति सुधुक्तम् । तदुक्तमानन्दबोधाचा- 
यैः- ̂ तत्परत्वात्परत्वाच निदोषत्वाच्च वैदिकम् । पूर्वस्य बाधकं नायं सपे इत्यादिवाक्यवत् ॥' इति । 
नचु-मानान्तरविसोधे श्वतेस्तत्परत्वमसिद्धम् , परत्वं लु पमानन्तरश्चमे व्यभिचारि । ख्यते च (न क्त्वा 
सेडिःति परं पति 'मडसृदरुधक्षद्धिशवदवसः क्त्वेति पूवैमपि बाधकम् , निर्दोषत्वं त्वथौन्तरप्रामा- 
ष्येनान्यथासिद्धम्, तदुक्तम्--“तत्परत्वमसिद्धत्वात्परत्वं॑ भ्यभिचारतः । निदोषताऽन्यथासिद्धेः 
रावस्यं नैव साधयेव्ः-इति चेन्न; पलयश्चादे्यावदारिकं धरामाण्यं, शरुतेस्त॒ ताच्िकमिति विरोघा- 
भवेन तस्परत्वसिद्धेः । परराष्देन च मानान्तराबाधितपरत्वं विवक्षितम्, तेन प्रमानन्तरश्चमे न 
उ्यभिचारः, तस्य तदुत्तरभाषिमानवाधितत्वात् । “न क्त्वा से'डिव्यस्य तु पाठतः परत्वेऽपि खभाव- 
सिद्धकित्वस्यानेनापाकरणं विना पुनस्तत्पतिप्रसवाथं “खडगदे" सयादेरथच्रततेस्तदपेश्चया अथेतः 
पूरवत्वमेव; अपवादापवादेः उत्लगस्येव स्थिरत्वादतो निवोषत्वमपि नान्यथासिद्धम् ; तात्पयैविषय 
एव प्रामाण्यस्याभ्युपेयत्वात् इत्यबोधमाजविक्म्भितमपच्छेदन्यायवैषम्याभि धानमिति ॥ 

॥ इत्यपच्छेदन्यायवेषभ्यभङ्ः ॥ 

गोडब्रह्मानन्दी ( टघुचन्दरिका ) । 
विषयकत्वसंभवादिति मावः ! व्यावहारिकप्रामाण्ये भ्यवहारकारूावच्छिन्न यदबाध्यत्वं तदाश्रयविषयकत्वे । तत्र 
सर्वस्वदक्षिणत्वे । पकश्रयोगे अदक्षिणप्रयोगकाखानुष्ठानांदो । अन्न श्चुतिबाभ्य्रयक्षे । तास्विकांडे कारानव- 

च्छिन्नं यदबाध्यत्वं तदाश्रयविषयकत्वांहो । यथा तत्र पू्वप्रयोगस्याङ्गं कारान्तरावच्छिज्न, तथात्र प्रलयक्षविषयस्य 
धर्मोऽवाध्यत्वं ग्यवहारकारावच्छिन्नम् । परोक्तमयुसयेदसुक्तम् । वस्तुतस्तु- पूीक्तरील्या पूर्वभ्रयोगाङ्कल्वमेव 
नास्तीति कुतस्तस्य कारान्तरावच्छिन्नल्वेन सावकारास्वम् । खधर्तमिति । सगुणादिशतेन्यवहारकाे श्र्ृत्तस्वेन तदु 

ततरकाखमदृत्तनिरणादिशचुला बाधसं भवात् । तत्परत्वात् अद्वैतपरस्वात. । वेदिकं 'एकमेवाद्वितीयःमियादिश्चुतिः । 
पूर्वस्य ू र्वप्रवृत्तमयक्षादेः । सगुणादिश्चतेरूपासनाधिधिपरस्वेन सगुणत्वादिपरस्वखाभावात्, भवेऽपि तख परमतः. 
त्प्थरूपत्वाभाव इदयादेः द्वितीयपरिच्छेदे नियणश्रुल्युपपत्तिप्रकरणे वक्ष्यमाणत्वात्, परमतासप्विषया्थकश्चुलया बाध्य. 

तेति भावः । ननु सप्रपच्चादिश्चतेः प्पञ्प्रसक्तिदेतुववेनतश्चलयपेक्षणीयस्वेन न तद्वाध्यता, तत्राह-नाय- 
मिद्यादि } तथा च निषेघधीर्निषेधघामिंणि प्रतियोगिमत्वज्ञानरूपां प्रसक्िमपेश्चते, न तु तस्थाः प्रमात्वमिति भावः। 

ज्ञाख्ररूपे परप्रमणेऽपि म्यभिचारमाह--इश््यते चेति । "न क्स्वा सेडिति परं, सेटः क्तवाप्रययस क्रिर्वनिेधकं 
पश्चादुचारितं न क्त्वेलयादिसूत्रम् । पूर्वै पूर्वोचारितं श्रडादीनां परस्य क्स्वाप्रययस्य किरवबोधकम् ! अन्यथासिद्ध 
यथाश्चुतार्थे प्रामाण्यं विनापि सिद्धम् । इति विरोधाभावेन इति हेतोरविरोधानिश्चयेन । उपकमादिनेति शेषः । 
परत्वे श्डेलयादितः परत्वे । अनेन न क्वेतयादिना । अपाकरणं निषेधम् । ग्रतिश्रसवा प्राष्टर्थम् । तेन न 
युनःपदस्यासङ्गतिः । अप्रवृत्तेः प्रडृत्तेरयुक्तस्वात् । अर्थत इति । वोधरूपफकरूत इलथेः । अ्रमाणफलल्ञानसैव 
बाध्यबाधकस्वस्य विचार्यत्वेन यदा बोधजननं तस्काङे परस्वमेव बाधकत्वे नियामकम् । नयु न क्वेत्यादेः पूवशवेऽप्य- 

पवादत्वादेव भ्राबस्यम् › तन्राह--अपवबादापवाद इति । एवकारः रोषः । तथाच तद्पेश्षयापि खडल्यदेरपवाद्- 

कत्वम्; अन्यथा खभवसिद्धस्योत्सगेसख स्थापनासंभवादिति भावः । अतः तत्परत्वपरस्वयोनिदौषस्वात् । विषय 
एवेति । "यत्परः शब्दः स शब्दार्थ" इति न्यायात् ॥ इति ठश्युचन्दिकायामपच्छेदन्यायवैषम्यभङ्गः ॥ 

अथ अपच्छेदन्यायवेषम्यभङ्गः । 
( १) तत्र न्यायामृतकारः- 

अपच्छेदन्यायेन म्र्यक्षस्यागमबाध्यत्वमपि न संभवति; तस्योपजीन्योपजीवकभावानापननपूर्वोत्तरविषयकल्वात् „ साव- 
कंद पूवैविषयकःलाच । विदयते हि अत्िहनैषच्छेदोदात्रपच्छेदयोः उपजीन्योपजीवकभावामावः, अतिद्॑पच्छेदमनि, 



[अपच्छे० वैष०] गौडनरह्यानन्दीयुता । । ३८५ 

युगपदपच्छेदे कमिकत्वेऽपि प्रतिद्रपच्छेदस पाश्चाये च “यदि अविहतापच्छिन्यात्स्ैवेदसं श्यात्” इति शाखश्रामार्ण्य 

च । घस्तुतस्तु--कमिकनिमित्तकयोः इ्यामर्ततयोरिवादक्षिणस्वैखदक्चिणयोरपि कमेणाचुष्ठानसंभवात् विरुदपू्वत्तर- 
विषयक एवोक्तन्यायः । अतएव हि तख भयोगान्तरे निक्षेप इति इष्टीकादिवचनं संगच्छते । एवच 

^ पोवौपर्यं विरोधश्च पूरवौभामाण्यमेव च । नियमान्नास्ति यत्रासावपच्छेदनयो भवेत् ॥" 

इति परस्परविरुद्धयोरुपजीव्योपजीवभावानापन्नपौवापर्यवतोश्च मरदयक्षागमयोः विषये नोक्तन्यायस्य प्रसरः । नियमेन 
पूवौप्रामाण्यापत्त्या तत्सावकाशल्यामावात् 1 एतेन-तत्परलात्परलाष्च निदोषलाच वैदिकम् । पूर्व बाधकं नायं सं 
इलयादिवाक्यवत् ।‡ इद्यानन्दबोोक्तमपि--परास्तम् ; “^तत्परलमसिद्धलात्परलं व्यभिचारतः । निर्दौषताऽन्यथासिद्धेः 
प्ावल्यं नैव साधयेत्? इति निरोधात् , इति नापच्छेदन्यायविषयौ अदयक्षागमौ इति वणेयन्ति ॥ 

(२) पिद्धिकारयस्त- 

अतिहद्ाचपच्छेदयोः कुत्रचितपरतिहर्जपच्छेदस्य साथकाशलवत् एकम्रयोग एव विरोधवच् प्रयक्षागमयोरपि भरल 
क्षख व्यावहारिकभरामाण्ये साकारस्य ताच्तिकलांयो विरोधसख च तुल्यत्वान्नोक्तन्यायवेषम्यम्। एतदभिध्रायेणेवानन्दबो- 
धावारथैरपि तत्परलादिति वर्णितम् । प्रयक्षादे्यावहारिकं आमाण्यं श्रुतेस्ताच्तिकं प्रामाण्यमिति तत्परस्य सिद्धलात् । 
“न क्ला सेडिः"ति सून्रखय पाठतः परत्वेऽपि अर्थतः पू्ैत्वेन “खडणखद युधङषष्िरवदवसः क्वे "येतद्राधकत्वेऽपि व्यभि- 
चारामावात् तात्पर्यविषय एव प्रामाण्यस्याप्युपगमनीयत्वेनान्यथासिच्यभावाचेति समीचीनमेव भामत्युक्तमपच्छेदन्यायेन 
पूवस्य यक्षस्य वाधनम्-दइति निरूपयन्ति ॥ 

(२) अत्र तरङ्धिणीकाराः- 

अदृक्षिणसर्वखदक्षिणयोरेकस्िन्प्रयोगे विरुद्धयोः सर्वखदक्षिणस्य प्रयोगान्तरे निक्षेपपरवचनसच्वेऽपि अरदयक्षागमयोः 
अलक्षख व्यावहारिकम्रामण्ये सावकासलकल्पकवचनाभावेनोक्तन्यायवेषम्यं खटढम्, तार्विकलस्यैव अमाणतया अता- 
त्विके अरमाणताया एव व्याघाता ! पतेन--आनन्दबोधीयमपि बचनं--पराहतम् ; न्यावहारिकेतात्विकत्वादिमागा- 
संभवेन तत्परत्वस्यासिद्धेः, दितीये व्यभिचारामवेऽपि अ्रयक्षादिवाधितवत्वेनासिद्धितादवस्थ्यात्, “न क्तवा सेडिति इष्टन्ते 
पुरसादपवादा इति न्यायेन पूर्वस्य वाध्यरलात्परत्योपपत्तेः, निप तात्पथविषये प्रमाणलेऽपि अ्रमाणविरुद्धे तात्पयै- 
सेवासिद्धिश्च--द्ृति प्रतिपादयन्ति ॥ 

(४) ठघुचन्द्रिकाकारा- 

नहिं पूर्वप्रयोगा्नभूता सर्वखखदक्षिणा द्वितीयप्रयोगे विधीयते; अपू्ैिधित्वादशर्थत्वादिप्रसङ्त्, किं तु द्ितीयप्रयो- 
गर्व, यतेतावता न नमेयुः अपि सर्यखेनेति वचनं ्राप्तसर्वैखदाने नियम्यते । “प्रयोगान्तरे निक्षेप” इति टुष्टीक- 
वाक्यखाप्ययमेवारायः ! तत्र न दद्यादिति वचनं पूर्वभ्रयोगे दातव्यं यत्प्राप्तं तत्तत आच्छि प्रयोगान्तरे निक्षिपतीति 
त्त्रसारोक्तिरप्यत एव संगच्छते ¦ एर्वचापच्छेदन्यायः सावकाशपू्वैविषय इति न संभवघयेवेति पूर्यस्यायन्तबाध एव 
विवक्ष्यते ¦ प्रकृतिषदिति द्यन्तोऽप्यत एव संगच्छते ।! अस्तु वा सावकाशपूर्यविषयः, तावताऽपि व्यवहारकाल्छव- 
च्छिन्नाबाध्यत्वविषयकत्वांे सावकारात्वाददोषः । उक्तरूपं तु व्यावहारिकपामाण्यसुभयसंमतम् । एवं ताच्तविकम्रामाण्य- 

मपि कालानवच्छिन्नावाघ्यविषयकत्वमिति न दोपः । पतेन--आनन्द गोधीयवचनमपि--व्या ख्यातम्; उकतरूपन्याव- 
हारिकत्वमागसंभवेन अथमहेतोः, अदयक्षवबाधासंमवेन खमावसिद्धस्योत्सर्मसख स्थापनासंभवेन नक्तवासेडपेश्षयाऽपयि सडश्- 

देद्यस्यापवादत्वस्याङ्गीकरणीयतनेन च द्वितीयहेतोरप्युपन्नत्वादिति सर्व॑मनवयम्--इ ति व्यवस्थापयन्ति ॥ 

एति अपच्छेदन्यायवैषस्यभङ्गः ॥ 



३८६ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः १ | 
(ज श ^ ^ ण 

अथ मिथ्यात्वानुमितेः शैत्याुमितिसाम्यभङ्कः । 
नु परत्यक्षवाधितमष्यतुमाने साधयेत्तदा बह्यनोष्ण्यमपि साधयेत्; तथाच काडालय- 

वान विम नच-ओंष्प्यप्रतियोगिकाभावे साध्ये पश्च एव भतियोगिपरसिद्धिरिति 
तत्र वाधः सावकाशाः, भृते लु सं भ्याबहारिकं रवयक्चसिद्धम्, तद्बिष्द्धं च मिथ्यात्वम्; तस्य 
पारमा्थिकसखविरोधित्वादतो न व्यावहारिकसच्ग्राहकेणाध्यक्चेण बाध्यत इति--वाच्यम्; वदि. 
विशेषे ओंष्ण्याभावायुमाने शैव्याजुमने वा तदभावात्, पक्षातिरिक्तस्य प्रतियोभिभरसिद्धिस्थटस्य 
तज सत्वात् । नच--यच् परत्यक्षं मवं तच वाधव्यवस्था, नचात्र तथेति न बाध इति-- वाच्यम्; 
पररतेऽप्योष्ण्यप्रतयश्चसमकक्ष्यस्य प्राबल्य प्रयोजकस्य विद्यमानत्वात्, अनोष्ण्याजुमितेर्मिथ्यात्वाल- 
मितेश्च ` समानयोग्चेमर्वात् । _ नच-मिथ्यात्ववादिनां भअरतिपन्नोपाधावोष्ण्यनिपेधम्राद्यदुमानेन 
मिथ्यात्वालुमितेः समत्वमिष्ठमेवेति- वाच्यम्; ओष्ण्यानोष्ण्ययोमावाभावरूपतया तदयुमितिसाम्ये- 
ऽपि शैव्यायुमितिसाम्यस्यानभ्युपगमात्, शव्यस्योष्ण्यामावरूपत्वाभावात् । तस्मात् बाधस्य दोषता वा त्याज्या, ओष्ण्यपत्यक्चायज्ञमानत्वपर्य्चादेः स्वप्रव्यक्चापेश्चया विशेषो वा वक्तव्यः । नच-- 
ओष्ण्यभ्वयक्षं परीश्चितोभयवादिषिद्धपामाण्यं, सच्वमरतयक्षं ठु न तथेति विष इति- वाच्यम्, खत्व- 
ल्यक्षेऽपि यामाण्यासम्मतौ हेत्वभावात्, यरीक्षायास्तुल्यत्वात्-इति वेन्मेवम्; विरुद्धार्थ्राहि- त्वेन विशेषात्, प्रतयश्चसिद्धायजमानत्वौष्ण्यादिवच्छब्दलिङ्गग्राह्ययजमानत्वानोष्ण्याचपि व्यावहारि- 
कमिति समत्वात् प्रल्यक्षेण बाभ्यते, प्रकृते तु सं व्यावहारिकं भव्यक्षचिद्धं तद्िरुदं च न मिथ्या- 
त्वम्; तस्य पारमाथिकसत्वाविरोधात्। अतो न तत् उ्यावह्ारिकसच्वयाटकेणाध्यक्चेण वाभ्यते। नय-- 
एवे बद्तस्तब को वाऽभिपभरायः सगि ता्तविकविषयत्वात् बाघकतैव मिथ्यात्वानुभानादे्म बाध्यता, 
उत सच्वमिथ्यात्व्राहिणोव्योवहारिकतास्विकिषययोः परस्परबिखद्धविषयत्वाभावात् न बाध्यवा- 
धकमभावः । अन्त्येऽपि किमभ्यक्षसिद्धव्यावदारिकसस्वमहीत्वेव तदसिद्धस्य तास्विकसत्वस्येवा- 
भावं गह्णायनुमानादि, उत अल्यक्षविषयीरृतस्येव तात्िकमभावम् । नान्त्यः; प्रलयक्चविषयाभाव- 
ब्ाहिणि तद्वाधकत्वोक्त्ययोगात् । न द्वितीयः; भव्यक्षाग्रहीतपतिषेधकत्वेनापसक्तप्रतिषेधा पन्ते, अव्यक्षविषयस्य ता्तिकत्वापनत्ते । न पथमः; उपजीव्यप्यक्षविरोधेनायुमित्यादिविषयस्य तात्ति- 
कत्वासिद्धेः-इति चेन्न; प्रथमे द्वितीये च पक्षे अजुपपस्यमावात् । तथाहि--पथमे पक्चे न ताच्विक- त्वासिद्धिः; यस्मादिदं रजत'मिव्यनेन निदं रजतःमित्यस्य वाधादद्ोनात् परीक्ितमेव बाध्कम- 
ग्युपेयम् । परीक्षा च पदृत्तिसंवादादिरूपा न्यवहारदश्ायामबाभ्यत्वं विनानुपपन्ना तदशाबाधन्ना- दिणं बाधते, नदेतश्रव्यजुमानादिकमिः्युक्तमेव । दितीयेऽपि पक्षे नप्रसक्तपतिषेधः ; परोक्षपसक्तः 
संभवात् ! यत्तु केचिदात्मनि ताच्विकसत्वपसिच्या पसक्तिभुपपादयन्ति । तन्न; नहि भ्रतियोभि- 
जञानमाञ थसक्तिः, कि तहिं नियेधाधिकरणकपतियोगिज्ञानम् । नचात्मा निषेधाधिकरणम्; तस्मा- सपयोश्चपसक्तिरेव दरनीया । अथ वा माभूत् पसक्तिः; अमावभव्यक्चे हि संसगौरोपतवेने सोप- युज्यते, शब्दायुमानयोस्तु, तस्याः कोपयोगः । नचाधसक्तो निषेधवेयथ्येम् ; अन्थनिच्त्तिरूपस्य योजनस्य वि्मानत्वात्। वि्यमानत्वात्। नच भव्यक्षविषयताच्विकत्वापत्तिः, तद्धिषयाधिकरणस्येव पारमार्थेकत्व- 

गोडब्रह्मानन्दी ( रघुचन्दिका ) । 
कालात्ययापदिष्ठः बाधितदेतः। साभ्य इति । अपक्षणीये इति शेषः। त्न पक्षे । वह्धिवि्े यत्र व्वा अरतियोगिपरसिद्धिसदन्यवहो । न वाध्यते इति । स्वसमानाधिकरणसखान्यूनसत्ताकालयन्ताभाववस्व्लानसैव अत्ति. योगिमस्वक्ञानविरोधित्वेन न्यूनसत्ताकव्यावहारिकसप्व्ञानं न ताप्विकमिभ्यात्ववत्ताज्ञानवाधकमिलभेः । मिथ्या स्व तास्विकस्वं तु तात्तिकाधिकरणीभूतविदात्मकाभावधटितत्वभ् । नयु, “नान्तरिक्ष* इत्यादेरिवाभ्रसक्त्रतिषेधो- ऽस ताह --रलयक्षविषयस्येति । भतयक्षविसोधेन भलक्षबाधिततवेन । निषेधवैयथ्य॑मिति । "अद्मीषोमाभ्या- माञ्यभगो यजतेः न तौ पशौ करोति न सोमे अध्वरे" इति वक्ये न तौ पदो करोतीलन्नैव निषेधविधिः; नतु “न सोमे अध्वर इदयत्र; सोमयाग आज्यभागयोरपर्तस्वेन तदभावस्य सिद्धप्वेन निषेधविधिवेयध्यौत्; तसात्त्ाथ- चादस्वम्निति दक्ञमा्टमे स्थितम्; तथा भ्रपञ्च ताच्विकत्वस्याप्रसकतेसद् भावस्य सिद्धत्वेन तद्ोधकश्चुतिरनुवादः सादिति मावः) अनथैव्यादि ) प्रपञ्चतात्विकत्वसख वादिविप्रतिपत्तिभिः सन्द्ग्धत्वेनद्वैतनिश्वयासंमवात् शद्वैतजह्मनिश्यय- दारा बरहमात्मक्यनिश्चयाधीन्तानलिदृर्यथेकत्वेनोक्तथुतिनीनुबाद् इयः । पारमार्थिकमित्यादि । यद्वत डेतः- 

न 



| मिध्याखानु° शैला ] गोडबरह्मानन्दीयुता । ३८५७ 

व्यतिरेकस्य बोधनात् । तथाच न काप्ययुपपत्तिः । तदुक्तं खण्डनरृद्धिः--'पारमाथिकमदेतं भविदय 
दारणं श्चुतिः । वियोधादुपजीन्येन न बेसेति कदाचन ॥" इति । नजु-एवमप्यनौष्ण्यं तारिविकमिति 
तदुमितिरपि न बाध्येत व्यावहारिकोष्ण्य्राहिणाध्यश्चेण; पवं "चादित्यो युपः इत्यादावपि 
^ताच्विकादिव्यतां यूपस्याध्चिलय शरणं श्चुतिः । वियोधादुपजीन्येन न षिसेति कदाचन ॥° इत्याद्यपि 
स्यात्-इति चेन्न; अनोष्ण्यं तास्िकं स्यादिति कोऽर्थः ? यदि तत ओष्ण्यं नास्तीदयर्थः, तदा अद्धैते 
पयैवसानादिएटापत्तिः । यदि व्यवदहारतोऽपि नास्तीति, तदा व्यवहासादिखंवादादिरूपपरीक्षितत्व- 
विशिष्रमोष्ण्य्रत्यक्चं वाधकसिति नानौष्ण्यस्य तात्विकल्वसिद्धिः । एतेन शेव्यालुमानं व्याख्यातम् । 
एवमादित्ययुपमेदस्य त्वतो व्यवहारतो वा निषेधे योञ्यम् 1 श्चुतेरन्यशचेषतया आदिदययुपा- 
मेदपरत्वाभावेन परीक्षितपर्यक्षवियोघेन गौणाथतया स्तावकत्वो पपत्तेश्च । अतएव--“ताच्िकादि- 
व्यतां यूपच्येश्यादिना अद्ैतश्ुतेरादिल्यो युप" इत्यादिश्चुतिसाम्यापादनम्--अपास्तम् । न च--अनु- 
सितिसिददमिथ्यात्वत्रादकत्वे सव्यद्वैतश्रुतिरयुवादिका स्यात्, यथा.ऽिर्दिमस्य मेषज'सित्यादि- 
श्रुतिः प्रमाणान्तरणगरहीतदहिमनिवारणद्ाक्लय्ुवादिकेति- वाच्यम्; खखचमत्काराुसखारिणोऽनु- 
मानस्य सकङस्राधारण्याभावेन तस्य श्रुयजुवाद्कत्वापयोजकत्वत् । तदुक्त-“तर्कारतिष्ठाना- 
दिल्यत्र वाचस्पतिमिश्रः यल्ञेनावुमितोऽप्यथेः कुशरेर्नुमाठमिः । अभियुक्त तरेरन्येरन्ययैवोप- 
"पादयते ॥' इति । खष्टन्तीङृतश्चुतो तु हिमनिवृत्तिकारणताया बहौ सर्बसाधारणप्रयक्षाथौपत्तिभ्याम- 
चसेयत्वष्धेषस्यम्; तस्मान्मिथ्यात्वायुमानस्य न वहिरोत्यायुमितिसाम्यम् ॥ 

॥ इति मिश्यात्वानुमानस्य शेत्याजुमितिसाम्यभङ्गः ॥ 

गोडब्रह्मानन्दी ( लघुचन्दरिका ) । 

भवं शहमसखरूपस् । चारमार्थिकेन दैसामातेन घटितं वा, अद्मगतपारमार्थिकस्वस्याभावरूपं वा, मिथ्यात्वं बोध- 
यन्ती शुतिर्नोपजीव्यवितेधात् बिभेतीयर्थः ! तरतः चास्विकस्वेन ! ओष्ण्यं नास्ति वह्वावौषण्यायम्तामावोऽसि । 
वयचहारतोपि नास्ति बह्वावोष्ण्यं ग्यावह्ारिकात् भिक्म् ¦ यथाश्चुते भ्यावहारिकत्वरूपेणाल्न्ताभावस्य व्यावहा- 

रिक वालन्ता भावस्य पूर्खवदिष्टष्वात् ! सकरसाधारण्येति ! सवन भरति लिर्दोषस्वेदय्थः । निचुत्तिकारण- 
ताया विरुढस्रमावतायाः ¦! यथाश्रुते स्वभाववाद कारणष्वस्यास्ीकारेणासङ्गतेः ॥ इति खघुचन्द्रिकायां 
मिथ्यात्वानुसितेवहिशेद्याङमितिवेषस्यम् ॥ 

र, पि ००५१५१५ ००५१०१५५ 

अथ मिथ्यात्वानुमितेः चेत्यामितिसाम्यभङ्कः । 

(१) तत्र न्यायामृतकाराः- 

प्रक्षस्य लिङ्गबाध्यत्वे कालल्ययापदिषटदोषता वा लाज्या, व्यवस्थापक वा वक्तव्यम्; तध खण्डनकृदु्तं तत्सिद्ध- 
साध्यसमानसताकवस्तुविषयकलसूपसमानविषयकत्वं तु न॒ व्यवस्थापकम्; प्रकृतग्रयक्षाचुमानयोरप्युकतविधसमान- 
विषयकलस्य यपिदययमानलात्, नहि प्रद्यक्षबाधितस्य अर्थस्य तात्त्विकत्वं सेभवति; वहयनेष्प्यानुमानस्यापि पारमा्थि- 
ऋनोष्ण्यविषयकलापत्तेः; एवेचादिदयो यूप इ्यादावपि वा्तिकादि्यतां यूपस्याभिद्य छरणं श्वुतिः। विरोधा- 
चुपजीव्येन न बिमेति कदाचनेदपत्तिः । मिथ्यामूतमपशवान्तयैतत्वेनानोष््यस्य व्यावहारिकलमेवेव्युकतो ठु 
तादश्स्य धटादिमिथ्यालस्यापि न्यावदारिकलापत्या बद्ङ्व्यामेव प्रभातम् ! भातिभाकिकमिध्यात्वस स्यावदारिकल 
न्धावहारिकमिध्यालस्य तात्विकलमिति कल्पनायामपि न निस्तारः; व्िगितानौष्ण्यस्यापि तात्तिकलस्येवापत्तेः । 
यथाकथंविकनिस्तारेष्पि तात्विकमिध्यालारुमितिबधेन सस्यलस्य॒व्यावहारिकलवदनौष््याुमितिवाधेन वहोष््यख 
प्रातिभासिकलापतेः । श्वुखजुश्हीतत्वेन भिथ्यात्वाचुमानस् बाधकत्ववर्णनमपि न संभवति; अनुभितिसिद्धाथायुवादकत्वे- 
नापि श्ुतयुपपत्ेः, तरकाचुगरहीतत्वं तु न अयोजकम्; ®लिङ्गमाभासतामेति प्रयक्षाथेविरुद्धधीःरिति सुरेशवराचा्यैवचनात् । 
एवंचोपजीव्यप्रयक्षविषद्धलादुक्ालमानमश्रयोजकम् । पतेन--“पारमार्थिकमद्वैतं भविदय शरणं श्चुतिः । षिसे- 
धाठुपजीव्येन न बिमेति कदाचने?ःति वचनमपि--पंराहतं; मिथ्यालचभिदया अलश्षषिद्धतात्तिकसत्त्वाग्रहणेन 
तात्विकसतत्वनिषेषेग्रसक्मतिषेषसय, अयक्षसिद्धसैब तात्तविकनिषेधमान्ननिषयकत्वे तासिकतदमावाम्रहेण माधकल्वायोगाश्च 

॥ 



३८८ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः १ |] 

कालालयकथापि नोच्छिन्ा मवति । पतेन--साध्यग्राहकपरलक्षविरुदधत्वादनौ- अलयक्षसवात्र प्रावल्यात् । अतएव हि क यतेन 
तस्य धर्मम्राहुकत धर्मिग्रादकत्वेनो पजीन्ययश्च- ष्यानुमानश्य वाधेऽपि कृते न वाध इति शङ्ापि-पराहताः 

जाधप्रसरादिति मन्त्यम्-दइति घ्ुवन्ति । 

(२) अदैतसिद्धिकारयः- 

विरद्धा्थग्राहिलमेव वाध्यवाधकभावनिथामकम् । यथौष्ण्यायजमानत्वादिप्रयक्षतद्िरुदधाथेविषयकाुमानागमयोः । प्रकृते 

तु व्यावहारिकसच्त्वविषयसख म्रयक्षख पारमाधिकसत्त्वामावविषयकेनाुमानादिना न विरोध इति न बाधप्रसङ्गः; नापि 

काललयापदिष्ठकथोच्छेदभसदः ¦ एतेन--वहयनौष्ण्यालुमानस्यापि तात्तिकवहिविषयकलापादनादिकं पराहतम् ॥ 

यथाच सिथ्यातवमिथ्यात्नेऽपि प्रप्सलत्वानापातसथा पूर्वमेव निरूपितमिति मिथ्यालख प्रपश्चसमानखभावलाभवेऽपि 

न बिरोध; अनैोष्ण्यसख तास्विकत्वे परीष्चितत्वविरिष्टमलययविरोध इवात्र विरोधाभावात् । निह नानास्ति किंचनेति 

श्रुखनुग्रहोऽप्यत्र नियामकः; खचमत्कारघुसारिणोऽलुमानखय सकरुसाधारण्यामावेन तकोग्रतिष्ठानादिसूत्रविरोधेन च श्युति- 

पुरोवादल्ासंभवेन श्ुञवादताया असंभवात् । एतदभिरयेणवोक्तम्--“पारमार्थिकमद्धितं परविद्य शरणं श्रुतिः । 

विरोधादुपजीव्येन न बिसेति कदाचने'ति । अभावपरलक्ष एव संसगारोपत्वेन अतियोगिपरसक्तिरपेक्षिता, न 
शाच्दपरोक्षादावपि, अपेश्षायामपि परोक्षप्रसक्तिः संभवलेवेति नाप्रसक्तम्रतिषेधदोषयात्र प्रसङ्ग इति अलयक्षेण ताच्विक- 
स्वामरहणेनैव पारमार्थकसतत्वभावबोधनसंभवात् । एवच व्यवस्थापकसतत्वात् कालदययापदिषटकथोच्छेदाप्रसङ्गाच 

पश्चमिथ्यात्वालुमानं निराबाधमेव--इति वंणैयन्ति । 

(३) तरङ्धिणीकारय- 

नरि तात्तिकसक्वाभ्रहणेन तात्तिकाभावनिषेधः संभवति, अप्रसक्तप्रतिषेधानुपपत्तेः । अभावप्रयक्ष एव अरतियोगि- 
्रसक्तयपेक्षेति ठु न संगतम्; अपूर्वे वार्थवादः स्यादिति" दशमाधिकरणनरिरोधापत्तेः । त्र ह्यधिकरणे “न तौ पौ 
करोती"लेतदनन्तरं श्रूयमाणस्य, न सोमेऽ्वरे इति वाक्यस्य सोमे आञ्यभागनिषेधपरत्वं बा सोमभिन्ने तभियमनेन पय- 
दासपरत्वं वाऽथवादलवं वेति संदिदयं ्रतिषेधपरत्वं पयदास्परत्वं वेति दीक्षणीयादिद्वारा सोमे आञ्यभागरसच्युपपदानपूर्यकं 
ू्वपक्षथ्य दीकणीयदेरिव पशोरपि सोमसंबन्धित्वेनानेनैव प्ावपि निषेधसंमयेन न तो पद्यौ करोतीति निषेधवेयथ्यौ- 
पत्या साकषात्मसकतयेव निषेध वणैनीयतया ताश्च सोभेऽतिदेशेनोपदेशेन वाऽसंमवाद्रसक्तमतिषेधेनान््यक्यापत्त्या 
न तो प्च करोतीयेतदर्थवादत्वमेवेति सिद्धान्तितम् । तच मिथ्यात्वाञ्चुमानस्य तच्छुतेवौ तात्तविकसन्त्वाभावपरत्वे विशु्येत 1 
नहि मिथ्यातज्ञानखानर्थनिकृततिभयोजकन्त्वम् ; सगुणोपासनसैष तत्वात् । पतेन---परोक्षभरसक्तिमादायोक्तदोषपरिदारोऽपि-- 
परास्तः; शूला यक्षेण बाऽनचुग्दीतख अयुमानस्याथसाधकत्वेनाजुमानिक्या श्ुखा प्रसक्तख निषेधायोगेन विकल्पापत्त्या 
च श्रातायाश्च प्रसक्तेरपपादनासंभवात् । एतेन--अभसत्तमतिषेधपक्षे “न तौ परौ करोतीशयन्र विकल्पतिद्धान्तपराधि- 
करणव्रिरोधोऽपि--सपुचितः इति मयक्षादुमानयोखदागमयो्वां विरुदविषयकलस्यैव समापत्त्या अदयक्षवाधेनोक्तालु- 
मान न साष्वेवेति मन्तव्यम् । एतेन-शरुखजगीतत्वेनोक्ता्मानप्राबल्यमपि--परादतम् ; उक्ताजुमानसिद्धमिथ्या- 
लाचुवादरूपत्वेन श्रुत्युपपत्तेः । अनुमानप्रामाण्ये परं अरति तदुपन्यासनायोगार्दिति ऋऋलदयापदिष्टकथोच्छेदअसङ्गः भदयक्च- 
स्याचुमानबाच्यखपक्षे तदवस्थ एव-दइति निरूपयन्ति । 

(४ ) क्ञानन्दसरखल्यस्तु-- 

तालिंकसत्वामाववोषने नोक्तधिकरणविरोषः; सोमे आञ्यभागयोरमपत्वैन सिदधलैव निषेध बोधने प्रयोजना- 
भवेऽ्पे अहृवे्धेतब्रहनिशवयदरारा बहमत्मैक्यनिश्वयाघानेनानर्थनिवत्तिरपप्रयोजनसत््े श्चुयदुवादस्यायोगाच् । भरतियोगि- 
हानमेव य ठ तन तचम्, नतु तत्ममेति पूर्वसुपमादितत्वेन आजुमानिक्याः आ्थिक्या .वा असक्तेरपि संपादनसंभवाच । 

वखवापादना श्रयदुवाद्त्वकल्यनं तु न वुक्तमिति ग्रयक्षाजुमानयोः तदागमयो्वां विरुद्धविषय- त्वाभावात् न अलक्षबाष्यमलुमानादिक मिति पपशमिथ्यालसिद्धिरमत्यूरैव--इति प्रतिपादयन्ति ॥ . 

इति मिथ्यात्वालुमितेः देलयाचभितिसास्यभङ्गः 1 



[ प्रयश्चस्य छि० बाधकम् ] गौडन्रह्यानन्दीयुता । ३८९ 

अथ प्र्यक्षस्य शिङ्घाद्यवाध्यत्वे चाधकम् 1 
किंच परीक्षितत्वेनेव पाव्यम्, नोपजीव्यत्वादिना; अचुमानशब्दवाध्यत्वस्य पव्यक्षेऽपि वशं- 

नात्। तथादि-- इदं रजतमिति भव्यक्षस्यामाना्तचचनाभ्यां, नभोनैस्यपरव्यक्चस्य नीरूपत्वथादका- 
चमानेन, गोरोऽहःमिलयस्यष्टमिदेवासि सदने जानानः इत्यस्य चन्द्रप्रादेक्षिकत्वप्द्यक्षस्य चायमा- 
नागमाभ्यां "पीतः शाङ्कस्तिक्तो गुड इत्यादेश्चानुमानाक्तवचनाभ्यां बाधो रददयते । नलु-साक्चा- 
त्कारिश्चमे साक्चात्कारिविश्चेषददोनमेव विरो धीयभ्युपेयम्; अन्यथा परोक्षप्रमाया अपयोक्षश्रमनिव- 
तैकत्योपपत्तौ वेदान्तचाक्यानामपरोक्चक्ञानजनकत्वव्युत्पादनश्रयासो व्यर्थः स्यात्-इति चेन्न; नायं 
सर्पः इत्यादिवाक्षयादिना सविखासाक्षाननिचृच्यभावेऽपि श्रमगताप्रमाणत्वक्ञापनेन श्चमप्रमाणत्व- 
बुद्धेस्तद्धिपयसखव्यतावुद्धे्च निवतेनात्, ताचता च भ्रमनिव्तेकत्यव्यपदेशात्, आमे पामाण्यविश्रमस्य 
तद्धिषये सत्यताविश्रमस्य च पसोक्षत्वेनापयोक्षवाघानपेक्षत्वात् । नदि दु्टकरणाजन्यत्वमयाधि- 
तचिषयत्वं वा प्रामाण्यं कस्यचित् भत्यक्चम् । न वा सर्वैदेश्सवैकारुसर्वपुरुपावाध्यत्वरूपं विपय- 
सत्यत्वम् । अतस्तयोः परोक्षपमावाध्यत्वमुचितमेव । तयोश्च बाधितयो; रजतादिश्रमः खरूपेण 
सच्पि सखकायोक्चमत्वादसन्निवेति वाधित इत्युच्यत इत्यनवद्यम् । नज --द् रजतःसिसयत्र सयुकति्वः 
प्रल्चं वाधकं, न युक्तिमाजम्; 'गोरोऽह'मिल्यजापि मम शरीरमिति बरूवत् भद्यक्षमेव बाधकम्, 
'अहमिचेवासि सदने जानानः दति तु प्रमाणमेव, जीवस्याणुत्वात्--इति चेन्न; रजतामेदशसैण- 
मेदपरत्यश्चयोजा्रतो; युक्टयाः प्रतिवन्धाक्षमत्वे तद्धिपयथरत्यश्ोत्पत्तेरेवानवकाश्ात् । नच तत्र 
परस्परासंबन्धेन कर्दमलिपे वख नीरं चच्ल"मितिवत् “गोरोऽद'मिति मोणम्; कदंमवख्रयोरिव 
शरीयत्मनोर्भदानभ्यवसायेन रण्ान्तदा्टौन्तिकयोरवेषम्यात् । तथा चन्नेक्याध्यास पवोचितः । 
पर्व^चोप्णं जरः मित्यत्रापि 1 यदि कद॑मवस्रयोरिव तोयतेजसोर्भदग्रहः, तदा गोणतैव । यदि च शारी- 
रात्मवत् मेदानध्यवसायस्तदाऽ्यास एवः; तथा च युक्तिवाध्यमेवेति, तदप्युदादरणम् । यच्वहसि- 
देवेति प्रमाणमिस्युक्तम् , तकन; आत्मन “आकाशवत् स्यैगतश्च इति सर्वगतत्वेन ददहैवेति व्यवच्छे- 
दस्याप्रामाणिकत्वात् । नच जीचोऽणुः; युगपदेव पादशिरोऽवच्छेदेन खखदुःखाजुभवात् ! नष्येकोऽ- 
णरेफद व्यवहितदेशद्धयावच्चछन्नो भवति । न च युगपत्प्रतीतिश्रमः; उत्समसिद्धप्रामाण्यपरित्यागे 
भीजाएभावान् । विस्तरेण चेनद्रे वक्ष्यामः । ननु-नभोनैव्यप्रवयक्चस्य नीरूपत्वग्राहका नुमानेन न 
याधः, जिङ्लमावात्, नच परममदच्वद्रव्यानारम्भकत्वादेलिङ्कत्वम् ; त्वन्मते असिद्धेः । निस्पदोत्वे 
तै तमसि व्यभिचारि । परथिष्यादि्रयेनरभूतत्वादि चाप्रयोजकम् । तथाच नीरूपच्वयाहकसाश्षि- 
प्रत्यक्षमेव नद्राघक काच्यम्; नच--रूपग्रहणासमर्थस्य साक्षिणः कथं नीरूपत्वग्राहकत्वमिति- 
घाच्यम्; पिद्याचाग्राहकस्यापि चश्रुपस्तद्मावभ्राहकत्ववदुपपत्तेः, परेणापि साक्धिणोऽपि रूपवस- 
मोग्राहकल्वाभ्युपगमाश्च, अचाश्चुषेऽपि नमति वायाधिव चश्चुषैव रूपामावग्रदणसंमवेन चा्ुष- 
प्रलयक्षयाधात्--इति वेश्न; "नीरं नभः इति प्रयक्षे जाग्रति रूपाभावग्रहणस्य चक्षुषा साक्षिणा चास- 
म्भवात् ! तथाच यखवती युक्तिरेव तद्राधिका। नच लिङ्गाभावः; चश्षुरन्वयन्यतिरेकायुविघायि- 
रूपाषिश्षेषितप्रतीतिविषयत्वात् रूपवदिति लिङ्गसंमवात् । नचाप्रयोजकन्वम्; नभो यदि सरूपं 

गाडब्रह्मानन्दी ( लघुचन्द्रिका ) । 
भम ह्रारीरं शरीरं मदज्यत्वव्याप्यमदीयत्ववत् । यथाश्चुते संवन्धमान्रसख ताद्ारम्यग्यावसेकध्मैरवाभावेनासङ्गतेः । 

अनचकाश्रादिति । युक्तस्तु आद्यामावन्याप्यवस्वनिश्रयरूपाया रजतामेदवश्वादिनिश्चयमतिषधभ्यत्वेनोस्पसेरवकाश्च 
इति भावः । ननु--न्मा साक्षी; येन वस्याणुे नानाचयवावद्छिश्सुखाविताकारम्यापञ्नसाक्षिरूपस्वा सं मचेन 
दोषः, कि स्वात्मनश्चवन्यं गुणः; सस्य च दीपद्रभायाः दीपासंयुक्तदेशच ब्रव भात्मासयुक्तेऽप्यवयवे सर्वा्नानुपपसि- 
सश्राह--न हक इत्यादि 1 तथा चोक्तगुणस्वरूपस्यैवारमस्वसंभवेन तवुम्यसिश्रण्वास्मनि मानाभावः । ननु-- 
'अणुदद्ष भस्मेति श्तेः उररन््यादिशचतेश्वणुरेवस्मा, तग्राह--विस्तरेणेति । उक्षशुतीनामोपाधिकपरिष्डेवबोध- 
फरवमिद्यादिविसरेणेव्य्थः । त्वन्मते साकाश्चख अन्यस्वहरीरारम्मकत्वादिदाविनामद्वैतवाविनां मते ! व्यभिन्यरीति। 
तमसि अघुन्तस्पश्येदौ मानाभावात् । तद्भाकेति । तेदेख्थैः । तदश्यन्ताभाबस्याभ्स्यक्षस्वात् । “निघयानुभवमराद्य 
तम" इति सश्वदीपनोक्छेखमस इव तदीयरूपस्यापि प्रातीतिकटयेन साक्खिचेद्यत्वेऽपि स्यावहारिकरूपाभावस्य साक्षिवेद्यत्वे 
मानाभावबखत्राह--भचा्युषेऽ पीति । वाधात् बाधरसंमवाव्र । अवजेनीयमिति । चश्च संयोगविशिष्टाकोका- 



३९० अद्वैतसिद्धिः । ` [ परिच्छेदः १] 

स्यात्तदा चश्चुरन्वयव्यतिरेकालुबिधायिश्रतीतौ रूपासंबन्धितया विषयो न स्यादिति तर्कोपपत्तेः 
नचेश्रापत्तिः सविधे रूपासंबन्धितया नभसः सिद्धेः सर्वजनरसंमतत्वात् । नभसः साक्षिवेताया- 
मपि चक्षुरन्वयव्यतिरेकालुविधानमवजनीयमेव; _अन्यथाऽन्धस्यापि तद्दणे स्यात् । नच पञ्ची- 
करणद्रूपवदारन्धस्वेन नभसो नीरूपत्वं वाधितममिति--वाच्यम्, चिच्त्करणपक्षऽस्य दूषणस्यानव्- 
कादयात् । पञश्चीकरणपक्षेऽपि अपश्चीकरणद्रायां यस्मिन्. भूते यो गुणः स पञ्चीकरणाद्यवहारयोग्यो 
भवतीदेतावन्मा्ाभ्युपगमान्नाकाशे रूपारम्भभ्रसङ्गः । नच--+“नायं सप" इत्युक्तेऽपि किमेवं वदसि 
परम्१ अपि पुनः परासखदय पदयसि ? इति परतिवचनद्दनान्न शब्दमात्रं र्ञसपोदिश्चमनिवत्तेकम्; किं 
व॒ प्रयक्षमेवेति--वाच्यम्; अरतिवचनस्थङे चमप्रमादादिशङ्काक्ान्तत्वेन नायं सपे" इदयदेद बेल- 
तया न खमनिव्तैकत्वम् । यञ तु तादकदाङ्कानान्ान्तत्वं, त्न खरमनिवतैकतेव 1 अतएव तादक्रश- 
ङ्ानाऋान्तपिज्ादिवचसि नेदक्परतिवचनम्, करतु सिद्धवत्पब्रस्यादिकमेव । ज्वाटेक्ष्यधरत्यश्चमप्येव- 
मेव युक्तिवाभ्यम् । न च--निवौपितारोपितस्थले स्पष्टतरमेदभव्यक्चवाधितसित्यन्यत्रापि दीधैयं न 
हसति भेदपरलयश्चमेव तद्राधकमिति--वाच्यम्; निबौपितरोपितातिरिक्तसङे तावदयं विचारः, 
तच दीर्घेयं न हखेति सेदप्त्यक्षं वक्तुमरक्यम् ; यैव हखा सेवेदानीं दीर्चेति हखत्वदीधेत्वाभ्यासुप- 
स्थितयोरमेदस्य साक्षात्कियमाणत्वात् । तथाच ज्वालाप्रलयभिन्ञा युक्तिबाध्येव । सवैदा पित्तदूषि- 
तनेनस्य “पीतः शङ्क" इति प्रत्यक्षे चन्द्रादेशिकत्वपरत्यक्चे च परोक्चातिरिक्तस्य बाघकस्य रदाद्धिठम- 
प्यदाक्यत्वात् युक्त्यादि वाध्यतैव वक्तव्या । नजु-सर्ववेवा्र भरकारान्तरेणाखत्कसष्पे भ्यश्च माना- 
न्तरपवृत्तिः । तथा हि- दिविध ज्ञाने, द्विकोरिकमेककोरिकं च । अन्यमपि द्विविधं अप्रामाण्यराङ्का- 
करङ्कितं तदकट्कितं च । तथ्यो स्वप्रमाणावकाशादौ; अथोपरिच्छदकत्वादभरामाण्यराङ्काकल- 
द्धितत्वाञ्च । अप्रामाण्यधीकटङ्कितत्वं च देधा भवति; दुष्टकरणकत्वनिश्चयादर्थाभावनिश्चयाचच्च । 
तथा च हेटाग्रसितविरपिनां प्रादेशिकलत्वभतीतिदूरदोषनिबन्धना दृष्टेति दूरतरस्थस्य चन्द्रमसः 
परादेशिकत्वपत्ययो दोषनिबन्धन एवेति निर्णीयते । एवमाकारे समीपे नी रूपत्वनिश्चयादरे रूपवस्व- 
धीषटरदोषजन्येति भागेव निश्चीयते । "पीतः शङ्कुः इत्यादि प्यकं तु प्राथमिकपरीक्षितप्रलक्षेण 
“शाही न पीत' इत्यथोभावनिश्चयादप्रामाप्यज्ञानारकन्दितमेवोत्प्ते । पवं सवितृषिरादिषयक्ष- 
मपि । तथाच चन्द्रादिग्रादेशिकत्वभ्रलयक्षं दूरादिदोषनिश्चयात् "पीतः शङ्क इत्यादिपतयश्चं प्राथ 
मिकाथोभावनिश्चयादेव बाधितमिति पञ्चादज्चुमानागमादि्रखर इति न ताभ्यां तद्राधः । येनद्ि 
यस्य॒ समत्वं ज्ञायते, तत्तस्य बाधकमिव्युच्यते । नच चन्द्रप्रादेशिकत्वादिप्रलयश्चस्यागमादिना 
भ्रमत्वं ज्ञायते; आ्रमत्वज्ञानोत्तरकारुमेव तत्पवृत्तेः । अप्रामाण्यज्ञानाकलङ्कितं त॒ खार्थपरिच्छेदकं 
निभशङ्कपद्त्तिजननयोग्यम् । यथा वहनिरूष्ण पवः “स्तरो यजमानभिन्न एवः "घर; स्गे्वेत्यादि, 
तन्नास्यस्यावकारादरौनान्नान्येन वाच्यम् । न्यत्र प्रागिव दूरादिदोषधीवौ अथौभावनिश्चयो वा 
कोद्यन्तरारभ्बित्वं वास्ति । किच कचित् प्रत्यक्षं भल्यक्ान्तरमोरवाधुक्तिबाभ्यं भवतु । कचिश्च 
लिङ्ञादिकं श्युतिगौरवच्छरुत्यजुसारिप्रकरणादिबाध्यं मवतु । राजामाल्य इव राजगोरतेण राजभय. 

^~ ^-^ ०५. 

गोडब्रह्मानन्दी ( कघुचन्दिका ) । 
वच्छिश्चं नभः साक्षिवे्यम् ; अत।दरोः नभस्यावरणस्ीकारात् । नञ्चु-रूपवयपि नभसि चश्चुःसंयोगे मानाभवेनं 
रूपाचचाक्चुषोपपत्तः कथसुक्ततकीवतार--इति चेश्न; चश्चुःसंयुक्तारोकावच्छिनने नभसि चक्ुःसंयोगसं भवेऽपि त्र 
रूपचा्चुषायुस्पत्तो तत्न रूपवस्वे प्रमाणाभावात् । एवं नभो यदि नीरं खात्, तदा नीरत्वेन निकटस्थपुरषीय- 

चा्चुषनिषयः स्यात् , अनुद्धूतरूपे मानाभावादिल्ादि बोध्यस् । पञ्चीकरणात् एकेकमूतभागवतुष्टये इतरभूत- 

चतुष्टयस्य मागचतुष्टय संयोगात् । स्थूराकाश्यादीनामिति शेषः । तथाच संयोगदिरोषसैव रूपादिकारणस्वं खीकियते, 
न खसमवायिसमवेतत्व संबन्धेन रूपादेः; तदिदसुक्तम्--एतावन्माति । वस्तुतस्तु--परिणामवादस्तीकारेण 

मिङितानां भूतानामाकाश्चादिपरिणामोत्पत्तावपि न  शढदादिकमुत्पयते, किंत यख्य भूतस्य भागवचतुष्टयं यत्र; 
तस्येव तत्र गुणोऽभिम्यक्तो भवति । तथा च गुणाभिग्यश्छावेव संयोगनिरोषो देवः । तदिदयुक्छम्--उ्यवहारयोभ्यो 
भवतीति न, तदेतत् "एकैका एव नीरार्णादिन्यक्तयो निया जातिवदंखण्डाः, एवं शब्दो नोस्पद्यते नियस्वादि"तिं 
भहमतस् । गुणगुणिनोस्तादार्म्यादधूपादीनासुतखत्तिः क्चिग्यवह्वियते । रूपव्वादिना कायैता तु न खीक्रियते, करं व॒ 
रूपनिरोषादि िरिष्टसवेन संयोगा निरेषस्वेन कायंकारणमगव; । निल्ानिलयोरपि जातिभ्यक्योरिव, तादारम्बमविरुद्धम् । 



[ प्रयक्षस्य छि० वाधकम् ] गोडन्रह्मानन्दीयुता । ३९१ 

बाध्यः, तथापि न युक्तिमा्नस्थ प्रकरणमात्रस्य वा प्रत्यक्चलिङ्गादिबाघकत्वम्; भत्यक्षा्ययुसारित्वस्य 
सर्धत्राभावात्, नहि मरधानभूताचमनादिपदार्थबिषयया “आचामेदुपवीती दक्षिणाचार इत्यादि. 
स्मृत्या पदार्थधर्मभूतक्कमादिविषया वेदं छृत्वा वेदिं करोतीति श्रुतिवेदकरणानन्तरं श्चुतनिमिन्त- 
काचमनोपनिपाते बाध्यत इत्यन्य्ापि तथा मवितव्यमिति चेन्मैवम्; यतो युक्तिरेवैषा । यत् 
यदुरस्थाल्पपरिमाणक्ञानं तत् . तद्रदोषनिवन्धनमप्रमा, शेलाघरस्थविरप्यस्पपरिमाणज्ञानवदिदमपि 
तथेति । तथा चेवंरूपया युक्चेव चन्द्र्रदेरिकत्वादिप्यक्षस्य वाधं वदन्. युक्त्या न प्रयक्षस्य 
वाध इ्यनेनाज्ञेषीः परं मन्दबुद्धे मन्दाक्षं, न तु परम् । एवं "पीतः शङ्खः इति प्रत्यक्षेऽपि प्राचीना- 
थोभावप्रत्यक्षं न बाधकम्; तय्येदानीममावात् । नच तर्स्घरतिबधिका; तस्यायजुभवाडुषेरत्वात् । 
केवरं युक्त्युत्पादन एव सोपयुञ्यते 1 तेन युक्त्यागमाभ्यामेवोदाहतस्थलेषु बाधः । यत्तु--कचि- 
युक्लयादेबौधकस्वदशैनमात्रेण सर्वत्र न बाधकत्वं वक्तं शक्यम्; युक्लयादिबाघधकताया अनुखिय- 
माणप्रलयक्षगौरवनिबन्धनत्वात्--इ्युक्तम् । पतदयचक्तोपाङम्भनम्, नहि मया क्चिदसौनमात्रेण 
युक्तेबाधकता सर्वत्रोच्यते, अपितु चन्द्रपरादेशिकत्वशङ्कपीतत्वप्यश्चादौ यावदागमादेबौघकता- 
प्रयोजकं दष्टं तावत्सत््वेन ! नच ततरानुखियमाणं अरवयक्षमस्तिः यद्धोसेण बाधकतायामन्यथासिद्धि 
बरूयाः । तस्माचन्द्रप्रादेरिकत्वभ्रवयक्षस्य प्रपश्चसस्वप्रत्यश्चस्य च तुल्यवदेव बाध्यता । युक्त्या 
गम्रयोश्च तुस्यवदेव बाधक्तेति । न हि चन्द्रभादेशिकत्वध्रव्यक्षेऽपि प्रागेव दुष्टकरणत्वनिश्चयः; 
नेकस्यस्यापि कचिदोषर्वेन सर्च परिमाणक्ञाना विश्वासप्रसङ्ञात्, कित्वागमादिना बाधानन्तर- 
मेव; तद्वत् प्रकृतेऽपि सिथ्यात्वसिद्यनन्तरप्रेवाविद्यारूपदोषनिश्चयः । तथाच सवौस्मना साम्यम् ।' 
यत्तु- दष्टस्य वस्तुनो बख्वददृष्टं विना अन्यद्वाधकं नास्तीव्युक्तम्--तत दुवखशब्दलिङ्गादिविषयम् । 
यदप्युक्तं विवरणे--यत्राविचारपुरस्सरमेव प्र्यक्षावभासमप्यनुमानादिना बाधितभुच्छिन्नव्यवहारं 
भवति । तजन तथा भवतु । यत्र पुनर्विचारपदबीमुपारूढयोज्ञनयोबैखाबट चिन्तया वाघनिश्चयस्तच 
नाद्चमानादिना प्रयक्षसय मिथ्यात्वसिद्धिःः-- इति, तदपि गरहीतप्रामाण्यकशब्दतदुपजीव्ययुमानाति- 
रिक्तयुक्तिविषयम् ; एकच प्रामाण्यनिश्चये बखावरचिन्ताया एवानवकार्यात् ॥ 

॥ इति प्रत्यक्षस्य जिङ्गएद्य वाध्यत्ते बाधकम् ॥ 
१ 

गोडबह्यानन्दी ( कघुचन्द्रिका ) । 
जि्ञादिकमिति ्टान्तः । प्रकरणसाचख प्रकरणादिमात्रसख । बाधकजातीयस्वमत्रेण न वाधकस्वमिलयत्र दान्त. 

माह--नहीत्यादि । सला श्चुतिर्बाभ्यत दति योजना । बाधकत्वे हेतुः प्रधानेदयादि । कमस्य पदार्थद्यनिरु- 
प्यत्वेन पदार्थस्य ऋमपेक्षया प्रघानस्वम्। आचामेदिति । श्चुत आचामेदिलयादीलयथः । वेद् संमाजेनसाधनद- 
स॒शटिविशेषम्। वेदिं गाहपलयाहवनीयमध्ये चतुरङ्कुरुखातभूमिम् । अनन्तरं भम्यवहितम् । अन्य् पदा्थधमाच- 
विषयकश्चतो । तथाच बाधिकया स्दलया भवितव्यम् । अत्र स्म्ुत्या श्रुतिरित्यनेन प्रमाणबङाबलाभ्यां बाधकस्व- 
बाध्यत्वे इति पूषपक्चः सूचितः । पदार्थप्राधान्योक्त्या च अमेयबराबरूमभ्यामेव ते; न हि प्रमाणयोः सत एव 

विरोधः, रितु मिथो विरुदधविषयकेस्वेन । तथाच तष्पर्यारोचने प्रमेयवरानरक्ानस्य प्राथम्यात्तेनेव भ्यवस्थेति 

सिद्धान्तः । प्रथमत॒तीये--सातौनामाचमनादीनां श्रोतकमादिभिः विरोधे श्रौततवात् करमादिकमेवानुष्ेयम्, नरि 
शछ्ुत आचामेदिल्यादिस्मातौनामयुषठाने वेदमित्यादिकमादिकं संभवतीति प्रपते, उक्तसिद्धान्त उक्तः । तत्तदूरदोष 
निबन्धनमिति । दृरत्वख पेक्षिकख सविधेऽपि सत्वात् दूरस्वमात्रस्यादोषस्वात् दूरत्वविशेषाणामेव चमविशेषे 
वौषविधया हेतुत्वङाभाय द्वितीयतर्पदं दूरदोषे विषेषणम् । म्रथमतत्पदस्य प्रमेदत्र योजना । तथाच तेषां दूरत्वा- 
नामन्यतमजन्यं यद्यत् ज्षानं तदुभरमेदयथैः । एतेन--न्याययरयोगे वीप्साया असाग्परदायिकस्वात्तत्तदियतङ्गतमिति- 
अपास्तम् । युक्त्यैव इद् ज्ञानमममास्वभ्याप्यो क्षजन्यत्ववदिति निश्चयेन । बाधम् अग्रमास्वाजुमितिम् । मन्दबुद्धे 
इति । युक्तिखरूपाक्ञानादुक्तयुक्तेरप्यागमविर्द्धबिषयकत्वनिश्चयादेवोर्थानम् । अन्यथा इदं ज्ञानं दू रस्वदो षजन्यं न 
वे'ति सन्देद्ात्। तथाच तयैव भ्रकृते युक्तिस्वमवदयापेक्षितस्वादागमजन्यसख परिमाणक्ञानख विरोधिग्रलक्षस्य सप्वात् 
भथमतोऽनु्पत्तावप्यागमतापयविरुद्धविषयकतवनिश्चयस्य युक्ित्वसंभवादिति सृक्ष्मददीनाभावाच् अुद्धिमान्यम् । 
दुश्करणत्ेति । दोषसहङृतजन्यष्वेथः । आगमादिना जआगमादिघरितदहेतुना अआगामतास्पयेधिरदधविषय- 
कत्वेन । तद्धत् अदुमानिददधविषयकत्वेन देना ! निश्चयः जन्य्वनिश्चयः । शिङ्गादीति । लिङ्गाचाभासेलथः । 

एकच बाध्यवाशकयोरेकत्र + इति रघुचन्द्रिकायां प्रलयक्षस्य लिङ्गा्यबाभ्यत्वे बाधकम् ॥ 



अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः १ । 

अथं प्रल्यक्षख लिङ्ाद्यवाध्यत्वे बाधकम् । 

( १) तत्र स्यायासृतकाराः- 

नहि प्रयक्षं ङतरापि लिङ्गादिवाध्यं दृष्टम् 1 इदं रजतमिति द्यपरोक्षभ्रमो न परोक्षयक्िवाधनमहतीति अषवानय एलान एवा- 

्गीकरणीयः। एतेन--गौरोदमिति नोधः -व्यास्यातः । वस्तुतस्तु-कर्दमर्ि वनने नीरं वघ्रमिति भरतीतिरिव 

गौण्येवेयं, नतु भ्रम इति न बाधम्रसरोऽपि, नमोनेल्यप्रयक्षं तु नानुमानबाध्यम् ; सहक्तवद्न्यानारम्भकत्वादेः देतोरत्वन्मते- 

सिद्धत्वेन निस्परौलस्य तमसि व्यभिचारेण, परथिव्यादिचयेतरभूतत्वादभ्रयोजकत्वेन पश्चीकरणपक्षेण तत्र रूपस्यव 

सच्वेन बाधेन च बाधकालुमानासंभवादिति नीर्पतलहकसाक्षिवाध्यभेवाङगीकरणीयम् । ड गहना 

व्याख्यातम् ; निवौपितारोपितस्थरीयस्फुटतरमेदप्रसक्षेणैव तस्य वाच्यलाद्. । अहमिहेवास्पि सदने इति त॒ ममाणमे- 

वेति न कलयापि बाध्यम्; जीवखाणुलाव् । पतेन--उष्णं जकमिति प्रीतिरपि--व्याख्याता; तखा अपि गौणत्वेन 
माणत्वात् । पएतेन--चन्द्रपीतिमग्रयक्षः चान्द्रमदेशिकल्वप्रयक्षश्वापि- व्याख्यातः; द्विविधं हि ज्ञानम् । द्विकोरि- 

कमेककोरिकं च ! द्वितीयमपि द्विविधमप्रामाण्यशङ्काकङ्कितं, तदकलङ्कितं च । अप्रामाण्यङ्ाकलङ्कितलंच बाधकतयाभि- 

मतबाधोदयात्मागेव दोषज्ञानेन वा, अथमावनिश्चयेन वा संभवति; तत्रायं चन््रपरदेशिकलतवादिप्रयक्चे; तख दूरदोषेणा- 
अमाणत्वेनेवोत्पत्तेनिर्मीतलात् । द्वितीयं तु शङ्कपीतिमंदिभ्रमे, त्र आगेव पयीक्षितभदयक्षेणा्थाभावनिश्वयादिति शच्दा- 

दयवकादसखोक्तम्र्क्षस कथं वा राब्दादिबाध्यलमिति भवन्त एव विवेचयन्तु । एवंच प्रकृते सन् घट इति प्रद्यक्षस् 

मेयावियकत्वसेतावताप्यसिद्धत्वेन मानानियकलख श्रुतिसाधारण्येन चान्य दोषसयासंभवात् अ्थाभावनिणायकपरी- 
क्षितमयक्षामावाच आमाण्यस्येवासिच्या नाचुमानबाध्यलावकाश्चः । एतेन--दूरस्थयायं स्प इति अमोऽपि-- 
व्याख्यातः; दुर्बल प्रमाणस्य बल्वानाश्रयो यदा । तदापि विपरीतत्व रिष्टाकोपे यथोदितमिति स्यायेन प्रवल्प्रद्यक्षा- 
श्रितत्वेनैव त्र वाक्यवाधकलस्यामिमतत्वात् । अतएव नायं सं इत्युक्ते किं पुनः पर्यसि १ अपितु पराग्रशसि १ इति 

प्रतिवचनोपपत्तिः । अस्वा कु्रचिदयमानादिना म्बरन्याप्तिमद्यक्षायुगहीतेन प्र्यक्षबाधोऽपि; एवमपि अकृते न निस्तारः; 
स॒त््वम्राहिव्याक्षिमक्षसयोक्तायुमितिसूलामावादिति न प्र्यक्षसख लिङ्गावाध्यत्वे किमपि बाधकमू- इति वणयन्ति ॥ 

(२) अदेतसिद्धिकाराः- 
अयक्ष चिङ्गाबाध्यत्वे दं रजतम्", "अरय सर्पः, "पीतः शङ्खः" इ्यादीनाममानाक्तवचनाम्यां “गौरोऽदः "अद मिहै- 

वासिः, इत्यादीनामलुमानागमाभ्यां नमेोनैल्यप्रयक्षस्य नीरूपलयाहकानुमानेन च शरमगतापमाणलत्नापनेनाबुभूयमानस्य 
वाधलानुपपत्तिः । एतेन-इदं रजतमिति मख गोरोहमिति अमस ज्वालरऽमेदभ्रमस् च बल्वत्पलक्षबाध्यत्वमेवेति 
व्चनं--पराहतम् ; रजतद्यरीरज्वाल्यऽमेदप्रयक्षे जाग्रति तद्दरयक्ोदयासंमवात् । अहमिदैवास्मीति तु न प्रमाणं; 
जीवस्याकारावत्सर्वेगतश्व निलय इद्यादिना बिभुलावगमेनाणुलाभावात् , अन्यथा युगपत्सर्वैशरीरावच्छेदेन सुखालुभववि- 

रोधापत्तेः। एतेन-नभोनेल्यप्रयक्षमपि--ग्याख्यातम् ; साक्षिणो अमग्रमासाधारणस्य वाधकत्वेन चश्चरन्वथन्यतिरे- 
कायुविधापिरूपाविशेषिततीतिविषयलरूपलिङ्गसंमवेन च॒ तजन्यनीरूपत्वासुमानेनैव तद्वाध्यलखय व्णनीयलात् ; चिनघ्र- 
त्करणपक्षानाद्रणेन पच्चीकरणपक्षाद्रणेऽपि व्यवहारयोग्यानामेवान्यरूपादीनामन्यन्रोतयत्त्यभ्युपगमेन च॒ वाधापरसक्तेः । 
चन्दरभदेरिकलशङ्खपीतिमञलयक्षयोरपि लिङ्गबाष्यलमेवाङ्गीकरणीयम् ; दोषवत्तानिश्वयेनाप्रामाण्यसङ्ककङ्कितल्लोपपाद न- 
स्यान्यथाऽसंभवात् । यत् दूरस्थाल्पपरिमाणन्घानं तद्ृरदोषनिवन्धनमम्रेलयनुमानेनेव तख निर्णेयलात् । प्राचीनख परीक्षि- 
तरखक्षख अमकारेऽिद्यमानस्य तद्वाधकत्वायोगात् › स्यृतिस्तु नाचुभववाधिका; दुबंल्तवात् । वस्तुतस्तु -नैकव्या- 
दीनामपि कऋविदोषत्वेन चन्द्रमादेशिकप्रलक्षे न दुटकरणकत्वनिश्वयः । अस्तुवा दुटकरणकत्वेनेवाप्रामाण्यनिणयः, एव- 
मपि रकृते न हानिः; अन्नाप्यवियादोषवत्तानिश्वयेनैवाप्रामाण्यनिणैयसंभवेन शरुतिवाधासंभवात््, श्ुयलुमानादिना अपश्च 
मिध्याचनिणैयसंमवात् । एतेन--कचिदनुमानादिवाधकलदशनमत्रेणान्यत्रापि' तदुन्नयनं न संभवतीति शङ्काऽ्पि-- 
पराहता; बाधकताप्रयोजकरहितस्थकले तदसंभवेऽपि तत्सत््वस्थटे तदुन्नयने बाधकाभावादिति अयक्ष लिङ्गवाव्यमेव-- 
इति निरूपयन्ति ॥ 

३९२ 

(३) अव तरङ्किणीकारा- 
नापरोकषज्ञानवाधुकं परोक्ज्ञानस्य युक्तम्; अपरोक्षरमस्य अपरोक्षसाश्षातकारेणेव वाध इति तत्रभवद्धिरेबोक्तत्वेन 

विरंवादापततेः । पतेन--रजतायमेदग्रहे जाभरति तदराधकमलक्षादेः नावकादा इति-परास्तम् ; तद्वाधक्युक्तेरप्यनवका- 

शापतः, जासत्वपयवसागयमामामयशङावाः कचिदपयजुदयापत्तेः, मम देह इति स्फुटतरं मेदभलयस्याङमवाेति । अह्- 



[ प्रयक्ष० भाविवा० ] गोडन्यानन्दीयुता । ३९३ 

अथ भाविबाधोपपक्तिः | 

एवच (माविवाधनिश्चयाञ्च"ति यदुक्त, तदप्युपपन्नमेव; भ्रकारान्तरेणाबाधितस्य चन्द्रभादेशिकत्व- 
प्रत्यक्षस्य यथा आगमेन बाधः, तथा परकारान्तरेणावाधितस्य “सन् घट इत्यादिप्रयक्चस्य मिथ्यात्व- 
चोधकायमेन वाघ इति निणैयात् । पएवंच-माविवाधश्चङ्कामादाय यत्परेदूषणसुक्तं तदयुक्तोपालम्भ- 
नतया--अपास्तम् । वस्त॒तस्तु-बाधराङ्कमादायापि प्रलयश्चस्य बाधकतोद्धारः समीचीन पव; 
प्रल्यश्चशब्दयोवेखावलिचाराव् प्रा किमयं खाब्द् उपचरितार्थः, आदोखित् प्रद्यक्चमप्रमाणमिति 

शाक्कायासुभयोरवाधकत्वपरापौ तात्पयैलिङ्केः श्चूयमाणार्थपरतया निश्चितस्यागमस्यो पचरितार्थैत्व- 
द ङ्व्युदासेन ङन्चावकाशात्वसंभवात् । नच--शब्दणिङ्भयोः प्रलयक्ावाघकतया प्रव्यक्चान्तरस्या- 
प्रमाणतया शङ्कयमानत्वेनाबाघकतया च वाधकसरामान्याभावे निधिते बाधशङ्का न युक्तेति- 
चाच्यम्; शब्दलिङ्गयोः परलयक्षबाघकत्वस्य उयवस्थापितत्वात्पयेकं विशेपाभावनिश्चयेऽपि विरोषा- 
णामियत्तानवधारणद्श्ायां संद्ययसंभवात् , प्रयक्षस्याप्रमाणतया शाङ्खयमानत्वेन शङ्का चिरहोपपा- 
दनस्यासंभवदुक्तिकत्वाञ्च । अथेव-जाग्रदादिश्चानस्याप्रमात्वे खप्नदण्स्य शुक्तिरूप्यादेश्य वाधा- 
सिद्धौ कथे दृ्टन्तसिद्धिः स्यादिति- चेन्न; भासोप्यस्त्ताधिकसत्ताकविषयत्वेनापेक्षिकप्रमाणस्वेना- 

गो उतब्रह्मानन्दी ( लघुचन्द्िका ) 1 

व्युदासेनेति । प्रलक्षबाधकताशङ्काया इति रोषः । इयत्तानवधारणेति । एतावन्येव याधकानीति निश्चय- 
स्याभावेलयथै- । प्रव्यक्चस्य प्र्क्षान्तरख । तथाच प्रलक्षान्तरत्वाचच्छेदेन प्रमा्वश्चङ्कायां तसय बाधकस्वानिश्चयेऽपि 
वाधकस्वसंरायसंभवात् अ्यक्षे भलयक्षान्तररूपवाधकस्वस्योचिलयाव्जितः संश्षयो दुवौर इति 'वह्माहमसीःति 
परयक्षरूपनाधकशङ्काऽस्येवेति भावः । आरोप्यसत्ताधिकेति । परातीतिकन्याचहारिकपारमार्थकसत्तानां पूपूका- 
पेश्षयोत्तरो्तरमभिकम् । तत्र पष्टवाविद्यादच्छिन्चा विद्धा “सदिद रजतःमिखादिञ्चमे रजताविनिष्टवया भाति । 
मूराविधावच्छिन्ना चित् द्वितीया “घटः सक्निशत्यादिक्ञाने माति ! सदष्टमिव्यादिश्ताने छद्धविद्रूपा वृतीया भाति । 
क त त् म याता मन मन स ० न 2 | 

मिरैवास्मीति तु म्रमाणमेव; उक्करान्तिगद्यादिभिस्तस्याणुलावगमात् ! पतेन--नमोनैल्यग्रयक्षमपि--मण्डुकवसाश्ननाक्त- 
नेत्रस्य वंशे वंशलव्रतीतावपि वंशसतत्वावत्सविधे सामीप्यादिदोषेण नभःग्रतीतौ रूपाप्रलक्षेऽपि नभसि रूमाभावापिख्खा 
रूपवदवयवारच्धत्वेन पृथिव्यामिवाकाञेऽपि पश्चीकरणपक्षे हपयावदयमभयुपगमनीयत्वा्च वाधिनत्पेन चश्चुरन्वम- 
व्यतिरेच्दुविधानं विना साक्षिवेयत्वस्य नभसोऽश्वीकसर्णन चश्चरन्वयन्यतिरेरविधायिग्माविशेषितत्मतीतिविषयत्वस्तप- 
लिङ्गस्यापि दुष्टत्वेन लिङ्कभावनोक्तम्रयक्षयाधकलुमानादुदयान् । चन्द्रप्रदिशिकत्वादिप्रयक्षं लु प्रद्यक्षेणैव बाध्यमिति 
पूर्वमेव निषूपितमिति न कुन्वापि प्रक्षवाधकत्वमदुमानस्य दृष्टमिति न्यायाद्धतीय एव सिद्धान्तो युक्तः--इति 
श्रत्यवतिष्न्ते । 

(८४ ) अत्र लघुचन्दरिकाकाराः- 
नदि प्रक्ष लिङ्गबाध्यम्; रजतामेदश्रमे जाग्रति तद्धेदप्रययोदयासंमवान् प्रयक्षवाध्यत्वासंभवेन प्राद्याभावन्या- 

प्यवत्तानिश्वयरूपायाः रजतामेदवत्त्वादिनिश्वयाम्रतिवभ्यायाः सेमवटुत्पत्तिकाया एव॒ तत्र॒ वाधक्रत्वस्याङ्गीकरणीयलात् , 

मम दारीरमिलयादिप्रययस्तु सम्बन्धसामान्यविषयको राहोः शिर इतिवदमेदेऽप्युपपन्न दति न तस्य बाधकत्वम् ¦ पतेन-- 
अहमिहैवासि सदने जानान इति प्रयक्षमपि--उयाख्यातम्; उल्कान्तिगल्यागलदीनामीपाधिकानामेव तत्र पिविक्षित- 
त्वेन जीवाणुत्वखप्रमाणिकत्वेनोक्तमलययस्य श्रमत्वात् । पतेन--नमोनेव्यग्रयक्षमपि-- व्याख्यातम् ; नभस उद्धून- 
नीलरूपवस्वे तत्वेन तस्य चा्षुषत्वापत्या, एककमूतमागचतुष्टयस्येतरभूतचतुटयभागचलतुष्टयसंयोगलिशेषस्यैव सूपादिकारण- 
त्वाह्गीकारेण खसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धेन रुपरदिस्तत्र कारणत्वानङ्गीकारेणाचुद्धूतरूपस्यापि तस्यासिख्याच दोपविरोषेण 
तदम्रदमाय्रोपपचिवणैनस्यायुक्तत्वेन बाधानवकादात् , चष्ःसंयुक्तलोकावच्छि्नखय नभस एव साक्षिवेयत्वम्, अताद्कषं 
त्वादृतमिदङ्गीकरेण वचष्चुरन्वयव्यतिरेकं विना नभप्रतीतेससंभवेनोष्कहेतुनोक्तसाध्यसाधनसंभवेनादुमानिकवाधस्यैवा- 
वा्गीकायत्वात् \ परोक्षस्यापि श्षानस्य प्रयक्षाप्रामाण्यज्ञापकत्वरूपवाथकत्वं संभवयेव । सैयापि अलक्षस्याप्रामाण्य- 
शचक्यकलङ्कितत्वेन प्रलक्षबाध्यत्वेन नोकाजुमानाभ्रयोजकतावणेनं संभवति । चन्द्रभादेशिकत्वादिपरयक्ष इवो्तालुमानेन 
सन्घर इद्यदिषरयक्षेऽरामाण्यस्य ज्ञापनात् इति सर्वमनवयम्--इति सिद्धान्तयन्ति ॥ 

इति भ्रस्यक्षस्य लिङ्गा्वाध्यत्वे बाधकम् ॥ 
भद्रे. सि, ५० 



३९१ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः ९ | 

स्यूनसन्ताकविपयन्वेन बा चाधकत्वात् । अतएव यदुक्त वोद्ध प्रति भडवातिंके--श्रतियोभिनि 

स्य च जाग्रदधोचे शषा भवेत्त् 1 खभादिद्िरस्माकं तव सेदोऽपि कितः ॥' इति--तस्सङ्गच्छते । 

ननु--भ्रमकाटीनापरेश्चवु्यविपयविशेपविषयैव धीवौधिका दष्टा, नच विभ्ववाधिका धीस्तथेति-- 
चेद्र; अधिषएठानत्वक्ञानत्वेनेव अरमनिवर्तकत्वात्, बिश्वनिवतेकत्रह्यज्ञानस्य तथात्वात् । नच-- 

सथकारिकैव धीश्रमनिविका, श्यं तु निष्रकारिका कथं तथेति--वाच्यम् ; निवतेकतायां सप्रकार- 
कन्वस्य गोरवाद्पयेशात् । नजु--भावदयकः सपरकारकत्वनियमः, भ्याव्त्ताकारज्ञानत्वेनेव श्चम- 
निवर्तकन्वात्, अन्यथा अवुचत्ताकारज्ञानादपि तन्निवबृच्यापत्तेरिति--चेत्, सत्यम्; व्याचरत्ताकार- 
नेन ज्ञानस्य श्रमनिच्तकता, नतु विरोषध्रकारकत्वनियमः । तथाहि--व्यावृत्ताकारता हि देधा 
भवति । बिश्चेषणादुपलक्षणाच । तचाचे सप्रकारकत्वनियमः द्वितीयेऽपि धमोन्तरस्य यदुपरुक्षणं 
नस्माद्याच्त्ताकारन्वे सथ्रकारकतेव । यदि तु खरूपोपटक्षणाद्याद्रत्ताकारता, तथा निष्प्रकार- 
कमैव, उपटक्षणस्य ततजरावेरात्, खस्य च खसिन्नप्रकारत्वात् । नच प्रमेयत्वादिवत् खस्थैव 
खसिन्. धकारत्वमिति- वाच्यम्: त्वयापि केवरान्वयिन्येवागत्या तथाङ्गीकारात्, नतु स्वै । 

~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ 

गोडन्रह्मानन्दी ( ङध्ुचन्दरिका) । 

अन्ञानिक्ये तु अक्तानविषय तावच्छेदककिचिदवच्छिन्ना चित् द्वितीया । उन्तावच्छेदकान्यकिंचिदवच्छिन्ना चिदादया । 

चद चिद्रूपा वृनीया । रङ्गादिकमेवोक्तावच्छेदकम्, नतु शुक्तिरूप्यादिकम् । सुखादिकं भ्रातीतिकमेव द्वितीयपक्षे । नु 
स्वा्नभावाभावन्ञानयोः बाध्यबाधकस्वं खयमेव मिध्यात्ववादे स्वीकृतम् ; तयोश्च न बाध्यधीविषयसत्ताधिकसत्ता- 
विषयकत्वरूपरमपेक्षिकम्रमाणसवस् , तत्राइ--अन्युनसन्ताक विषयकत्वेन वेति । अन्युनसत्ताकत्वमधिकसत्ताकस्वं 

च मिथ्यावादे विवेचितम् । प्रतियोगिनि बाधकतयोग्ये । दश्च प्रमिते । भमात्वेन मिधित इति यावत् । अस्माकं 
ह्वानातिरिकूकेयख उक्तसत्तावादिनाम् । खम्रादील्यादिना शछक्तिरूप्यादिभ्रातीतिकस्य व्यावहारिकस्य च संग्रहः । 
सपा बाध्या । तव ज्ानातिरिक्त ज्ञेयमलीकं करिपरतमेदेन ज्ञानमेव हेयमितिवादिनो योगाचारस्य, ज्ञानं सर्वं ताद 
श्रमपि पिथ्येतिदादिनो माध्यप्रिरूख च मते । भेद्ः बाध्यं स्वमादिज्ञानं, बाधकं जाप्रदादीति विदोषः । किंत 
विपरयुच्छः । आद्यमते सर्वेषां तानानां सल्यत्वेन खात्मकविषयकत्वस्याविशेषात् कटिपतभेदस्याक्ञातसत्तानभ्युपगसेन 
व्याचहारिकस्वाभावाब्यावहारिकमेदविरिष्टसय हेयसख ज्ञान भ्रातीतिकसेदबिरिष्तेयस्य बाधकमिति व्यवस्थाया वन्तम- 
शक्यत्वात् । माध्यमिकमतेऽप्वधिकसत्ताकविषयकत्वस्य प्रपञ्चबाधकक्तानेः वक्तुमदाक्यतया न शन्यतासिद्िः । 
अथान्यूवसत्ताकबिषयकत्वेनैव बाधकत्वमिति चेन्न; बाधकल्ञानस्य खन्मते स्वमकाश्षत्वेन सिद्धिर्वाच्या, सा च न 
संभवति; बाध्यमानस्य बाधकत्वानुपपत्तः । अथ--कारान्तरे तस्य बाधकमवतरतीति--चेन्न; चरमस्य बाघक्छ- 

ज्ञानस्य बाध्यस्वानुपपत्या श्ुन्यत्वासिद्धेः । अथ--पूर्वेमेव तस्य बाधकमवतीर्णस् , मिथ्यास्वनिश्वयसयैव बाधकत्वेन 
माबिनोऽपि बाध्यतासंभवात्--इति चेत् ; तहिं बाधित बाधकं सुतरामसङ्गवम् । तसान्नियसाक्चिणा न्निका- 
खाबाध्येन सिद्धं जन्यज्ञाने बाध्यम्, साक्षिणस्तु खप्रकाशसयासंसष्टसय न केनापि बाधः । संसषटेष्वेव बाधक्छस्य 
भृत्तेरिति बेदान्वददौनमेव बिजयते ¦ सङ्गच्छत इति । छक्तिरूप्यादेरलीकत्ववादिमाध्वादिमते तस्सत्ताधिकसत्वा- 
मिद्य नोक्तवाधकतापरयोजकं तवर संभवति, मन्मते ठु संभवयेवेति भावः । अरमकाटीनेत्यादिः । वाद्शङुद्धिः 
भधिष्टानसामान्यांशधीः । तद्बिषयो विरेषः छक्ित्ादिः । तथेति । छदबद्यविषयिका धीः ञ्रमनिवर्तिका; छद 
च सद्रूपं सर्वभ्रमेषु मालेव; उपहितभाने छद भानस्यावङ्यकष्वात् । अधिष्ठानतच्व्ञाने ति । अन्यविषयत्वानिरूपि- 

ण ्यावर्तक्धममादव्य । उपलक्षणात् उक्लुद्धावभासमानं व्यावतेकधर्मैमादाय । धमौन्तरस्य उच्तृणत्वादेः । 
उपलक्षणं काकादिकम् । तस्मात् तदादाय । सपकारकतेवेति । उन्तेणस्वं प्रति व्याप्यतया ज्ञापकं काकवस््व- 

सुपरक्षणसुच्यते । उपरक्ष्यते ज्ञायते अनेनेति ब्युस्त्तेः । तथाच ्देवदुत्तगृहाः काकवन्तः इलयादौ काकवस्वोपस्या- 
पितसुक्तणन्वं गृहे मरकारीञरूय भातीति स्रकारकत्वनियम इति भावः । खरूपोपटक्चणात् धमौन स्वोपि ~ त् धमान्तरानुपस्थापकात् 

कैवस्य छद्धस्य स्वाश्रयस्यव रश्षणयोपस्थपरकमादायेति यावत् । निष्परकारङेति । श्रङष्टप्रकाचचश्चन्द्रः 
इत्यादिवाक्यजन्वबोधे लोके तथा ददैनात् । उपलक्षणस्य विेषणत्वोपाभिस्वाम्यां दन्यस्य व्यावसेकस्य । त 
भ्यावृत्ताकारबोचे । सप्रवेद्यात् अविषयत्वात् । ननु उपरक्षणख तन्नाविषयव्वेऽपि उपरक्ष्यन्यक्तिरेव तादः त 

सममव स्वसिन् प्रकारीभूय मातुः तत्राह--खस्येति । अयन्ताभेदे विशिष्टममा न संभवतीति दसद 
न्बास्याने भत् पूरवंमस्राभिः भपञ्नितेः त्ेतन्भूरकम । -पमेयत्वादिवत् जगकादाभावादिभकारकप्रमाविरोष्यस्वादि- 
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भथ--ओकारपकारयोरमेदात् ब्ह्माकारतैव बह्मबुदधेस्तस्यकारतेति- चेत्, न; ! विरिषबुदधेविंशे- 
ष्याकारत्वेऽपि तेंदप्रकारकंत्वात्, आकारप्रकारयोभदात् ! आकार वृत्तिनिष्ठः कथिद्धमोऽसाधा- 
रणव्यवहार्हेतुरिति वक्ष्यते 1 तस्माद्यथाऽऽकाद्यपदाच्छब्दाश्चयत्वोपरक्षितधर्मिंखरूपमानं ज्ञायते, 
तद्धदच्ापि द्वितीयाभावादयुपरक्षितव्रह्यखरूपल्ञानं व्याघ्रत्ताकारं - देतनिवतैकमपरोक्चम् । यथाच 
राब्दात्तारण्ज्ञानसंभवस्तथा चक्ष्यते। नच--वाधकधियां श्रमतद्धेत्वज्ञानदोषाध्यस्तदष्रादीनःमवाध- 
कत्वं ष्टसिति कथं बह्यज्ञानस्य तद्वाधकत्वं घटतासिति--वाच्यम्; यत्र दिखने द्रष्टारं दुष्टकरण- 
वन्तं कट्पयिध्वा तस्य श्चमं कल्पयति, तत्र जागरज्ञानेन सर्वेषां निच्त्तिददनात् । जाग्रदशायामपि 
यदा मयुष्यभरतिरतौ चैतन्यं कर्पयित्वा तत्समीपवर्तिन्यनादश्यै एबादरोत्वं कव्पयित्वा खप्रतिषिम्ब- 
भये . पयतीति करपयति, तदा नायं चेतनो ` न चायमादसै इति प्रमया स्वैनिचृत्तिदशोनाच 
नेयमदष्टचरी कस्पना । तथाचेयं शुक्तिरिस्याद्यधिष्ठानज्ञाने रङवां सपेश्रममिव द्षरायध्यासं मा 
निवीच्तत् ; तत्कस्य हेतोः ?  तद्धिष्ठामसाक्षात्कारत्वाभावात् , ` हयज्ञानं त्वाकारादिप्पञ्चश्रममिव 
द्ष्टर्दोषादिश्चममपि निव्ेयेदेव, तस्कस्य: हेतोः? अशेषश्चमाधिष्ठानतसवसाक्षात्कारत्वात् । एवच 
बाघबुद्धित्वं न दोषायवाधकत्वे प्रयोज्ञकम् ; अपि तु तद्धमाधिष्ठानतत्वसाश्चात्कारभिन्नत्वमिति द्रष्ट 
व्यम् । नंनु--कषिपितत्वादुक्तद्टान्तेन तत् बध्यताम् , इह तु कथमिति- चेत् , हन्त बह्मन्यतिरिक्तस्य 
स्वैस्य कल्पितत्वमङ्गीङ्घवेतामस्माकमिदमनिष्टं महदापादिते देवानां प्रियेण । नञु-साक्षिप्रयक्ष 
न बाध्यम्; दोषाजन्यत्वात् , अत्युत श्वुतिजनिताद्ैतज्ञानमेव बाध्यम्; तात्पयेश्रमरूपदोषजन्यत्वा- 

-चेत्, न; चेतन्यस्य खरूपतो दो षाजम्यत्वेऽपि तद् वच्छेदिकाया अविद्याव्रत्तेदोषजन्यत्वात्; 
त्रत्मतिफछितचेवन्यस्येव साक्षिपधार्थत्वात् । अद्धेततात्पर्यग्रहस्य च परलयक्चाद्यविरोघेन परमारूपतया 
ती + ^^ 

॥ 
~, ^~ 

| गोडत्रह्मानन्दर ( छघ्युचन्दिका ) । 

वत् । त्वयापीलयपिना मन्मते केवष्टान्वयित्वमेव नासि; सर्वद्दयानां सर्वत्राभावात् । दशो नि्र्मकत्वाचेति 
सूचितम् । नजु दृतौ व्यादृत्ताकारता न व्याञ्त्तसख विषयिता; चेतन्यसैव बिषयित्वात्, अधिष्रानारोप्ययोरेव दि 
विषयिविषयमावस््वन्मते खीक्रियते, तत्राह--आकरारश्ेति । असाधारणेति । वद्वेरेवेयमलुमितिर्न घटसखेल्ा- 
दीयथः । तथाच विषयिल्वाभावेऽपि वृत्तो निषयस्य कश्चन संबन्धः स्ीक्ियते । स च प्रतियोगिध्वंसयोरिव् 
भिन्चकारीनयोरपि । नयु--शब्दान्तदर्थोपस्थिततिः केनचिद्ूपेणेव रोके दृष्टा; तथा चाद्धितीयस्वसलत्वादयुपरुश्षितस्य 

अदस कथं श्ब्दादुपस्थितिः ? तत्राह--तस्मादिति । उपरक्षणात् व्यात्रृ्ताकारत्वसखोपपन्रत्वादियर्थः । खरूप- 
मात्रमिति । म्रहृतवाक्याथबोधानुकूलाया एवोपस्थितेः पदेन साध्यत्वात् छद्धस्याकाशादेः शाब्दालुभवोपयोगिनी 
शदतटुपस्थितिराकाशादिपदात् खीक्रियते । उक्तं हि राब्दमण्यादौ-+"भाकाशादिपदस्य शरब्दाश्रयत्वादिनिशिे 
न शक्तिः; कितु तहुपरक्षिते । घटादिपदख्य' हि धरत्वादिबिरिषटे शक्तियैभ्यते; व्यक्तीनामानन्व्येन तत्र शक्तिग्रहा- 
संभवात्, अआका्चादिषदस तु एकस्यामाकाञ्चादिव्यक्तावेव राक्ति्रह सं भवात् राब्दाश्रयत्वादिकं न तच्छक्यम् । 

संचेवं--कूद्विच्छब्दाश्रयत्वेनाकारोपस्थिति; कदाविदष्टद्व्यान्यद्वव्यत्वादिनेलच्र मियामकाभावाद्युगपत् सवै स्पैर- 

पर्थितिः स्यादिति--वाच्यम् , यद्धपेणोपस्थिते आकाशादौ शक्तिगद्यते, सद्पेण तदुपर्थितिरिति व्यवस्थायास्तदरपाशो 
शक्त्यभावेऽपि संभवात् । अस्तु वा आकाशादिपदाश्निविंकद्पकोपस्थितिरेव; शन्दानुभवस्तु “आकाशमसी"लादिवाक्ये 
एकमसीयाद्याकारकः, नतु शुद्धाकाद्ये एकत्वादिपरकारकः; शाब्दातुभवसुख्य विरोष्यतायाः किंचिदरूपावच्छिन्नतवनिय- 
मा"दिति । तथाच पदार्थोपस्थितेसता्िकैः खीकृतत्वात् सल्यादिपदेभ्योऽपि छुद्धोपस्थित्ियुक्तेति भावः । ननु कथञुप- 
कक्षणाय्यादरत्ताकारख ज्ञानस्य दवैतश्चमनिवतेकस्वम्; नहि व्यावतेकधर्ममनविषयीङ्बतोऽपि विरोधित्वं संमवति, 
तन्राह- द्वैत निवर्तकमिति । दैतनिवसंकतायोम्यमिलयभः । तथाच ताद्ास्म्येन पृथिवीं भति भ्यापकतया गन्धे 
सृहीते सति पृथिवी गन्धाभाववतीत्ति धीर्यथा तारछिकादिभिन सखीक्रियते; गन्धन्याप्यत्वविचचिष्टाया इव गन्धन्याप्यता- 
गोचरो हुदधसंस्कारनिषयी भूताया अपि ष्रथिग्या गन्धामावन्यावतैकधर्मत्वेन स्यावतेकतावच्छेदकेन तादात्म्यस्ंबन्पेन 
तंद्विशिष्टए्थिन्यां वदुभावप्रकारकबुद्धेरनाहार्याया जनुखत्तेः, नहि गन्धव्याप्यवाम् गन्धाभाववानिलयनहायंधीर्मवति; 
तथा द्वितवाभावम्याप्यतया गृहीते बरह्मणि न दवतवत्वधीरनदाया जायते, ब्रह्मणि द्रैतन्यावरैकधर्मत्वेन व्यावसैकताव- 
च्ठेदुकतादात्म्यसंबन्धेन तत्संबन्धिनि दैतखोक्तबुद्ध संभवादिति भावः । तत्पतिप्रङितेति । तद्धिषयाकारग्रचति 
अतिबिभ्बितं चेतन्यं तद्विषयं भ्रति साक्षी ! सुखादावपि वृत्तिः स्वीक्रियत एव; तौ बिना संसकारासंभवेन स्श्रयनुप. 

पत्तेः । मच--यदृष्यवच्छिञ्नचिति याचन्तो विषयी भव्ति तदरृत्तिसृक्ष्मावस्था तावतां संस्कार इति खीक्ृत्य सुखा- 

1 
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दोषत्वाभावात् न तन्यता बाध्यम्; भ्रमजन्यत्वस्य विषयवाधापयोजकत्वाच्च । नच 

चाधकतुस्यमानताकदवेतशरुतिसंवादिद्धेतभ्रत्यक्चं कथं बाध्यमिति वाच्यम्; डैतस्य प्रलश्चादिरो- 
किकमानसिदधत्वेन तद्रोधकश्ुतेरयुवादकतया फलवदज्ञातखार्थतात्पयेकद्वैतश्चुतिसाम्याभावात् ॥ 

नु--वाघकधीवोध्यं न बाध्यम्, भेद्श्च बाधकथधीबोभ्यः, तया सविषयस्य भिन्नत्वेनेव श्रहान्नेद् 

रजतसितिवदभिन्नतयोदासीनतया ब्रहणे वाधकत्वायोगादिति- चेत्? न; बाधकथियो सेद् विषय- 

स्वानभ्युषगमात्, इयं शक्तिरित्येव बाधबुद्युदयात् ।. तस्यास्तु नेद् रजतमिति भेदबुद्धिः परम् । 

व्याृत्ताकारतेव बाधधिय आवदयकी । सा च खरूपोपलक्षणबलाच्निष्यकारकन्रहमज्ञानेऽपि अस्तीति 

न वाधकधीवोध्यत्वं मेदस्य । नजु-खश्रविटक्षणं फटप्यन्तपरीक्चायामिति चेच्छा स्यात्, तदा 

उद्धेतश्रुतिप्रलयक्षतल्परामाण्यशङ्कायामद्धेतश्चतिरपि न सिच्येत् । बाधेऽपि बाधशङ्ायामबाधितवाघ- 

प्रसिद्धिरपि न स्यात्; बाधितवबाधशङ्कायाश्चावाध्यत्वाविरोधित्वात् । भाविवाधेऽपि बाघराङ्का- 

पातेन खक्रियाव्याधातश्च स्यात् । शङ्कप्रवयक्षेऽपि शङ्कायां शङ्कापि न सिच्ेत् । एवं सखये 
शङ्कापरसरात् सवेविष्ठवापत्तिरिति-चेत्, मेवं मंस्थाः । यत्तः समत्वेन पमाणान्तरे उपस्थित पव 
निथितेऽपि स्वादौ शङ्का भवतीति नूमः, नतु निथितमान्रे शङ्का भवतीति । तथाच यदुक्त 
चौदधं प्रति भ्वार्तिके-- दुष्न्ञानग्रहीतार्थप्रतिषेधो.ऽपि युज्यते । ग्ीतमात्रवाधे तु खपक्षोऽपि न 
सिद्यति ॥ इति, तदपि न विरुध्यते; यृहीतमा्रबाधस्य तच्छङ्ायाश्चायुक्तेः । नजु-सच्वादि- 
प्रलयश्च इप्रदृरादिदोषाभावनिश्चये कथं राङ्कोदयः, नच-ङ्कप्तानामभावनिश्चयेऽप्यङ्कतस्य राङ्ा 
स्यात्; शब्दे इप्तवक्त॒निवन्धनदोषस्य नित्यत्वेन वेदे अभवेऽपि दोषान्तरशङ्कायाः खुवचत्वात् , 
नच--खाप्रभरयक्षे तदा दृराद्यभावनिश्वयेऽप्यप्रामाण्यदशचेनेन तद्वदत्रापि राङ्कति- वाच्यम्; 
दयुस्यमेव तत्वमिति खाभवेदेऽपि तदा आान्त्यादिदोषाभावनिश्चयेऽप्यप्रामाण्यद्दोनस्य वेदेऽपि 
समानत्वात्; खभवैषभ्यायुभवस्तूभयजापि समान-इति चेत्, न; सखप्रत्यश्चदैतागमयोः ्त- 
दोषाभावनिश्चयस्य समानत्वेन प्रामाण्याङ्कायामप्रतिबन्धकत्वात् । नहि सत्पतिपस्चे उभयत्र 
दोषाभावनिश्चयः किमत्र तच्छमिति जिज्ञासां प्रतिवध्चाति; बिरुदविरोषादद्यनकालणिकस्येव विदोष- 

~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~-~~-~-~-~~. ~~~ ^~ ~~ ~~~ 

गोडबह्यानन्दी ( कघुचन्द्िका ) । 
दिकाक्मनायां धटा्ाकारकृत्तनौरो घटादेरिव सुखादेरपि संस्कार उच्यताम् किं सुखादौ वृत्तिकृल्पनयेति- वाच्यम् ; 
सुखादिस्श्टतौ हि सुखादिसंस्कये हेतुः, संस्र सुखादेराकाराख्यसंबन्ध एव निवेस्यः; तथाच धटाच्याकारबततौ 
सुखादेर्कसंबन्धाभावात्तस्सक्ष्मावस्थायाः कथञुक्तसंबन्धः । अथ- तयां वटाद्याकारकनृत्यवच्छिन्नचेतन्यसुक्ष्मा- 

वस्थात्वस्तरीकारेण तादशचित्तादरम्यात्तादशवितश्च सुखादितादात्म्यात् सुखादिनिषयकत्वमिति--चेन्न; सुखायजु- 
मितिना्ञरूपख सुखादिसंस्कारसख सुखाद्याकारकत्वेन सुखादिस्श्तौ हेत॒स्वस ज्खुपस्वेन विद्यमानसुखादौ वृत्तिस्वीकारे 
तेनेव निवौहाव्, सुखादितादाद्म्थरूपविषयतामादाय हेदुष्वान्तरसखाकर्प्यत्वात्, संस्कारकाङे सुखादेरभावेन 
तत्तादात्म्यासंभवाच्च । तस्मात्तदाकारडत्तिनाशयैव तद्ाकारकस्वसंभवात् तदाकारच्तितिनिम्बितविदेव तस्साक्षि णी 
तादृशस्यैव भाखकत्वात् । नचु--तदाकारसंस्कारं प्रति तजञ्क्ानत्वेन हेतुत्वम्, तज्ज्ञानत्वं च तदीयाखखापादका- 
क्ानविरोभिविरिष्टचिष्वम्, तथाच सुखादिषु दृति विनापि सुखादीनामेव तदक्ञानविरोधित्वात् तद्िशिष्टवितस्त- 
ज्तानत्वात् तथैव संस्काररूपो मनःपरिणामो जायत इति तस्य॒ कज्ञाननाशत्वाभावेऽपि न क्षतिः--इति चेन्न । 
धराधाकारकचृत्तिनाञ्चानां क्कुप्ानासेव घटादिसंस्कारस्व संभवे अतिरिक्तानामनन्तानां षटादिसंस्काराणां कल्पने गौर. 
वात् सुखाद्यपेक्षया घटादीनामनन्तत्वेन तेषु बृत्तिकस्पनापेक्षया तेषु अतिरिक्तसंस्कारस्रीकारे महागौरवात् + 
वस्तुतस्तु सुखादौ बरृत्यस्ीकारपक्षेऽपि साक्षिणो अमप्रमासाधारणस्वेन भरमास्वातिश्चयात् बाध्यतासंभव इति 
बोष्यम् \ बाधकधियः बाधकधीमात्रस । अनभ्युपगमादिति । कचिदिति शेषः । य थाश्युतं त्वसङ्गतम्; 
क्िरियमिति शाने जातेऽपि रजतमदाक्ञानात् जातस शरदं रजतमिःति अमस “नेदं रजतमिति कनेनैवोष्छेदात् । 
ग्रदीतमातरेति । गृहीतमाघ्रस्य आत्मानात्मरूपख । बाधे बाधसीकारे । माध्यमिकमते सखपश्चः शून्यवादः न 
सिति । तात्विकनिषयक्परमाणं बिना बाधो न संभवतीति भावः । सत्प्रतिपञचे भावामावण्याप्यवसेनेकधिणि 
निशरयस्थले । किमत तत्वम् अनयोभ्यौहयोः पक्षधमैतयोश्च किमबापितम्। निक्षासासिति । अनयोरन्यतरत् 
बाध्यमिति धीम्रतिबन्धद्वारेति शेषः । ननु दोषाभाववसपरसाणस्वावच्छेदेनाचाध्यविषयकत्वनिश्चयाद्वाध्यत्रिषयकस्व- 

रूपभरमाप्वस्याभावं परति लिदोषभमाणत्वस्य व्याव्रकधुसैत्वेन तदवत्ानिश्चयः , 'अनयोरन्यतरव् बाध्यनिषयकमि "ति 
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द्रीनस्य शाङ्ाप्रतिबन्धकत्वात् ; अवच्छेद्कन्रस्यनित्यत्वेन च साक्षिप्रलक्चस्य दोषजन्यत्वोक्तेः । अत. 
एव यदुक्तं तार्किकैः (तदेव दयाराङ्खयते यसिन्नाराङ्माने खक्छियाव्याघाताद्यो दोषा न भवन्तिः । 
उक्तच भट्वारतिंके वोद्धं पति--दह जन्मनि केषांचिन्न तावदुपपद्यते । योग्यवस्थागतानां तु न 
विद्यः किं भविष्यति ॥ इति । तथा च भ्रामाण्यस्योत्पत्तौ ज्ञौ च खतस्त्वादिह चोत्पत्तिसतस्त्वा- 
पादस्य दोषस्य क्तिखतस्त्वापवादस्य बाधस्य चादैनात्, निमूखराङ्कायाश्च खक्षियाविरोयेनाजु- 
व्थानाभ्युपगमात् स्वस्थं परत्यक्षस्य प्रामाण्यमिति-तदपि निरस्तम्; अआगमादिग्रमाणमूलकशा- 
ङ्ाया एव खीकारात् । रूप्यादिनिषेधस्य तु नेदं रजतःसिव्यादेरदेतश्रुलयनुगुणस्वेन नाध्रामाण्य- 
राङ्ास्कम्दनम् । अतो न शद्धिमिच्छतो मूलदहान्यापत्तिः । नापि (सन्धरः द्स्यादेरनदं रजत'मित्यनेन 
समानयोगक्चेमताः अद्वैतश्चुतिवियोधाविरोधाभ्यां विशेषात् । अतपव-सौषुधिकानन्दालुमवस्याप्य- 
प्रामाण्ये कथमात्मन आनन्दरूपता ताच्िकी, आनन्दश्चुतेरलभूताताचिकानन्दालुवादकत्योपपत्ते- 
रिति--अपास्तम्; आनन्दस्य बरह्मरूपत्वेनाद्वैतश्रुतिविरोधाभावेन तदप्रामाण्यप्रयोजकाभावात् 1 
अतएव नानन्दश्चुतेरपामाण्यम् । तदुक्तं खण्डने-“अत्यन्तासल्यपि ज्ञानमय शाब्दः करोति हि । 
अवाघान्तु प्रमामन्न खतः प्रामाण्यनिश्चखाम् ॥' इति । उक्तं च सुरेभ्वरवारतिंके--'अतो.ऽवबोधकत्वेन 
दु्टकारणवजेनात् । अबाधाच्च प्रमाणत्वं वस्तुन्यक्षादिवच्छरुतेः ॥' इति । अन्न चाक्चादिवदिति 
निदश्षेनं व्यावहारिकप्रामाण्यमातरेणेति दष्न्यम् । एवच ताच्विकप्रामाण्याभावेऽपि प्रत्यक्षादीनां 
व्यावहारिकप्रामाण्याम्युपगमात् न खक्रियाव्याघातः । न वा श्रदयक्षमज्रुमानं च शाखं च विषिघा- 

गोडब्रह्यानन्दी ( टघ्ुचन्द्िका ) । 
धीप्रतिबन्धद्वारा उक्जिज्ञासाभ्रतिबन्धकः स्यादेव, तत्राह--विरद्ध विचछोषाद्नेति ! विरुदधाथेभारिष्वरूपो थो 
विरुदधविरोषस्तदनिश्रयेस्य्थः । विद्रोषद्दौनस्य प्रमात्वव्याप्यतया गृदीतनिर्दोषप्रमाणस्वनिश्चयस्य । दाङ्केति 1 
प्रमास्वाभावषङ्केयर्थः; । तथा निदोषस्व्ताने जातेऽपि मिथो विर्द्धगाहिक्ञानद्यिरोष्यकनिर्दोषरवस्तानत्वेन 
हेतुना तत्राप्रमाहवग्रहेण दस्य नोक्तग्रतिबन्धकत्वमिति मावः । दोषजन्यत्वोक्तेरितिः । वथाच दोषजन्यस्वश्ङ्कया 
तश्राप्रमात्वसंदायः । वस्तुतः--ङ्कक्षदोषामावनिश्चयो न सच्वप्रयक्षे संभवति; अधिष्टानसख्वस्य सश्रिष्यादिदोषस 
्कप्तदोपजातीयत्वात् , सुखादौ बृ्यस्लीकारपक्षेऽपि सुखादेरेव दोषजन्यत्वेन तदवच्छिन्नसाक्षिणोऽपि तर्संभवात् 1 
तदुक्तं विष्णुपुराणे--““यदा ठु सर्वे निजरूपि छद्धं कर्मक्षये हानमपास्तदोषम् 1 तदा हि सङ्कस्पतरोः फलानि 
भवन्ति नो वस्तुषु वस्तुभेदः ॥° इति । अतपच यदुक्तमित्यादि ! उक्तं ताकिकैस्तदेवेत्यादि । उक्तचं 
चार्तिंके इत्यादि ! तथाच परलक्षस्य प्रामाण्यं सुस्थमिति यत्, तत् अतएव परास्तमिति योजना । जन्मनि 
जन्मावधिककारे । सर्वबाघ इति शेषः । न विद्यं इति । भ्रयक्षादेसरास्विकप्रामाण्यप्रच्युतिपूयकं बेदान्ततार्विक- 
प्रामाण्यं स्थास्यतीति यथपि निर्णेतुं शक्यते; तथापि स्वबाधो न भविष्यतीति न माध्यमिकख बोद्धसुखयस्य मतं 
सिख्छतीति भावः । उत्पत्तौ ख्रतस्त्वं श्षानसामान्यसामग्या दोषञ्जन्यया प्रमैव जन्यते न भ्रम इति नियमः । 

श्वो खतस्त्वं श्षानमाहकसामम्या बधकभीश्यून्यया भ्रमात्वेनैव श्ञानं गृद्यत इति नियमः । नलु नेदं रजतमियादि- 
प्र्क्षस्यापि अमबाधकस्वकाले अमसवक्षङ्कासंभवेन शक्तिरूप्यादेर्भिथ्यास्वानिश्वयेन जाकाश्चादौ मिथ्यास्वामुमाने 
द्टन्तालिद्धिसत्राह--रूप्यादीति । अद्वेतश्चत्यज्चशुणत्वेन . भदैवश्चतिविरुदधविषयकत्वाभावेन । राङ्कास्कन्दनं 
शक्काषिषयत्वम् । युद्धि परपञ्रमिध्यास्वानुमानम् । मूखदानिः स्ान्तसिद्धिः । अतपव अद्रैतश्चुतिषिरुद्धबिषय- 
काम्य्याप्रामाण्यश्चङ्कानास्कन्दितस्वादेव । प्रयोजकेति 1 शङ्काप्रयोजकेल्यधेः । यथपि सैषुसाजुभवः अक्लानोपहिता- 
मम्द्रूपखदविषयांसेः म एव; तथापि शद्धस्याप्युपहितन्तानविषयस्वनियमेनोपदितानन्द्ंो अमस्वे श्चद्धानन्दांोऽपि 

भ्रमत्वम्, ्मण्वशङ्काभरसराविति पूर्वपक्षः । सिद्धान्तोऽपि छद्धानन्दंश प्रमात्वमाद्ग्यैव । अतएव अय्रामाण्य- 
शङ्का्रयोजकामावादेव ¦ अत्यन्तेव्यादि । करशादिस्थरे अत्यन्तासति तास्कालिकबाधधीविषयेऽपि शब्दो ज्ञाने 
कसति जनयति; शाग्दान्यविशिष्टवुद्धावेव . बाधक्तानस्मोक्क्षानोस्प्यनुरोधेन भविबर्धकरवकदपनात् । अत्र छुद्धा- 
नन्दे सष्टितीयस्वादिषीविषयस्वेनास्यन्तब्ाधितेऽपि प्रमामेव करोति, न॒ अमम् कुतः, अबाधात्, उत्पत्तिक्स्योः 
खतस्ू्वापवादकयोः सदोषत्ववाधयोरमावात् । बद्ैदश्चुतौ न दोषः संभाव्यते; न वा अभ्रामाण्यक्ञानानारकन्दितं 

बाधकलानम् । खतः प्रामाण्येति । उस्पसतिक्षसिखतस्स्वाश्रयभामाण्येन । निश्चलां खकारयक्षमाम् ! अवबोधक 
त्वेन अक्ञातक्षापकत्वेन । उत्पत्तौ खतरूवापवादुकं मिरस्यति--दुषटेति ! चौ वत् निरस्यति--अबाधादिति । 
चस्तुनि खनिषये । मिदश्येनमिति । यथा स्यावहारिकपामाण्ये आगन्वुकदोषाग्युकब्रिषयकस्वं भ्यवस्थापरकं, सथा 

त त न 



३९८ अद्रेतसिद्धिः । [ परिच्छेदः १] 

गमम् ! चयं खुविदितं कार्य धर्मश्ुद्धिमभीप्लता ॥' इत्यादि स्दतिविरोधः । तस्मात्सिद्धं वाघनिश्च- 

येन तच्छद्कया वा परयक्षादेरदैतागमायुभानाद्य विरोधित्वम् ॥ 

॥ इति भाविबाधोपपस्था प्रलयक्षवाघोद्धारः ॥ 
"^ क 01 ~ ५ ~ 

गोडब्रह्मानन्दी ( ङशुचन्द्रिका ) । । 
१५4 

तास्विकश्रामाण्ये दोषसामान्याप्युक्तविषयत्वमिति सख्वापवाद्कदोषाभयुक्तविषयघटितम्रमणण्यपदाथत्वेन साधारणघणः 

चान्तदाशन्तिकतेति भावः ॥ इति ङघुचन्द्रिकायां भाविबाधोपपत्या भत्यक्चवाघोद्धारः ॥ 

अथ प्रयक्षचाधदाङ्था परलयक्षबाघोद्धारः । 

(१) तत्र न्यायागरतकाराः- 
यथाहि परीक्षितत्वेनागमम्राबस्यात् सत््रलक्षप्राबस्याच्च तद्विरुद्धागमाभासाध्यक्षाभासवेवाऽप्रमाणं, नतु आगम- 

सत्लक्षे एवं॑परीक्षितं "सनधटः इति प्रयक्षमपि न बाधमहैतीति न तत्र॒ बाधाद्म्का; परीक्षितागमविरोधात् 
परीक्षितसखापि अलक्ष्य बाधशङ्कायां परीक्षितागमविरोधात्परीक्षितोत्सगेाख्रसाप्यप्रामाण्यदाङ्कापत्तिः । तत्रापि 
यदि अ्रलक्षागमयोः बाध्यबाधकभावः स्यात्, तदा कथंचिदागमेन बाधसक्ष समुत्ययेत; नैतदसि; लिङ्गागमयोः 

प्रलक्षाबाधकलसख पूर्वमेवोपपादनात् । खप्रप्रयक्षख ठु ्रयक्षलाभावाजामत्काल्किज्ञानेन बाध इति युक्तम् । तच्र 
खसपयैन्तपरीस्ाया अभावात्, खप्रेऽपि खाप्रावगाहनपानादिजन्युखपरीक्षा वियत ॒इत्युक्तपरीक्षाया अप्रयोजकलवणीने 
त॒ शल्यमेव तत्वमिति खाप्रवेदतुल्यलात्मद्विषता्पयलिङ्ोपेतादरेतश्ुतेरपि अगप्रामाण्यापत्तिः । खाप्शरखपेश्चयाऽदरैतश्चुते- 
वषम्यकल्पनं तु जाम्रत्काटीनप्रलक्षसखापि समानम्; परस्यापि अतिभासिकवेलक्षण्यस्यान्यथाऽसिद्धेः । एवंच खाप्राद्विखेष- 
स्ासिद्धौ शङ्काऽध्यक्षे भवेत् ङतः । नहि अरयक्षशब्दलकृतं वेषम्यमीक्षते । बाधाबाधकृतस्त्वेष निरोषः संम्रहरयते ।* 
इति श्रुतितुल्यमानसत्प्रयक्षे कथं बाषराङ्कोदयः १ उक्तं॑हि सरेश्वराचार्यैः--“अतोऽवबोधकत्वेन दुष्टकारणचजैनात् । 
अबाधाच्च प्रमाणत्वं वसतुन्यक्षादिवच्छरतेः* ॥ इति । अतएव हि “श्रतियोगिनि टे च जाग्रज्जञाने षा भवेत् । खाप्रादि- 
बुद्धिरस्माकं तव बाधोऽपि रिंकृतःः ॥ इति वार्तिकवचनस्याप्यविरोधः । अन्यथा बौद्धमत इव भवन्मतेऽपि जाग्दादि- 
ज्ञानस्य शषात्वेन तेन खाप्रबाधोपपादनासंभवात् । तत्रापि यदि यावद्यवहारं न बाधः ्ह्ज्ञानोत्तरं तु बाध इति खात् , तर्हिं 
कथंचिद्प्युक्तवचनाविरोधः संभवेत्, नैतदस्ति; ब्रह्मज्ञानस्य अपश्चनिवतैकलासंभवात् । अरमकाटीनापसोक्षबुद्य विषयविसेष- 
विषयिण्या एव धियो निवर्तेकत्वेन ब्रह्ज्ञानस्ातादशत्वात् । अतएव दहि सप्रकारिकैव धीर्निवर्तिका, इति सिद्धान्तो ऽप्युप- 
पयते; अस्तु वा कथंचिशचिष्प्रकारकस्यापि ब्रह्म्ञानस्याप्यधिष्ठानज्ञानत्वेन निवर्तकत्वम्; एवमपि डुकतिन्ञानेनेव अमतंद्धेख- 
ज्ञानदोषाष्यसद्रष्टुमूतजीवादीनामबाधात्मपञ्चसामान्यमिथ्यालसिद्धिः । एवं च बाधकतुल्यमानसंबादिनो न बाधकन्ञानब।ध्य- 

लमिति नेदं रजतमिति बाधकन्ञानेनेयंक्तिरिति ज्ञानस्याबाधेन गृहीत नियमस्यापि न भङ्गः । अद्ैतश्चुतितल्यमानसंवादि- 
देतश्ुतेरप्यवाधादिति मेदपारमार्थिकतायामेव सर्वशरुतितासपर्यम् । अतएव बाधक्धीवबोध्य॑॑ न बाध्यमिति नियमोऽपि 
रक्षितो भवति 1 एवं च प्रयक्षबाधस्यावाधितद्याप्रसिच्या बाधितसख सव्यलाविरोधिलात् न प्रयक्षबाधश्चया प्रयक्षबाधो- 
दारः । भाविबपिऽपि बाधश्कापतत्या खम्याघाताच्र । . तदुक्तं --“दुहानशहीतार्थतिषेधो न युज्यते । गृहीतमाजवाधे 
ठं खपक्छोऽपि विहन्यते ॥° इति । एतेन-खपप्रयक्ष इव दूरायतिरिक्तयुरुषदोषशङ्खयाऽपि बाधश्डेति--परादतः; 
ुतावपि पुरुषदोषातिरिक्तयत्कििदोषाङ्या बाधराङ्कापततेः । नहि श्रुतेऽयमिते वा इष्ट हव सा इति खस्थमेव प्र्क्च्राब- 
स्वम्; साक्षज्ञानसूपख तख बाधायोग्यलात्, अन्यथा सौषुप्तानन्दालुभवलाप्यतात्विकताऽऽपातेनात्मानन्दरूपताया 
अपि बाधापत्तेः । अतएव हि “श्रयक्षं चाुमानं च शालं च तिविधागमा इति प्रलक्षखापि भमाणत्वेन परिगणनसुप- 
पद्यते इति माविवाधराङ्कया नि्मूल्या अ्रयकषप्रामाण्यवणने श्चक्तिरूप्यादिज्ञान इव तद्वाधकब्रमायामपि बाधद्यङ्काप्त्या 
सर्वस्याऽपि सलं सरैजञानेनापि बाधेन स्ैख्यापि शल्यलं वैव पथैवसोदिति स्वैव व्यवस्थोन्मूरिताः खादिति कृतमधि- 
केनेयनाशज्लया्रामाण्यकेन प्रलयक्षेण बाधितलात्त्वदुक्तासुमामेन न अपश्मिथ्यावपिद्धिः--इति वणेयन्ति । 

(२) तत्रदेतसिद्धिकारा- 
<ीलमलोुमानवाथकलम् तस्योक्तालुमानबाधितलस् नि्ैयेन तेन बाधनासंभवात् , यच तु बध्यस्य प्रयक्षादेः 

मर मामाण्य> तत्र व्यावहारिकम्रामाण्यन्यवस्थापकपरीक्षितत्वेन बाध्यत्वमिति :युक्तम् ; यथा. चन्द्रपरदिशरिकत्वप्रय-. 
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क्षस्यागमेनानुमानेन च बाधः; अन्यूनसत्ताकतद्धिरुद्धपरिमाणविषयकत्वादिति “सन् धट” इति प्रद्यक्षस तु बाधितलख 
परीक्षितत्वनिबन्धनलाभावात्पूवोक्तदोषापादनानि अयुक्तोपालम्भनमात्रपराणीति मन्तव्यम् । यथाच प्रयक्षेणानुमानागम- 
योन बाधः, तथा पूर्वमेव निरूपितम् । एवच यथा जाग्रत्कालिकसुखपर्यन्तपरीक्षा जापत्कालीनमेव सत्त्वं व्यवस्थाप- 
यद्व॒ खाप्रिकसखपर्यन्तपरीक्षापि खप्रकालीनमेव सत्त्वं प्राविभासिकरूपं ध्यवस्थापयतीति जाय्त्कारीनबाधन्ञानेन 
मिथ्यार्थविषयकेणापि खाप्रनाध उपपयते । एतेन--खाप्रपरीक्षापरीक्षितानां खप्रानामिव जाग्रत्परीक्षापरीक्षितानां 
प्रयक्षाणामपि श्रुया बधे खाप्रपरीक्षापरीक्षितखप्रशचूल्यवेद व॒स्यवेनदवैतश्ुतेरपि बाधशङ्कपि--पराहता; खप्रवेदे खप्र- 
रथादानिवे निद्रादिदोषनिणैयेऽपि अपौरषेयद्वेतश्चुती दोषाभावेनोक्तराङ्कानवसरात । खाप्राखप्रवेदयोदौषतदभावाभ्या- 
मिव खप्रजा्रत्रलक्षयोरेकस्यापि वैषम्यस्य कल्पयितुमरक्यवात् । पतेन--खाप्राद्धिरेषद्यासिद्धाविति खीयकारिका- 
अपि--पराहताः; “अतोऽवबाधकत्वेन दुष्टकारणवजेनात् । अबाधाच्च प्रमाणत्वं वस्तुन्यक्षादिवच्छरुतेरिति खरेधराचाय॑- 
वेचनमस्माकमेवाुकूरम् । यथा व्यावहारिकवस्तुनि प्रदयक्षप्रामाण्यमेवं पारमार्थिकखरूपे श्रुतेः प्रामाण्यमिदेवोक्तवचन- 
तात्पयात् । एतेन--श्रतियोगिनि दे च जाग्रज्ज्ञने' षा भवेत् ! खप्रादिटुद्धिरस्माकं, तव भेदोऽपि किंकरृतः' इति वा्तिंक- 
मपि-ग्याख्यातम्; आरोप्यसत्ताधिकसत्ताकविषयकत्वेनपेक्षिकभमाणतेनान्यूनसत्ताकविषयकत्वेन वा वाधकलसयेवाच्ाभि- 
्रतत्वात् । एवच बह्मज्ञानेन प्रपश्चवाधेऽपि न दोषः; अधिष्ठानतत्तवन्ञानत्वेनैव भअमनिवर्तकत्वेन अरमकाठीनापरोक्षवुन्य- 
विषयविशेषविषयकलेनानिवर्वकलात् । पतेन-सप्रकारिकैव धीर्निव्तिकेति नियमोऽपि-- परास्तः; व्याटृत्ताकारलनेव 

ज्ञानख निवर्वकतया तख च खरूपोपलक्षणेन निष्पकारकलरेऽपि संभवेन तत्र सप्रकारकलस्य गौरवेण निवर्वकतावच्छेदक- 
तया विवक्षणायोगात् । यच्चिशूपिताधिषएानलं यस तादशाथिष्ठानज्ञानेन तस्यैव निग्ृत्तिरिति शुक्तिक्ञाने मूठज्ञानपक्षेऽक्ञान- 
श्रमदोषनध्यस्तपुरुषायनिवर्तनेपि न दोषः । खप्रे कल्पितानां दुष्टकरणपुरुषश्रमादीनां सर्वेष्रामपि जाम्रत्काटीनज्ञानेन 
बाधद्रौनात्, जामदृशायामपि मनुष्यप्रतिकृतौ चेतन्यं कल्पयित्वा तत्ममीपवविन्यनादशं एवाददोलं परिकल्प्य खप्रतिविम्ब- 
सयं पडयतीति कल्पितानां सर्वेषामपि “नायं चेतनः" (नचादश्रैःः इल्यादि प्रक्षेण बाधदशनाच वाथवुद्धिवं दोषाय- 
वाधक्त्वे न तचम् । एतेन-बाधकतुस्यमानसंवादिनो न बाधकत्वमिति नियमेऽपि नास्माकं क्षतिरिति-सूतितम्; 
देतद्वैतश्ुलयोः समग्रामाण्याभावात् , अथिष्टानज्ञानल्वेनैव निवर्तकतया नेदं रजतमिति ज्ञानख बाधसिद्धा्थालुवादिलेन भेदख 
बाध्ञानाविषयकत्वेन तत्पारमा्थिकत्वाभावात् । पतेन--बाधक्रधीबोध्यं न वाध्यमिति नियमोऽपि--व्याख्यातः; 
एवच प्रयक्षेऽनुमानबाधशद्कया न तेनाजुमानयाधः; सेत्यमानस्य च बाधस्य बाधितत्वेऽपि यथा प्रप्टसद्यतवं, तथा 
पूर्वमेव निरूपितम् । समत्वेन प्रमाणान्तरोपस्थितवेव वाधराद्का, न निधितमात्र इति “्ुष्टज्ञानगरदीतार्थैयतिषेधो न 
युज्यते । गरहीतमात्रबधे तु सखपक्षोऽपि न सिच्यती"ति वचनमपि--व्याख्यातम्; प्रयक्षे दोप्रशङ्काया इवापोरषेये वेदे 
दोषराक्कया अग्रसङ्गात्, वेदेऽपि दोपविशेषशङ्कायामपि प्रयक्चवेदयोः समम्रमाणत्वेन वाधश्ङ्कायाः संभवात् । अवच्छेद्- 
कग्र्यनिलयत्वेन तद्धध्यत्वेन च साक्षिज्ञनस्यापि दोषजन्यत्ववाध्यत्वयोरुपपत्तेः । यथाहि धरसत््वादिभ्रयक्षसाद्वतशुति- 
विरोधः, नेवं “नेदं रजतमिति अलक्ष्य संीघुध्िकानन्दाचुभवसख च तद्विरोध इति न त्र नाधदा्का; अद्धैतश्रुखनुगुण- 
लवात् । न्यावहारिकपरामाण्येऽथक्रियाकारिलोपपतत्या प्रदयक्षबधेपि न दोषात् । पतेन--भदयक्षमनुमानं च शाल्नं च 
विविधागमाः इति स्णृतिरपि- व्याख्यातेति मयक्षबाधश्चङ्कया अलयक्षबाधोद्धार--इति निरूपयन्ति ॥ 

(३) अत्र तरङ्धिणीकारास्त॒- 

न्यायासृतीयराद्धान्त एव समीचीनः । तथाहि--उपजीव्यत्वेन म्रदयक्षमेव प्रबखमिति सिद्धान्तितत्वेन परीश्चितस 
तस्यायमेन बाधनि्णयो न संभवति । एवं तत्र बाधशङ्कापि नावतरति, शब्दप्रल्क्षयोः प्रबल्यनिणैयात्राक् किमर्य 

शब्द उपरचरितार्थः, आदो अद्यक्षमिति संशये फलप्यन्तपरीक्षया खविषयसलयत्वोधनेन ठन्धावकादम्रयक्षेण्िततात्प्॑- 
लिङ्गबाधनेनादैततात्पयौनिणैयात् । आरोप्यसत्ताधिकसत्ताकार्थविषयकं जग्रदादिज्ञानमिति ज्ञानस्य बाधितत्वेनाधिक- 
सत्ताकलस असिद्धत्वेनान्यथाखाप्रनाधोपपादनस्याप्यसंमवेन ब्रद्धिमिच्छतो मूखदान्यापत्तिः ! एवेच “श्रतियोगिनि दे च 
जायदिति वार्षिकविरोधः सुदृढः । नह्यधिष्ठानगतयक्किचित्मकारानवगाहिने ज्ञान खाश्रयप्रतियोयिक्न्योन्याभावस- 

मानाधिकरणधर्मज्ञानलरूपतत्त्वज्ञानलसंभवः; अधिष्ठानतत्वस ज्ञानमेव ह्यधिष्ठानतत्त्वज्ञानं, नत्वधिष्टानखस्पज्ञानम् । तथाच 
मेयत्वे मेयस्येव खस्येव खसिन्प्रकारलापत्तौ न ब्रह्मज्ञानस्य निष्परकारकलसिद्धिरिति भ्रमकारीनापरोक्षुश्यविषयविशेष- 
विषयकत्वेनैव निवर्तकलमिति नियमो भज्येत । अतएव सभकारकन्ञानमेव निवर्तकमिति नियमोऽपि संगच्छते; व्यावृत्ता 
क।रत्वेनैव निवर्चकतायामपि उपलक्षये क्रंचिद्ध्ममादधत एवोपलक्षणत्वादन्यथेत्थं मूतलक्षणत्रतीयालुपपत्तेः । अद्धितीया- 
दिपदानामपि सप्रकारकज्ञानजनकलस्याव्दयकत्वात्् । अनावदयकत्वेऽपि सरूपमा्नबिषयकस्य ज्ञानस्य अमविषयखसरूपा- 



०० अद्ितसिद्धिः । [ परिच्छेदः १] 

अथ मिथ्यालानुमानस्यानुमाननाधोद्धारः । 
स्यादेवत्--अभ्यक्चस्य भिन्नविषयत्वादिना बाधाक्षमलतेऽपि अनुमानमरेच बाधकं स्थात् । तथाहि- 

बह्मधमान्येन वेदान्ततात्पयेप्रसितिजन्यज्ञानान्येन वा मोश्चहेतुक्लानान्येन वा अवाध्यत्वे सत्य- 
सच्वानधिकरणत्वे सति बद्यान्यत्, विमतं वा, सत्, परमार्थसद्रा, प्रातिभासिकत्वानधिकरणत्वे 
न ^ ~~~ ~~~ ^~ 

गोडब्रह्मानन्दी ( ठघुचन्द्रिका ) 
भिश्नविषयत्वादिनेति । शलनुमानविषयमिभ्यास्वाविरोधिग्यावष्टारिकसस्वनिषयकव्वादिनेय्थैः । आदि- 

पदात् त्रिकाराबाध्यसद्रूपीयकद्पिततादस्म्यविषयकरवपरिग्रहः । चिकाटबाध्यतादष्म्यस्य मिध्यास्वाभावविशिष्ट- 

भ्रतियोगिकताद्त्म्यरूपस्वेन तज्ज्ञानस्य भिथ्याव्वसमानविषयकत्वेऽपि तादशतादाटम्यसयाध्यस्तस्वेनं बाधितत्व 

नपहारकलात् ! सप्रकस्पितस्य दुष्टकरणवतो द्रष्टुः कल्पितदरषटूखवतो मुष्यप्रति्तेश्व कल्पितत्वेन दृदयत्वेन च द्रष्ूलमिविन 
त्वेऽपि तद्रषटभिन्त्वेन यो यद्ध द्र्य स॒ तद्धर्मबाधेन न बाध्यत इति व्यप्तेरविफल्लात् । भ्रयक्षविषयद्रेताति- 
रिक्तसल्यभूताद्रितबाधकत्वेन द्वैतश्चुतेरपि आमाण्येनालुवादकत्वाभावेन बाधकतुल्यमनसंवादि न बाध्यमिति नियमोऽप्यत 

एवोपपयते । पतेन-बाधकधीबोष्यं न॒ वाध्यमिति नियमोऽप्यस्ाकमेवायुकूल इति-सूचितम्; शङ्खत्वमलक्षे 
स्यपि “पीतः शङ्क इति अमस्यानुभाविकत्वेनेदरजतश्चक्तीनाममेदयहस्थले शुक्तिक्ञानस्याबाधकत्वेन “नेदं रजतमिति 
ज्ञानसेव भ्रमनिवर्तकलस्यानुभवसिद्धत्वेन चेयं॑श्क्तिरिति ज्ञानसानिवर्वकलात् ! दोषराङ्या बाधदाङ्का तु अद्रैतवादि- 
नोऽपि ठल्या । एवं चेदपि यथा न परलयक्षागमयो्ं॑समप्रामाण्यं, किन्तूपजीव्यलास्रलक्षमेव श्रबलं तथा पूरवेमेव 
निरूपितम् । अन्यथा “यजमानः प्रसरः इद्यादावपि गौणलनिर्णयानापत्तेः । पतेन-गृहीतमाच्रवाधे लु खपक्षोऽपि 
न सिच्यती"ति वचनविरोधोऽपि वजरेपायते इति--सुचितम् ; अवियक्र्तिप्रतिनिम्बितचेतन्यस्य साक्षित्वे प्रतिनिम्बनो- 
पायेरवियव्त्तेः साक्षिविषयलाथं तस्या एवोपपादनं न युक्तम् ; प्रतिबिम्बनोपाधिभूताविदयातर्विषयत्वे विषयलानुपपत्तेरिति 

केवख्येतन्यस्येव साक्षिरूपलवात् , तत्र दोषजन्यलब।ध्यलयोरप्रसरान्न कथमपि प्रयक्षबाधराङ्ा “स्तिः प्रयक्षमैतिद्यःमिति 
शरुतिसिद्धलात्मलक्षपरामाण्येति सवैमनवयम्--दइति ब्रुवन्ति 1 

(४) ठघुचन्दरिकाकारास्त- 
सिद्धिकारीय एव सिद्धान्तः संगतो न न्यायाश्तकारीय इति निरूपयन्ति । तथाहि--यथाचोपजीव्यत्वेऽपि न प्रयक्ष- 

खागमाबाधकलम् ; किंतु श्रुतिबाध्यमेवाध्यक्तं तथा पूर्वमेव निरूपितमिति प्रयक्षबाधनिणयसंमवानासुमानबाधः । बाधा- 
निरणयेऽपि प्राबस्यनि्णैयातराक् किं तात्पयेवष्िोपेतः शब्द उपचरितार्थः, उत अदयक्षमेव ताद्शमिति संशयेन बाधकङ्काया 

संभवात् , खप्रतदभावयोरुभयोरपि प्रातिभा।सिकत्वेनाधिकसत्ताकाभावविषयकत्वेन प्रयक्षख खाप्रनाधक्लामावेऽपि खान्यू- 
नसत्ताकविषयकत्वेन बाधकत्वे बाधकामावाच इद्धिमिच्छतो मूलहानिरिति “श्रतियोगिनि द्षटे चेति वचनं न विरुद्धम् । 
अधिष्टनखेवाधिष्ठानप्रकारलरमलयन्तामेदे संसगोसंभवेन न संभवतीति ्रकृषटप्रकारशन्द्रः इद्यादाविव खरूपोपलक्षणेनापि 
म्याव्रत्ताकारल्संभवेन सप्रकारकलसय निवर्तैकतायामतच्रलात्खरूपन्ञानस निव्तैकतासमवेनोक्तनियमद्वयसखप्रामाणिकलत् 
प्रप ब्रह्मज्ञानबाध्यत्वं संभवदलेवेति मन्तव्यम् । ब्रह्मज्ञानं द्रषटदोषायनिवर्तफ, बाधज्ञानलात् , छक्तिज्ञानवत् , इद्यसुमाने, 
सप्रकलत्पितद्रष्ूनाधन्ञाने व्यभिचारः । प्रपश्चधमद्रषटदोषादिकं न प्रपञ्चनाधकवाध्यं, प्रपच्भ्रमद्रष्टदोषलात् , यो यद्धर्मष्टदोषः 
स तद्वाधकबाध्यो न भवति, यथा रजतादिद्रषूदोषादिकं तद्राघकद्यक्तिज्ञानवाध्यं न भवतीदययुमाने ऽपि भपशचप्रयोजकाज्ञान्ए- 
्रयुक्तसुपाधिरिति सामान्यव्याप्यसंभवखय सिद्धावेव सूचनेन द्रटूदोषादीनामपि बाध्यलात् । मेदस कचिद्राधकथीबाध्यत्वेऽपि 
तनियमाभावात् , ञद्धसखरूपसाक्षत्कारोऽपि निवतक एवेति न दोषः । यथाच “यजमानः प्रसर” इ्यादाुपजीग्यत्वेन 
अलयक्षप्राबल्येऽपि भ्कृते नोपयोगः, तत्सवं पूर्वमेव निरूपितम् । यथाहि तादात्म्येन पृथिवीं प्रति गन्धे व्यापकतया गृहीते 
पृथिवी गन्धाभाववतीति विधिनं तारकेरङ्गीक्रियते, गन्धव्याप्यलविशिष्यया इव गन्धन्याप्यतागोचरोद्रुद्धसंस्कारविषयीभूताया 
अपि एथिव्याः गन्धाभावव्यावर्तकथर्ैत्वेन व्यावर्तैकतावच्छेदकेन. तादात्म्यसंबन्धेन तद्विशिष््थिव्यां तदभावग्रकारक्लुच्या 
अनाहायोया अनुत्पत्तिः; नहि गन्धव्याप्यवान् गन्धाभाववानिदयनाहायेधीभेवति, तथा देतामावन्याप्यतया गृहीते बह्मणि 

तद्॑तवत्वधीरनाहायां न जायते; ब्रह्मणो दतन्यावर्तैकधरमैत्वेन व्यावतकतावच्छेदकतादात्म्यसेबन्धेन तत्संबन्धिनि द्वैतबुच्य- 
संभवेन ब्रहमेतरग्याधतैकथर्मं विषयीकुर्वतोऽपि ज्ञान निवर्तकलसंभवात् ।! खरूपयैतन्यसूपसख साक्षिणो भ्रमप्रमासाधारण्येन 
खतरां बाधशङ्कोदय इति न प्रलक्षबाधशङ्कया न प्रयक्षमसुमानवाधकमिति सर्वमनवदयम्--दइति निरूपयन्ति ॥ 

दरति प्रलयक्षबाचोद्धारे भाविवाधोपपत्तिः ॥: 



[ अचुमा० बाधोद्धारः ] गोडजह्मानन्दीयुता । ४०१ 

सव्यसद्विटक्षणत्वात्, ब्रह्मवत्, व्यतिरेकेण राशग्शड्वद्वेति-चेश्न; त्वन्मते प्रातिभासिकस्याप्य, 
स्वेन व्यथविरेषणतया व्याप्यत्वासिद्धेः, असन्मतमाभ्नित्य हेतूक्ररणे च देदात्मेक्ये अह्यक्षनेतरा- 
बाध्ये व्यभिचारात् 1 नहि प्रातिभासिकः्वं अ्ज्ञानेतरवाध्यस्वादन्यत् । त्वया हि मातिभासिकस्य 
हयुक्तिरुप्यादेरपक्षत्वाय सत्यन्तमाचं विरोषणन्नयं विकष्पेनं पक्षे प्रक्षिप्तम् । तत्र बह्म इृत्तिव्या- 
प्यमिति मतेनायम्, तदनभ्युपगम्ने तु शाब्दप्रमां भरति तात्पर्यप्रमा हेतुरिति मतेन द्वितीयम्, 
अन्योन्याघ्रयत्वात् न सा हेतुरिति मतेन ठतीयम्। तथाच प्रातिभासिकस्या्खानधिकरणत्वमङ्खी- 
तमेव; अन्यथा तुच्छवारकासत्वानधिकरणच्वविरोषणेनेव तच्याचृत्तावेतावत्पयासवेयथ्यपत्तेः । 
वं च देहात्मेक्यस्यापि पश्चत्वे बाध एव । बाघे च सति पक्चविश्ेषणस्य पक्चत्वस्यासि्याश्चयासि. 
द्विरपि । अतएव खवाधकाभिमतावाप्यदोषजन्यज्ञानाविषयत्वे सतीति वा खवाधकाथिमतवाध्य- 
चाधाविषयत्वे सतीति वा खसरमानाधिकरणकर्मभागभावसमानकाटीनक्ञानावाध्यत्वे सतीति वा 
विरोषणग्रक्षेपेऽपि न निस्तारः; देहात्मैक्ये पवोक्तदोषाग्या्रचेरेव । यत्तु -परथमे साध्ये व्यावहा- 
रिकसच्चमादाय सिद्धसाधनम्, द्वितीयसराध्ये तु वादिनः परमाथेत्वविदोषणे ्यथेम्; स्यावत्यौ- 

॥ 
क न त र 111, ॥ न १ न + 

गोडबरह्यानन्दी ( लघुचन्दरिका ) । 
निश्चयात् तज्ज्ञानस्य बाधितविषयकत्वरूपाप्रामाण्यज्ञानास्कन्दितत्वेनाप्रतिबन्धकस्वमिति मावः । व्याप्यत्वा- 
सिद्धेरिति । म्याधिलक्षणे ब्याप्यतावच्छेद्कान्तरवटितान्यहेतुतावच्छेदकं निवेशयत इलयभिभ्रायेणेदम् । अश- 
क्तिविकशेषन्ञापकतया स्गरथविरोषणतवसख्य पुरूषनिग्राहकस्वमात्रम्; नतु देष्वाभासरवमिति मते तु व्याप्यस्वा- 

सिद्धेरिवयस् भ्याप्यत्वे प्रयोकनिग्राहकान्यदेतुनिष्ठत्वासिद्धेरिय्थः । असन्मतमिति । देदात्मेस्यस्य त्वन्मते 
अनङ्जीकारेऽप्वस्मन्मतमाभिल्य देतुप्रयोगेऽस्मन्मतसिद्धे देहासमक्ये भ्यभिचारवारणमावक्यकमिति भावः । नचु- 
अतिभासमान्रशरीरत्वादिरूपं भातिभासिकत्वं हेतौ निवेश्यम् ; तस्य च देहात्मेक्ये सत्वान्न भ्यभिचारसव्राह- 
त्वया दीति । अन्योन्याश्रयत्वादिति । ताप्यं हि ताब्दम्मानुद्ख्शक्तिः । प्रमाष्वं चावाधिताथेकत्वधटितम् । 
तथाच्च शब्दकगम्ये अथे बाधाभावख शाख्द्पमो्पत्तेः पूवं ज्ातमश्षक्यस्वादन्योन्याश्रयः । तात्पयम्रमायां सदां 
शछाषदप्रमोप्पत्तिः, तलां च सयां तावर्यभ्रमेति। नच--शान्दानुभवालुद्करशक्तिरेव ताप्यम्, नतु बिषयबाधध- 
रितमिति--वच्ओ्रम्; शाब्दश्नमाक्तो ता्पर्थत्वाभ्यवहारात् । नु--ताद्पयैश्रमितिजन्येलन्न भरमितिपदस्थाने कतो 

म क्लानपदं निषेदयत--इति चेन्न; कर्सप्राश्चस्यादौ बेदान्ततःस्पयैञ्चमजन्यो यः क्राब्दबोधः, तद्न्यावाधं कमोप्रा- 
शस्स्यम् , तच्र बाधापत्तेः । तृसीयमिति । खभन्थे स्वयैव तथोक्कस्वादिति शेषः । तथाच प्श्षतावच्छेदके बह्म 
प्रमास्याबाध्यलादिनिवेशे च । अङ्गीङृतमेवेति । तथाच देहस्मेक्ये असदन्यस्व्रह्मप्रमेदयादिविदोषणयोः सत्वेन 
पश्चसवावदयकलात् अतिभासमात्रशषरीरस्वरूपप्रातिभासिकस्वसख देतो मिचेशे खरूपासिद्धिः । ब्रह्मज्ञानान्यवाध्यत्वरूप- 

ग्रातिभासिकत्वनिवेरो च व्यभिचारः । नच--पक्षीयव्यभिचारो न दोष इति--वाभ्यम्; अनुकूरतक सति पक्षी- 
यन्थभिचारसंशये व्यािप्रहमतिबन्धकप्वशस्य ताजरिकैरस्ीकारेऽपि अङ्कते भ्यभिचारनिणेयस्य सस्वेन तत्प्रतिवन्धकस्व- 

स्वीकारात् । पक्षत्वे पक्षत्वात् । बाघ एव बाघोऽपि । ग्राचां सते साधकङूबाधकमानाभावरूपपक्षस्वस्याभाव साश्र- 
यासिद्धिमध्ये निवेश्यत इलयसिद्धिबाधयोराश्रयासिद्धिरवभ् । नग्यमते तु बाध एवः अनुमिव्युदेस्यतावच्छेदकधमै- 

विरिष्टविषयकधीधितेधिधी विषयस्यैवाश्रयासिद्धित्वात् । खबाधकेदयादि । स्वं प्रातिभासिकरूप्यादिकम् तद्वाध- 
कावाध्यः सद्धमजनकदोषः, तजन्यञ्चमबिषयः तदेव रूप्यादिकमर् तदन्यत्वं म्यावहारिकमात्रे । सखेत्यादि । 

रूप्यादिबाधकावाध्यस्य नेदं रूप्यः पि्यादिबाधकस्य निषेभ्यत्वेन बिषयो रूप्यादिकम् तद्न्यस्वं भ्यावहारिकमात्रे । 

समानाधिकरणेति । सखसमानाधिकरणं यत् कम तसप्रागभावसमानकाङीनं ब्रह्मविषयक जानम् तद्वाध्यं 
रूप्यादिकम्, तदन्यत्वं ग्यावहारिकमाघ्रे। पूरवोक्तदोषाब्यान्रत्तिरियनेन दूषणान्तराण्यपि सूचितानि । तथाहि-- 
खासदिप्रातिभासिकविशेषस् स्वाधकजागदधो धबाध्यस्वाप्नादिभ्रातिभासिकदोषजज्ञानविषयस्वादाद्ये वाधादिकम् । 
द्वितीयेऽपि ससगजादिषु खबाघकजा्रदोघ वाध्यस्ास्रगजाद्यभावबुद्धर्मिषेध्यत्वेन बिषयसवात् बाधादिकमू; जाभ्र- 
दोधस्यापि तद्वाधन भोग्यत्वात्, तद्धाधनोपघायकल्वं तु न निवेश्षयितुं शक्यम्; तत्तद्धीविश्रान्तत्वेनानजुगतघ्वात् । 

ततीय त्वप्रषिद्धिः; हश्वरकानयेवोक्तप्रगभावसमानकालीनस्वेन तद्धाध्याप्रसिद्धः, "पूर्वं तु॒ बादरायणो हेतुम्यप- 
देदा"दिति न्यायेन मनसि क्माखीकारात् । खसमानाधिकरणपद्ेन स््राधिकरणे मनस्यवच्छेदकतासं बन्धेन वतैमान- 
मुच्यते, हश्वरोपाधिमायापरिणामयोरदषटरूपयोः प्रसादकोपयोमायावयवमनो चच्छिन्ञस्वादित्युक्तावपि सख्वस्ववाधकध्व- 
दषस मगन तत्तसपातिभासिकव्यक्तिभेदुदटपयव सानेन दुर्शेयस्वं तु पक्षश्रयेऽपि । ब्ह्मक्तानबाध्यञ्ुकति- 

अद्रे, ति, ५१ 
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परलिद्धेः--ईइति । तन्न; व्यावडारिकसस्वं सेन व्यवहारमात्रमिति मतेन मरथमधरयोगात्, अनुगतं 
पुथर्व्यावहारिकं सत्वमिति तु मते दवितीयः प्रयोगः । नच विशेषणं उ्थथेम्; पराथौनुमाने 

पुरं प्रति सिद्धसाधनोद्धारस्य तत्परयोजनत्वात्, ईश्वयानुमाने जन्यङृत्यजन्यमिव्यज् जन्यत्व- 

येव विश्वपरमाथेस्ववादिने भरति परमा्थस्वस्य पमेयत्वादिवदुपरञ्जकत्वेन विश्चेषणत्वोपपत्तेश्च । 
तस्मात् पूर्वोक्त एव दोषः। हेतौ च व्यथेविशेषणत्वदोषः । यद्यपि मतद्धयेऽपि अप्रामाणिकस्यापि 

निषेच्रतियोगित्वाभ्युपगमादायोपितत्वेनोभयसंमतत्वरूपस्य वा प्रतिभासमारहारीरःवरूपस्य वा 
परातिभासिकरवस्य प्रसिद्धिरस्ति, अन्यथा सिद्धान्तेऽपि मिथ्यात्वाजुमाने श्रातिभासिकान्यस्येव 
पश्चीकतैम्यत्वादोषसाम्यं स्यात्; तथापि हेतौ प्रातिमासिकत्वविदोेषण व्यथैम्; अनधिकरणत्वे 
सत्यखच्यानधिकरणत्वमाचस्यैव परमाथसच्चसाधकत्वो पपत्तेः; शुद्धमेव दहि जह्य द्ान्तत्वेना- 

भ्युपेथम्; घर्मैवतो ₹श्ान्तस्वे साध्यवेकख्यापत्तेः । खाभ्ये तु चाधाभावरूपत्वादधिकरणखरूपमेव 

"~~~ ------------~---------~ 

गोडबह्मानन्दी ( रघुचन्द्रिका ) । 

~^ ^~ ̂ ^ ^^ ^^ ~~~ 

रूप्यादिविकेषे बाधन्यमिवारादिकं तु पक्षषटऽपीति । व्यवहारमाज्नमिति । एकमेवाधिष्ठानीभूतं बह्मसचं 
कद्पितता दारम्यसंबन्धेनं सद्ाकारथीमात्रे प्रकारः, नतु व्याबहारिकपास्मार्थिकम्रातीतिकसश्वानां मेद् इति “सदिद 

मिति धीत्रकारस्वस्येक्यसाधने न सिद्धसाधनम् ; चिकाराबाध्यत्वोपरक्षितखरूपालयन्तासेदख अरतिवादिना प्रपञ्च 
अनङ्गीकारादिति भावः । अथैगतं सकरुग्यावहारिकविरोष्यकघीभकारः । पृथक “छक्तिरूप्यं सत्" “द्य सदि"टया- 
दिधीविषयाभ्यां अतीतिकपारमार्थिकसस्वाम्यामन्यत् । निविधसक्वानां रक्षणानि तूक्तानि । पष्छवाविद्याकार्येगतं 

चेतन्यं मातीतिकं सत्वम् । मूखाविद्याकार्थगतं व्यावहारिकम् । छद्धनिदुपं पारमार्थिकमिध्यादि तश्वदीपनादयुकम् । 
दयर्थ अकृताुमानोस्थापकख मते पारमार्थिकखेव सत्व ‹सदिद्'मिति धीप्रकारस्वेन परमार्थेति विशेषणे उयर्थ- 
मिवयथः । दहैश्वरानुमान इति । भीमां सकं ्रतीलयादिः । जम्यस्वस्येति । मीमां सकेनेश्वरास्वीकारा्नियक्यस्ीका- 
राततं श्रति जन्यत्वं म्यथैम्। वादिनं रङृतानुमानोत्थापकम् । उपरञ्जकत्वेन भव्याचतेकस्मेन । तथाच नोभय- 
वादिसिद्धं व्यावतैकत्वसपेक्ष्यते, किंल्वन्यतरवादिसिद्धम् । उक्तं हि मण्यादौ“ अष्षटाद्वारकोपादानगोचरजन्य- 
कलखजन्यानि जन्यानि, समवेतानि, खजनकादषटो्तरोपादानगोच्चरापरोक्षज्ञाचचिकीषाडतिमजन्यानि, समवेतस्वे सति 

प्रागमावग्रतियोगित्वात् , यदेवं तदेवम् , यथा घटः । नच जन्यत्वख व्याव्योभ्रसिद्धिः; ्रमेयो घदः इतिवव् अन्याः 
वतैकत्वेऽपि तदुपरक्तलुद्धेरदेश्यत्वेन तस्योपरज्जकखादिःयादि । नञ्चु ब्रह्मजञानेतराबाभ्यत्वमप्रसिद्धस् ; मन्मते 

ज्ञानमान्नस्य सद्रपत्रह्यविषयकत्वेन तदितरबाध्यष्वाश्रसिद्धेः, भथ ब्रह्य्तानपदेन ब्रह्ममान्नविषयकधीः निरया; तथापि 

परमते तदप्रसिद्धिः, अतः पक्षहेस्बोरप्रसिद्धिः तो नोच्यते ? किंच ्ातिभासिकखाघ्नामाणिकसवेन तद्म्यत्वमभरसिष्टम्; 
वेद्ान्ततात्प्यभ्रमाजन्यत्वस्य शुद्ध बह्मराडदप्रमात्वरूपस्वावच्छेदकघटितस्वेन मोक्षदहेतुष्वख विजातीयन्ञानप्वरूप- 
स्वावच्छेदकघरितस्वेन च ताद्दावच्छेदकाभ्रसिद्धेः परमते अप्रसिद्धिः, तत्राद-ययपीति । अपामाणिकस्येति । 

अप्रसिद्धस प्रमाणाविषय्य चेद्यर्थः । अहटदयवाचामहदयमेवोन्तरमिति न्यायेन स्वमतासिष्टस्यापि परप्रसिद्धिमान्रेण 
निवेघम्रतियोगित्तया प्रयोगः । प्रमाणानिष्रयस्यापि अमाविषगस्वमत्रेण निषेध्यत्वधीश्च मतद्वयेऽपि सखीश्छियत इति 
भावः ! अभ्युपगमात् अरसिद्धिरसीयेका योजना । पक्षहेर्वोः सलयन्तस्य भसिद्धिरस्ीय्थः । देदाप्मेक्यादौो बाधव्य- 
चिचारादिवारणाय प्रातीतिूब्यावतेकसलयन्तस्थले विरोषणोन्तरमाद--जारोपितत्वेनेलयादिना भ्रातिभासिकत्व- 
स्थेव्यन्तेन । अभ्युपगमादिल्नुषभ्यते । तेनेतादश्रातिभासिकस्यापि पमाणाविषयत्वेऽपि न क्षतिः । प्रात्तिभासिकस्वख 
प्रसिद्धिरसीत्यपरा योजना । अनधिकरणत्वे सतीति । असद्रील्या प्रातिभासिके व्यभिचारभ्रसक्तेरिदसुक्तम् । 
अनधिकरणत्वमधिकरणमेदत्वविशिष्टम् । तस्य च चस्यनियामकेन बह्मनिषटेन तादास्म्येन हेतुष्वे न दोषः; बृत्तिनियाम- 
कर्संबन्धस्येवे ह्यणोऽधिकरणतापादकस्वात् । एवं बाधाभावस्वबिरिष्टे साध्येऽपि बोध्यम् । ताद्शतादाम्यमपि न 
ब्रह्माधिकरणकम् ; यज्निरूपितमधिकरणस्वं वार्य, तदन्य संबन्धा नुयो गित्वखेव तत्वात् । साधकस्मेति । ग्यािभ्रहो- 
पयिक्त्वेखथेः । ननु बहाण्यज्ञानविषयस्वा्यधिकरणत्वसरखादनधिकरणस्वघटितहेत्वभावेन च्याश्ययदा्यासिग्रहौ- 
पथिकदया तत्साधेकम् ; तत्राह--शुद्धमेचेति । उक्ताधिकरणस्वं शुद्धे ब्रह्मणि नास्त्येव, छतु उपहित इति भावः । 

नन्वसिद्धिवारकखापि ्य्थस्वामावः च्चु्तेजसंत्वानुमानादौ दष्टः, तथाच प्र(तिभासिकत्वविरेषणस्यापि पक्षे हेत्व- 
सिद्धिवारकत्वेन न व्य्स्वमिलयाशङ्खय यया असिद्ा व्यासेरमहस्तद्वारकयेव साथेकत्वम् ; व्यासिभ्रहौपयिकस्वात् , पश्च 
देष्वसिन्छा तु न म्या्यग्रहः; दष्टन्ते साध्यषेश्वोः सिन्चैव व्यासिभहाव्, तथाच पक्षहेस्वसिद्धिवारकं प्रातिभासि- 
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न धर्मः; धम्येतिरिक्ताभावानभ्युपगमस्योक्तत्वात् तथाच चश्चुस्तेजस्वोनुमाने रूपादिषु मध्य 
इत्यस्यासिद्धिवारकस्यापि व्याप्िग्रहोपयिकत्वेन ठ्यभिचारवारकविेषणतुल्यतया यद्यपि सार्थ॑क- 
त्वम्, व्यभिचारवारकस्यापि सार्थकले भ्यापिव्रदौपयिकःवमात्रस्य तच्रत्वात्; तथापि शक्षिलया- 
दिकं न कतैजन्यं शरीराजन्यत्वा'दिल्यत्न शरीरस्येव व्यासिन्रहानुपयोगित्वेन प्रातिभासिकत्वस्य 
वेयथ्येमेव; आकाशादावज्न्यत्वकैजन्यत्वाभावयोरिव निर्धर्मके ब्रह्मण्यनधिकरणत्वपरमार्थसख- 

व्थौिग्रहो पपत्तेः । तथा चेकामसिद्धि परिहरतो द्वितीयासिच्याप्तिः। खरूपासिद्धिपरिहाराथं 
विशेषणं पक्षिपतो वग्याप्यत्वासिद्धिरिलयर्थः; व्याघ्रावञ्ुपयोगस्य दर्दितत्वात् । किच व्याबह्यरिकः- 
सत्वमातरेणेवोपपत्तः उक्तहेतोरभ्रयोजकत्वम्; परमार्थसच्वे बाधाजुपपत्तिलक्चषणप्रतिककतकेपय- 
तज ~ 

गोडब्रह्मानन्दी ( कषु चन्द्रिका ) । 
क्वं हेतोधिरोषर्णं व्यथमेवेया्लयेनाह--तथाच चश्चुस्तेजसत्वेत्यादि । असिद्धिवारकस्य दान्ते हेस्वसिद्धि- 
चारक । तेजसत्वातुमाने इति । चक्षुः, तेजसम्, रूपादिषु मध्ये रूपेव व्यञ्जकत्वात्, दीपवदियत्र मध्यान्ता- 
जुपाद्ाने दान्ते हेत्व भावेन साध्यहेत्वोः सह चाराग्रहात् मध्यान्तं व्यापिभ्राहकमिति भावः । ननु व्यासतेरिव पक्चषधमे- 
ताया अपि आहकस्वेन सार्थक्यं कतो न स्थात् ! व्याधिमराहकस्यापि सार्थकत्वे अनुमितिप्रयोजकत्वसयेवं तन्नस्वात् , तथा- 
च व्याितिरिष्टदेतोः पक्षधर्मताथ्राहकत्वेन प्रातिमासिकष्वविरोषणस्याप्यनुमितिप्रयोजकतया सार्थकत्वम् , तत्राह-- 

उयभिचारवारक्स्येति । तथाच यद्विशेषणं चिना कतस्य व्याप्यतावच्छेदकः्वसं भवः तद्धटितं गौरवेण व्याप्य 

तायामनवच्छेदकम् । नच--ग्याप्यतायाः स्वरूपसंबन्धरूपस्यातिरिक्तस्य वावच्छेदकव्वस्यानङ्गीकारात् अनतिरिक्त 

वृत्तित्वरूपावच्छेदकत्वस्य तु गुरावपि खीकारात् नोक्तरीदया वेयश्यैस्य दृषणसमिति-- वाच्यम्; व्याप्यताया उक्तावच्छे- 
द्कत्वखाखीकारे कारणस्वादेरपि तद्ापत्तेः । दण्डः कारणःमिलखादिधीरिव “धूमो व्याप्यः इयादिधीरप्यवच्छेद्कतवाव- 
गाहिनी संभवयेव । अतणएव कम्बुप्रीवादिमस्वादिना व्यासिरनेभ्यत एव । तथाच खविरिष्टन्यापकसाध्यसमानाधि- 

करण्यावच्छेदकहेतुतावच्छेद्कादिरूपभ्याक्चिघीविसेधिखादुक्तावच्छेदकस्वश्यून्यहेतुतावच्छेदक रूपस्य भ्यर्थविदोषणस्वस्य 
व्याप्यष्वासिद्धिरूपहेस्वाभासस्वमिति भावः । स्पण्श्चायमथौ मण्यादावीश्वरवादादौ तथाहि--शशरीराजन्यत्वे 
ल्यथविशेषणस्वम् ; राघवेनाजन्यत्वस्यैव व्याप्यत्वात् । नयु --ञ्यथैस्वमसिद्धम्; पक्षर्मतौपयिकस्वाद्यमिचारवारक- 
स्यापि सार्थकस्वे अनुभितिभ्रयोजकस्वसयेव बीजत्वात्--इईति चेन्न; नीरखुधूमे धूमत्वमेव व्याप्यतावच्छेदकम् , नतु 
नीरुव्वमपि; गोरवात्, दण्डत्वेन कारणत्वे रूपमिव; एवं शरीराजन्यत्वेऽपि न शरीरमवच्छेदकम् ; गौरवात् , येन 

विर्चेषणेन बिना भ्याम गुद्यते, त्येव भ्याप्यतावच्छेदकस्वनियमात् । अतएव रूपादिमध्ये रूपेव व्यज्ञकत्वा- 
दिलत्न मध्यान्तं बिना व्यास्यमरहात्तस्सा्धकमेवे'लयादिक--तनोच्तम् । उक्तच तच पञ्चधररेः--गोरवमेव तद- 
हेतुतायां बीजःमिति । ननु--ससमानाधिकरणम्याप्यतावच्छेद कान्तराघरितव्वं हेतुतावच्छेदके बिरोषणं दीयते; तथा 

च नीरधूमत्वं न व्याप्यतावच्छेदकम् , शरीराजन्यताव्वं तु तदवच्छेदकमेव; धूमध्रागभावस्वादिवत्, खसमानाधिक- 

रणेन ्याप्यतावच्छेदकान्तरेणाघरितस्वात्, अजन्यतात्वसख्य जन्यतासामान्यभावनिषटस्वेन शरीराजन्यत्वरूपे जन्यत" 
विरोषाभावे अभावाद् । गोरवादनवच्छेदकतवे परथिवीत्वस्वादीनां तत्र तच्नावच्छेदकस्वोक्तिरसङ्गता स्यात् ; गन्धस्व- 

स्यैव तस्संभवात्--इति चेन्न; प्रथिवीस्वत्वादीनां म्यतिरेकच्यास्यवच्छेदकस्वसैन तत्रतन्रोक्ततवाब्यतिरेके भ्यथविदोष- 
णत्वस्य तान्रिकैरस्ीकारात् । करचेश्वरवादीयपक्षघरीये (तादशधमौन्तरा्यघदितत्वेन हेतुतावच्छेदकं विशेष 
णीयमि युक्तम् । तत्र तादरापद्ं साध्यसंबन्धितावच्छेद्करूपग्यािपरम् ; पूर्वग्रन्थे तस्यैव प्रकान्तस्वात् । तथाच 

स्वसामानाधिकरण्यप्रवेश्यस्य ताध्रिकरसंप्रदायासिद्धस्वात् खकपोरकदिपितव्वं नियक्तिकस्वं च । नहि धूसश्रागभावोप- 

स्थितिकाछे उपस्थितस्य धूमस्य देतुस्वं नोद्धावयितुं क्यम् । नच--विरेषणतासंबन्धेन या प्रागभावनिष्ट 
व्यासिः, तदुपस्थितिकाये संयोगेन धूमनिष्टव्यासेः उपस्थिल्यनियमात् स्वेलमानाधिकरणेयाचवरदयं वाच्यमिति-- 
वाच्यस्; भूमन्तानेनेव धूमनिषटोक्तव्यसेरूपस्थितेः । तस्मात् स्वस्षमानाधिकरणेद्यादिविशेषर्ण, व्याप्यतावच्छेदकधम- 
न्तराघटितखं वा विरोषणं न देयमेव । धूमप्रागभावत्वं नीरधूमत्वं वा गोरवाज्ञावच्छेदकम् ; उक्तताच्रिकवाक्यानां 
तदेव स्वारस्यात् । अतः साधूक्तं म्बाप्यत्वासिद्धिरिति । नु-द्यदबह्णोऽनधिकरणस्वसवीकारे साध्यवैकल्यम् ; अथ 
बृस्यनियामकतादार्म्यखेवं ब्रह्मणि सीकारान्न तथेद्युच्यते, तदा (अन्तः कारुकाः इलयादिश्वुल्या ब्रह्मणः अविघ्या- 
रूपकाराधारस्योकतयनुपपत्तिः; किच भतिभसिकत्वसयोक्ताुयो गित्वरूपमधिकरण्त्वं॑न देतो निवेश्यम् , येनोक्त- 
सीखा वेयथ्यैसुच्येत, तु प्रातिभासिकमेद् एव; अतयव वक्ष्यते भ्रातिभासिकन्यावृत्तीदयादि, तन्राह--किंचेति । 

बाधालुपपत्तीति ! "बस्िन् सर्वाणि भूतान्यासतेवामृद्धिजानतः इलयादिश्चयनूदितगाधानुपपत्तीलर्थः । यस्मिन्, 
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घाताच्च । नघु--ब्रह्मण्यसत्धातिभासिकन्याचृत्तिरूपं हेतु पति व्थावतेकतया प्रयोजकत्वेन परमार्थ 
सत्वं प्तम्; अपुथिवीव्याच्रष्ति प्रति पृथिबीत्वस्येवासच्या्रत्ति भ्रति तद्िरुडसच्छस्येव प्रयोजक- 
त्वात् । ज्ञानत्वानन्दत्वादिकं तु न त्प्रयोजकम् ; साक्षादसस्वाविरोधित्वात्, प्रपञ्चे तदभावाच्च; 
तथाच ब्रह्मविश्वसाधारणं पर्मार्थसच्वमेव तलप्रयोजकम्; न च--विश्वसिथ्या^्वात्परमार्थसच- 
मपि न विश्वसाधारणम्, ज्ञानत्वानन्दत्वादिविदिति- वाच्यम्; अन्योन्याश्रयापततेः--इति चेत्? 
अयुक्तमेतत्; नहि प्रातिभासिकासतोरेका भ्याचृत्तिरुभयी' वा समव्याप्तः; येनेकपरयोजक्रयोञ्या 
मवेत्, किंतु प्रातिभासिकम्याच्रत्तिपयोजकं ब्रह्मविश्वासत्साधारणमेव वक्तव्यम्; असत्यपि 
प्रातिभासिकत्वाभावात्, पवमसद्यावृत्तावपि पयोज्कं बह्यविश्वप्रातिभातिकसाधारणमेव 
वक्तव्यम्; परातिभासिकेऽप्यसत्वामावात् । तथाच तस््रयोजकद्यसमावेशादेव बरह्मण्युभयव्याच्रत्युप- 
पपत्तौो नीरत्वघरत्वरूपावच्छेदकद्वयसमावेशोपपन्ननीरुघरत्ववन्नातिरिक्तप्रयोजककर्पनायामस्ति 
किचिन्मानमिति ङतवुद्धय एव बिदांङर्वन्तु । निदयत्वं चोपाधिः; तुच्छग्रातिभासिकयो निंलत्वव्यति- 
रेके साध्यव्यतिरेकददेनात् । अत एवानिषेभ्यत्वेन प्रमां प्रति साश्चाद्धिषयत्वादियपि न हेतः । 
किंच प्रमात्वं तद्वति तस्प्रकारकलत्वं तखावेदकत्वं वा । आद्ये दृष्टान्तस्य साधनवैकलव्यम् । नि 
परमार्थसतः शुद्धस्य बरह्मणः सपरकारकक्ञान विषयत्वम् । नच धर्मवतो द्टान्ततेत्युक्तम्; तस्य पश्च- 
कुक्षिनिष्ि्त्वेन निश्ित्ताध्यचच्वाभावात् । द्वितीये तख्वावेद्कत्वस्याबाधितविषयत्वरूपत्वेन 
साध्याविशेषपयैवसानाद्यतुग्रहे सिद्धसाधनम् । हेत्वग्रहे तु खरूपासिद्धिः । यत्तु-प्रमाविषयत्व- 
मत्रेणेव परमार्थत्वोपपत्तो विशेषणे व्यर्थे; इति । तन्न; पुरोवर्तिने रजततया जानामीसयायदुञ्यव- 
सायरूप्रमाविषये पातिभासिके व्यभिचारवारकत्वात् साक्षात्पदस्य, तन्नैव च मिथ्यात्वभ्रमितेः 
साक्षादिषये व्यभिवारवारकत्वात् अनिपेध्यत्वेनेव्यस्य । नद्यनुव्यवसायमिध्यात्वपरमे मे भवतः । 
नाप्यनिमेभ्यत्वेनेश्वरं भति साक्चादपसोक्चत्वं हेतुः; खत्यत्वसिद्धि बिना अनिपेध्यत्वेनेलयस्यासिद्धेः । 
तथा चन्योन्याश्चयः । नचेश्वरज्ञानविषयस्य परपश्चस्य मिथ्यात्वे तस्य आ्रान्तत्वप्रसङ्गः; मिथ्याभूतस्य 
मिथ्याच्वेनेव प्रहणात् रेन्द्रजालिकवत् आन्तत्वायोगात्, अन्यथा सविषयकश्चमक्षावत्वेन ्रान्त- 
त्वस्य दुबोरत्वापत्तेः । अथ---निषेध्यत््ेन ज्ञाने तत्पालनार्थमीश्वरस्य प्रचुत्तिनै स्यात्-नः पेन्दजा- 

गोडब्रह्मानन्दी ( ठदुचन्द्रिका ) । 
तश्वक्षानकष्े । तथाच सर्वाणि भूतानि यक्कालीनासमैवाभूदियथः । सर्वाणि भूतानि सखंकारपूर्वत्वाभाववधत्कारीना- 
स्मतादस्यवन्तीति यावत् । (तत्र को मोह" इयादेस्तत्काले चरमतष्वक्तानोस्पत्तिक्षणरूपे श्ोकादिकं खपूर्वष्व संबम्धेन 
नासीव्यथः । व्यावर्तकतया अनुमापकतया । साक्षात् भावामावबिधया । एका एकैव । नलु मास्वेकैव 
वयादृत्तिः; प्राति भासिकस्वेन मेदस्य असत्वेन भेदस्य च सात्, तथापि प्रातिभासिकासतोरन्यतरत्वेन मेदस्येकसख 
स्वात्तदमुमापकतया अरह्मविश्वयोः पारमार्थिकत्वसिद्धिरास्ताम्, तत्राह--तथाचेति । दयसमावेशादिति 1 
हयेन सह समावेशः सामानाधिकरण्यं यस्य तेन, बरह्मविश्वान्यतरस्वादिनेति यावत् । उभयन्यावरस्युपपत्तौ उभयो- 
रेकमान्रमेदविशिष्टापरमान्रमेदस्यान्यतरस्वेन भेदस्य वदुमानसंभवे । नीटथटत्वचत् नीरुघरत्वसेव । उभय 
व्याबत्तेरिति दोषः । यथा षटीयनीररूपं अति घटं प्रति च छ्कुष्ाभ्यां कपारीयनीलरूपादिद्ण्डादिसाममीभ्यामेव 
नीरुधरस्योत्पत्तिसिद्धेने तत्राम्यस्कारणं कष्यते, वथा इ्खषेनोक्तान्यतरस्वादिनोभयव्यावृच्यनुमानसंभवात्तदर्थं न बरह्म 
बिश्वयोरेकजातीयसलयत्वादिकं कर्प्यते; अन्यथा सुच्छब्रह्मणोः प्रपञ्चभ्यावतैकमसलयस्वं खात् । तद्ुभयान्यतरल्वख 
तदु मयमान्नविरेष्यकधी विरोष्यत्वस्य ग्यावतेकस्वं तु तुस्यमिति भावः । नित्यत्वम् अविनारित्वम् । व्यतिरेक 
इति । सतिसक्तम्या श्यापकस्वम्थैः । तेनानियत्वव्यापकमपारमा्थिकत्नमिति रम्यते । अतपःव बाधानुपपत्तिक्षण- 
प्रतिद्कतकौश्निलय्वादयुपाधिमप्वाचैव । अनिषेध्यत्वेनेस्यादि । स्वाधिकरणदृह्यत्यन्ताभावभ्रतियो गित्वविषयत्वानि- 
रूपितभरमादिषयस्वादिलयर्थः । तस्य तश्र ईश्वरे । आान्तत्वप्रस्तङ्गः विशषेषदरिनां आन्तताव्यवहारप्रसङ्गः । मिथ्या- 
त्वेनेति । तथाच खसमानाधिकरणनिरोषदशैनाकाठीनस्य बाधितनिषयकनल्ञानस्याश्रयस्वं आन्तत्वभ्यवश्ारे विषयः 
कालीनान्तविरोषणायुपादाने उक्तविरोषदरोनकाढीनसय सोपाधिकञ्नमसख आश्रये पुरुषेऽपि °अहं आन्तः इति भ्यच- 
हारः स्यादिति भावः । अन्यथा उक्षविरोषदशैनकाटीनञ्जममादाय आन्तस्वग्यवष्टारस्मीकारे । सविषयकश्चम- 
्ञातुत्वेनेति ) ̀ अमविषयत्वपयौक्यधिकरणे यत् सुखादिविशिष्टदर्षणादिकं तस्य अमस्य च मिथ्यात्वेन यत् ज्ञातृत्वं 
तेनेलथैः । आ्रान्तत्वंस्य आन्तत्वभ्यवहारस्य -यथाश्चुते बाधितचिषयक्ज्ञानवश्वरूपश्नान्तप्वसे्टत्वात् असङ्गतस्वरात् । 



[ अवुमा० बाधोद्धार० ] गोड्र्मानन्दीयुता । ४०५ 

लिकप्रचत्तिवदीश्वरप्रचत्तेरपि तथाविधत्वात् । नापि सप्रकारावाध्यार्थक्रिथाकारित्वं हेतुः; न 
सपकारकजाप्रद्रोधावाभ्यखप्रजलावगाहनप्रियासङ्गमादिविशेषिताप्रमाणीभूतक्ञानस्यार्थन्ियाकारित्व- 
दशनेन वद्धिषये तञ्च व्यभिचारात् । अथ त्न क्ञानसेव खुखादिजनकं तच्चाबाध्यसेवेति मते, तदसत्; 
ज्ञानमात्रस्य हि तादक्सुलाजनकत्वेन किंचिद्िरोषितस्येव तथात्वं वाच्यम्, ज्ञाने च विरोषो 
नाथोतिरिक्तः । तदुक्तम्-अर्थनैव विशेषो हि निराकारदया धियाम् । इति । अर्थैनेत्यथं एतेत्यथः। 
तथाच भिध्याभूतविशेषितस्य जनकत्वाभ्युपगमे मिथ्याभूतस्यापि जनकत्वाद्यमिचार एव । तथा 
चोक्तं शाख्दीपिकायां बोद्धं प्रति--*अथ सखुखक्ञानमेवा्थक्रिया तच्चाप्यभिच्यैव ! नहि कचिद- 
प्यसति सुखे सुखनज्ञानमस्तीव्याशङ्ख सत्यमेतन्न तु तेन पूर्ज्ञानधरामाण्याध्यवसानं युक्तम्; अप्रमा- 
णेनापि पियासङ्गम विज्ञानेन सखभावस्थायां खखदरोनात् ।" इति । नयु--विषयविदेषोपरक्षितस्थैव 
ज्ञानस्य सखुखजनकत्वमस्तु, तत् कुतो विषयस्य जनकत्वसिति- चेन्न; खरूपाणामनङ्गततया 
ज्ञानत्वादेश्चातिप्रसक्ततया अनुगतानतिप्रसक्तोपरश््यतावच्छेदकाभावादुपलक्चषणत्वासंभवात्। नचु-- 
विरोषणत्वमप्यसंभवि अनागतक्ञानजन्ये तत्कालाबिद्यमानस्य विषयस्य पूर्वभावित्वरूपजनकत्व- 
संभवात्--इति चेन्न; खन्यापारजन्ये व्यापारिणोऽसतो जनकत्ववत् खज्ञानजन्येऽप्यसतो जनकत्व- 
संभवात्, अतीतानागतावस्थस्यासरवघमोश्रयत्वेनेवाभ्युपगमात्, अन्यथा ध्वंसभागमावप्रतियोगि- 
त्वतज्ज्ञानविषयत्वादीनामनाश्चरयत्वापत्तेः, प्रमाणबकात् कारणत्वाभ्युपगमद्यात्रापि तुस्यत्वात् । 
किंच खरूपावाध्यस्य विषथावाध्यत्वददीनेन विषयवाधे खरूपवाघस्यावर्यकतया खभादिज्ञानं 
सदेवेत्यस्य वक्तुमशक्यत्वात्, अनादित्वस्य विषमव्यात्तस्योपाधित्वाच । नच--अथेक्रियाका- 
रित्वं॑ परति परमाथैत्वस्य बरह्मणि पयोजकत्वेनावधारणादकारणककार्योत्पत्तिरूपविपश्चवाघकः- 
1 ता 0 ज ज ५५.०८५ 

गोडत्रह्मानन्दी ( शुचन्द्रिका ) । 
वथाविधस्वात् विसंवा्िवेन क्तायमानत्वात् । संवादितवेन ज्ञायमानपदृत्तौ सादलोपादानभ्रयक्षादेहतुसेऽप्यत. 

दृशबरव्त्तावतादशस तख हेतुत्वमिति भावः । सप्रकारेत्यादि । सप्रकाराबाध्यं यद्थक्रियाकारि तत्वादिल्थः । 
मनोवच्छिज्नचेतन्यादेरधिष्ठानत्वपश्षे जाग्रद्धीबाध्यत्वेऽपि ब्रह्माधिष्टानकत्वपश्चे तदबाध्या स्रा्रधीरिति तस्पक्षे व्यभि- 

श्ारमाह-- जाग्रदिति । सङ्गमादीलयादिना सोऽयमिलादिवाक्यजन्यनिष्परकारकषीवाध्यभेदादिपरिमरहः । विदषि- 
तेति । विशिष्टेय्ः । ज्ञानमेव केवरक्तानम् । नतु सङ्गमादिविशिष्टम् । सङ्गमादिकः नाथैन्छियाकारीति यावत् । 

नाथोतिरिकतः न खबिषयान्यो जाद्यादिः । उक्तञुदयनाचायैः । निराकारतयेति । यदि ानादयन्तमिन्रो 

बहिःस्थितः अर्थं एव क्ताने विशेष इति नोच्यते, तद जालयादिकं न्ञानधर्मोऽपि ज्ञाने विरोषः स्यात्, तद्वदुरथोऽपि 

घटादिन्ञानगत अआकाराख्यो धर्मः खात्; सथाच बरिरनुभूयमानाथापलपेनाजुभवबाधः स्यात्; विर्ढनानानिधा- 

कारत्वात् । सशरूहालस्बनक्तानादेः साकारत्वादिकमेच दुर्धेचं खात् । तस्मात् ज्ञानस्य निराकारत्वमेव युक्तम् । अतपव 

साक्षास्कारत्वमिन्द्रियसन्निकर्षजन्यज्लानत्वम्, अनुमितिस्वादिकं म्याकयादिधीजन्यल्षानस्वादिकम्, नतु जापिरूपमिति 

भावः । खाममहानस्यापमात्वे संवादमाह--तथाचोक्तमिति । उपलक्षणत्वासंमयादिति । येनोपस्यापितोऽथे 

एव वाक्यार्थेबोे विषयः, नतु खयं तत् उपरशक्षणमू् । यथा 'काकवतो गृहान् पद्यामीग्यादौ काकोपस्था- 

पितत्णत्वभेव गष विशेषणम्, नतु काकः । यथा वा शब्दाश्रय भाकाश्शपद्श्षक्य इूयादौ व्यक्तिमात्रसय शब्दा- 

श्रयस्वोपस्थापितस्य शक्यतया भानम्, नतु श्ब्द्श्रयलस्यापि । “सङ्गमादिक्लानं सुखहेवुःरियादिव्यवहारे तु विषयेण 

श॒दधश्षानम्यक्तिरुपस्थिता देतुत्वेन इध्यते ! अननुगतत्वेन व्यक्तेरचुगतधर्ममपुरस्छृलय देतस्वहानासंभवात् । नापि 

वद्रतो ध्मः; साकारवादापत्यादिना तदसंभवादिति विषयो नोपलक्षणमिति भावः । नेतु फलोप्पत्तिपूैकाासतोऽपि 

व्यापारिणः कारणत्वं युक्तम्; फं प्रति यक्षियतपूर्व॑भावि, तक्ियतपूर्वेभाविन्यपि कारणतायाः रोके "गोमये 

एच्चदीश्यादो मेदे (तुषपक्ा भवन्ति" 'सगैकामो यजेते'ल्यादौ व्यवहारात्, विषयस्य तु ज्ञानं भलयपि पूरवेभाविष्वा- 

भावात् फथं कारणत्वम् ! सस्व्यापारान्यतरनिष्टफरनियतपूर्वृत्तिताकत्वसैव कारणत्व रूपत्वात्, तत्राह-- 

अतीतेति । असेति । तत्तस्काखावच्छिक्न सरबैदेशनिष्ाल्यन्ताभावप्रतियोगिव्वमिख्थः 1 अनाश्चयत्वेति + 

तन्तरालावच्छिक्षाभयस्वस्याभाव्रे्यथैः । भतीतादेसषस्काङासंबन्धे तस्काकावच्छिश्रमसत्वादेधे्मैस्याश्रयस्व तत्र न 

स्यात् । भविकरणे हि संबद्धमेवाचच्छेदकम् , नासंबद्धमिति भावः । खरूपेवत्यादि । . थत्र यत्र जलाने खरूपतो न 

बाध्यता, सत्र षिषयतोऽपि न बाध्यत्वमिति नियमाद्विष्षयाबाधस्य खवरूपाबाधव्यापकतया - न्यापकख विषयाबाधस्या- 

भावे उ्माप्यसय स्वरूपबराधसाप्यसाव इयर्थः ।. दं रजतमिति यत् क्तानं जातं, तत् भिध््ररादिप्र्येन त्रिष 
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४७६ अद्वैतसिद्धिः । . [ परिच्छेदः १] 

तदैण हेतोः साध्यव्यापकतया तदव्यापकतयोपापेः साध्याव्यापकत्वसिति-- वाच्यम्; पातिभाकसिक- 
र्ञसपादौ भयकस्पादिकावैकारित्वव्दोनेन प्राविभासिकसाधारणस्यं तुच्छब्याचत्तस्य प्रतीतिकार- 
सचछस्येवार्थक्रियाकारिवं प्रति पयोजकत्वात् , प्रातिभासिक्यार्थक्रियाकारित्वानभ्युपगमे सप्रकाय- 
बाध्येति हेहुविरोषणवैयथ्यीपत्तेः, कसिन्नपि देशे कसिन्ञपि काले केनापि पुरषेणावाध्यत्वं दि 
परमार्थसत्वम्; तदपेश्चया अपतीतिकाटसश्स्य छघयुत्वाचच । किंच शछुदधस्यार्थश्चियाकारित्वाभावात् 
साधनबिकडत्वम् , उपदहितस्य पश्चनिक्षेपात् साध्यविकरुत्वम् । अआरोपितमिथ्यात्वकत्वादिष्यपि न 
हेतुः; आरोपितत्व भ्रातिभाक्तिकत्वं चेत्, प्रपञ्चे हेतोरसिद्धिः; तच्छिद्धेः पारमार्थकसिच्धयुत्तरका- 
खीनर्वात् । व्यावहारिकत्वं चेत्, शुक्तिरूपादौ व्यसिचारःः उभयसाधारण्येऽप्ययरेव दोषः । कल्प 
करहितत्वादिलयपि न हेतः; असति व्यभिचारात् यथाश्वुतस्यासिद्धे्च । नलु-नासिद्धिः, शुद्धं दि 
चेतन्यं न कव्पकम्; अदृष्टत्वात्, नोपदहितम्; कल्पितत्वादेवास्यथानवस्थानात् , तथाच याव- 
द्विरोषाभावे कदपकसामान्यामावसिद्धिः- इति चेन्न; शुदधस्याप्यना्यवि्योपधानवशेन कर्पकलत्वो - 
पपत्तेः । कटपकत्वं हि कल्पनां पल्या्चयत्वं, विषयत्वं, भासकत्वं वा ! त्च सर्वं कर्पनासमसत्ताक- 
त्वेन शुदधत्वाव्याधातकम् । तदुक्तं संक्षेपशारीरफे--“आश्चरवत्वनिषयत्वभागिनी निर्विभागवितिरेव 
केवला । पूर्धैसिद्धतमसो हि पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि गोचरः ॥ इति । अस्तु वोपहितस्य 
कस्पकत्वम्, नचानवस्था; अविदाध्यासस्याध्यासान्तरानवेक्षत्वात्, खपरसाधारणसर्वैनिवीटक- 
त्वो पपत्तेः, अकर्पितस्य कल्पकत्वादरौनाच्च कद्पितप्रतिविम्बविशिष्ठदश्ोदेरादशोन्तरे पतिविम्ब- 
कटपकत्वदरौनाच, बिम्बस्य द्वितीयादशचेखंमुलत्वाभावेन त्न कटपकत्वायोगात्; अस्यथा अतिग्रस- 
ङ्गात् । विस्तरेण चेतदभने व्यामः 1 तदेवं निराङ्ृताः परमार्थसत्त्े साध्ये षडमी हेतवः । एवमन्ये- 
ऽपि निराकाराः । अथ-विमर्त, न सद्धिटक्षणम्, असद्धिरक्षणत्वादात्मवदिति अनुमानान्तरं भवि- 
ष्यतीति- मतम् । तन्न; पातिभाक्तिकै शुक्तिरूप्यादौ व्यभिचासयत् नच--तत्रासद्धिटक्षणत्वहेतुरेव 
नास्तीति- वाच्यम्; असद्धिरक्षणत्वाभावे हि अपरोक्चतया धतीतिरेव न श्यात् । नचु-तद्यसद्धि- 
लक्षणत्वे तद्धिसुद्धसदिकक्षणत्वायोगः, तथाच साध्यस्यापि विद्यमानत्वान्न व्यभिचार इति चेन्न; 
सच्छे स्वैजनसिद्धवाधविरोधात्, गजादौ गोवेक्षण्येऽपि तद्विरुद्धाश्व॑वेक्षण्ययोगचत् सद्वैटक्ष- 
ष्येऽन्यसद्धैलक्षण्ययोगोपपत्तेः पथम मिथ्यात्वनिरनक्तावुक्तत्वात्। नु- विमतं, न चेतन्याज्ञानकायैम् , 

. न सत्कायेधीबिषयः, न तत्का्येसक्छवत् , न तञज्ञानवाध्यसरववद्धा, तस्िन्नपरोश्चऽप्यनिषेध्य- 

गोडबह्लानन्दी ( रघुचन्द्रिका ) । 
विरिष्टख ज्षानख मिश्याघ्वावगाहनाद्रिषय एव मिथ्या, नतु ज्ञानमिति वक्तुं न शक्यमिति भावः । अकारणकेति । 
सिल्यकारणहीनेत्य्ैः । मिथ्याभूतं यदि कारणं खात्, सलं स्यात् यन्नैवं तक्नैवं, यथा बृश्ङ्गम्, अथवा कारणं भ्यदि 
सद्यं न स्यात् , तदा कारणं न खा'दिल्यादितको बोध्यः! काटसस्वस्य कारसंबन्धखय । अयमेवेति । नयु-- 
आरोपितपदेन पिथ्यस्वेनोभमयवादिसिद्धं वाच्यमिति--चेन्न; जीवाणुस्वादिमिथ्यात्वस्य त्वया मया च मिथ्यस्वेन 
स्लीकारात्तत्र व्यभिचारो मन्मतरीदया हि दुवारः; मन्मते तख सलयत्वाभावमिश्चयात् । किचोक्तसिद्धत्वं यदिः ज्ञातत्वं, 

तदा उक्तिरूप्यादिमिथ्यास्वे कदाचिन्मिथ्याध्वेन ज्ञातखाब्यभिचारः । यदि प्रसितत्वं, तदा तदसिद्धम् ; अरपञ्चे सत्व- 
सिद्धेः पूर्वं॑तन्मिश्यास्वन्ञानसख अमात्वाचिद्धेः । नच--ग्यावहारिकश्रमात्वं निवेश्यम्, नतु तात्विकम्; तथाच्च 

तस्वावेदकः्वरूपप्रमात्वख तत्रासिद्धावपि मतद्रयेऽपि म्यवहारकाखावाध्यमिथ्यावग्रकारकप्रमासरूपसख व्यावहारिक 
भ्रमस्वस्य निश्चयोऽस्सेव, प्रपञ्चमिथ्यत्वं हि यदि प्रातीतिकं, यदि वां भ्यावहारिकमञुभयथापि तन्मिभ्यत्वं म्यावह(- 

रिकमिति-- वायम्; तथा सति स्यवहारकाराबाध्यं यत् मिथ्यात्वं तदाश्रयमिथ्यात्वं पर्यवसितदहेतुः । तथाच यस्य 

आतीतिकस मिभ्यास्वे ब्ह्मस्तनाग्यतहिते पूर्वंकाठे खञ्रके वा मिथ्यात्वञ्मः, तन्नापि देसवाब्यभिचारः । 
ब्राध्यपदेन बाधयोग्योक्तावपि खासाध्याससख मूखाविदयोपादानकस्वमते सखाम्ममिथ्यात्वख व्यवहारकारबाधायोग्य- 
बाप । ततश्च तद्वारणाय तत््वावेदकरूपो मयवादिलिद्धममानिवेशे तास्विकमिथ्यास्वाश्रयमिथ्यासवं पर्थवसितहेतुः ! 
थाच हेतवप्रसिद्धिपथैवसानम् । कद्पनासमसत्ताकत्वेन मिभ्यत्वेन । आश्रयत्तेत्यादि । तमसो अन्ञानस्या- 

श्रयत्वं त्िषयघ्वं छदमिलेव । पशिभः पश्चाजातोऽदङ्कारायवच्छिन्नात्मा, पूर्वसिद्धतमसो नाश्रयादिः, पश्चिमत्वा- 
देव । तथाच शुदस्यात्रिदयाश्रयधिषयतने भन्रिधाकायैञ्चमतद्धिषयो प्र्ाश्रयस्वं निषचत्नमपि संभवतीति मावः । 
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[ अहुमा० बाधोद्धारः ] गोडनरह्यानन्दीयुता ॥ ४०७ 

त्वेन साक्षाद्धासमानत्वात्, यदेवं तदेवम्, यथा घरे अपरोक्चेऽप्वनिषेध्यत्वेन साश्चाद्धासमानः 
पटो न घटाज्ञानकायीदिः; विपक्षे च. तदापरोक्षये तदज्ञानव्यादतिरेव बाधिका, नचासिद्धिः; अधि- 
छानतया खुखादिसाक्षित्वेन तदानीमपि चेतन्यापरोक्ष्यात्- इति चेन्न; सामान्याकारेणापसोश्षयेऽपि 
सक्त्यादौ रजतादेरनिषेभ्यत्वेन साक्लाद्धासमानतया तत्र व्यभिचारात्। अथ व्याच्र्ताकारेण यस्मिन् 
भासमाने यद् निषेध्यत्वेन साक्षात् भासते तन्न तदज्ञानकायौदीति व्याप्तिरिति मन्यसे, तद्यसिद्धिः, 
नदि चैतम्यमिदानी आमनिवतैकत्वाभिमतव्यादृत्ताकारापरोक्षपतीतिविषयः; तथा सस्यधिष्ठानमेव 
न स्यात् । यदा तु वेदान्तवाक्यजन्यचृत्तौ व्यावृत्ताकारतया अपरोक्च, तदा अनिपेभ्यत्वेन प्रपञ्चे आप- 
रोष््यशङ्ापि नासि । अतः प्रमाणजन्याखाधारणाकारभानसयेवाज्ञानवियोधित्वान्नापरोश्चताभान्रेणा- 
ज्ञानपरादतिप्रसङ्गः । यच्वक्ञानपदेन ज्ञानाभावोक्तौ सिद्धसाधनम्; अनिर्वचनीयान्ञामोक्तौ च तस्य 
खयपुष्पायमाणत्वेन ्रतियोग्यग्रसिद्धिरिति । तचुच्छम् ; असत्प्रतियोगिकाभावं खीकु्ैतः पराभ्युपगम- 
माचरेणेव पतियोभिध्रसिद्धि संभवात् । नञु--विमत, नार्मन्यभ्यस्तम्; आत्मसा्षात्कारवत् प्रवृत्ति. 
विषयत्वात् , यदेवं तदेवम्, यथा घरसाक्षात्कारवस्पचत्तिविषयो घटो न तचाभ्यस्तः, न चासिद्धिः, 
ईशजीवन्पुक्तयो रात्मसाक्षात्कारवतोरपि जगद्वश्षणभिक्षाखनादो प्रवृत्तेः, शङ्के अभ्यस्तमपि पीतत्वं 
न राङ्भ्वेतत्वसाक्चात्कारवत्पच्रत्तिविषय इति न तत्र वथभिचार- इति चेन; परतिविम्बे व्यभि- 
चारात् ¦ ख हि मुखेक्यसाक्चाल्कारवल्पवरत्तिविषयो मुखेऽध्यस्तः । तद्य तिरेकेणोपरभ्यमानत्वस्यो- 
पाधित्वाच्च । एवंच--विमत, नेश्वरमायाकल्पितम्, त भरल्यपरोक्षत्वात्, यदेवं तदेवम् , यथा चैजं 
प्रयपसेश्चो घरो न चेत्रमायाकरिपतः; विमतं, न जीवकदिपतम्, तस्मिन् खुषुभेऽप्यवस्थितत्वात्, 
आत्मवत्, नचासिद्धिः; रलयभिक्ञानात्; अद्टश्टदेरभावे पुनसत्थानायोगाच्च-इत्यपि निरस्तम्; 
आये गेन्द्रजाछिकं प्रल्यपरोक्षे तन्मायाकस्पिते व्यभिचारात्, मायाविद्ययोरसेदेन देदातसेक्यश्चसे 
व्यभिचाराच्च । द्वितीये त्वसिद्धेः । नच प्रव्यभिज्ञया प्रपञ्चस्य खायित्वसिद्धेनीसिद्धिः; खुषुप्तिकाल- 
स्थायित्वासाधकत्वस्य प्रयभिन्ञाया दश्िख्षिसमर्थने वक्ष्यमाणत्वात्, अददे; कारणात्मनाऽवसि- 
तत्रेन पुनरत्थानसंभवा्च । मिथ्यात्वं आत्मन्यसरवैदत्ति न, मिथ्यामाचच्चत्तित्वात्, शुक्तिरूप्यत्व- 
चत् इत्यपि नः मिथ्यात्वन्यूनचृत्तित्वस्योपाधित्वात् । सिथ्यात्वं च सदसद्विलक्षणत्वं, सद्धिखस्त- 
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गोडब्रह्मानन्दी ( रधुचन्दिका ) । 
शयसय धमौसंबन्धपक्षेऽपि न क्षतिरिलाशयेनाह--अस्तुबेति ! कल्पकत्वेति । कस्पनादेतत्वेयथेः । विसयोधा- 
दिति। तथाच बाधान्मिण्यास्मेव कर्ष्यते, नासस्वम्् । प्र्क्चत्वात् साक्षितादास्म्यं करप्यते नासस्वमिति भावः । 

दयाचरन्ताकारेण भ्रमनिवतेकतायोग्यत्तानेन । मुखेक्यसाक्नात्कारेति । द्पैणाद्चपाधिसश्निधानरूपदोषविरोषा- 
जन्यज्ञानसेव विरोषदरनविरोधिस्वम् । तदुक्तं मणिदीधिदयादौ--“निणेयाव्मनि साधारणे बा दोषविशेषाजन्यन्ताने 
साधारणश्य निणीयान्मने वा निपरीतक्तानख विरोधित्वादिति भावः । तद्यतिरेकेणोपलम्यमानत्वस्य तदविषय- 
कोपरुर्िविषयत्नख । तत्पदमात्मपरम् । प्रपञ्चोपरभ्येः सद्रपात्मविषयकत्वनियमात् साधनाभ्यापकत्वम् । अश्रेद 
चोध्यम्--तस्वसाक्षाव्कारो बिरोषणञ्ुपरक्षणं वा । आद्ये घटाद्मवसिद्धिः । नहि यदाऽष्मा साक्षार्करियते, तदा 

घशादौ क्ानं प्रदृत्तिव । उम्तं हि विवरणे--कदाचिदद्ैवद्रौनं कदा चिर द्रैतदरैनम्, नतु तयो; सन्तमखबहुका- 
रोक्रयोरिव यौगपचमिति । ईशाचत्मददौनं त॒ न द्वैतसाक्षाव्कारपरदृस्यादिविरोधि; प्रमाणत्वामावात् । द्वितीये 
छुक्तिःवादिरूपेण प्रलयश्च जातेऽपि दिनान्तरे शुक्त्यादौ रजतादावासेपिते प्रवृत्तेन्यभिचारः । पेन्द्रजालिकमिति । 
रेन्दजगलिको दि स्मायापरिकटिपताम्न्रश्चतत्फलादिग्रहणच्छेदनादौ भत्तो द्यते । हरिवंरादो परदुञ्चशम्बरयु- 
द्धादौ--^ततो मायां परं चक्रे देवशब्ुः प्रतापवान् । सिंहाच् भ्याघ्रान् वराहांश्च तरक्षनृक्षवानरानू ॥ सुमोच 
धनुरादाय प्रदुश्नस्य रथोपरि । गन्धवौसखेण चिच्छेद सर्वासान् खण्डस्तदा ॥ प्रद्युन्नेन तु सा माया इता तां वीक्ष्य 
काम्यरः । अन्यां मायां मुमोचाथ दानवः कोधमूच्छितः ॥' इयादौ तथा श्रूयतेऽपि स; 4 स्वमायाविनिर्मितगजादे 
रक्षणादौ परडृत्तिसतस्मरतयक्चं विना न संभवति; प्रत्त उपादानम्रलयक्षस्य हेतुत्वात् । कारणात्मना कछारणगतसंस्का- 

ररूपेण । नच--तद्िं तत्रेव साध्यं साधनीयमिति--वाच्यम् ; अवश्थित्त्वं हि स्थूष्टावस्थावसत्वं वाच्यम्; अन्यथा- 
अवस्थितत्वान्यांशवेय््यापातयत् , जवाधितञ्युक्तिरूप्यादिसूक्ष्मावस्थायां व्यभिचाराच्च । अत्रेदं बोध्यम्--रेन्द्रजालि. 
केन दवित्रिदिनस्थायिखमायालिभितमपि प्रददयैते, तच्च तस्मिन् सुषुषेऽप्यभ्यत्नस्थितमेवेति तत्र व्यभिचारः ॥ मिथ्या- 
मात्रेति । प्रतिथोगित्वदिषयस्वादौ व्यभिचारान्मात्रेदयुक्तम् । न्यू नचत्तित्वस्येति । नच--पमेच्वे भारमान्यसवा- 



०८ अद्वैतसिद्धिः । . [ परिच्छेदः ९1 

णत्वमान्नं घा । आये सिद्धसाधनम्, तस्यात्मन्यसर्वमध्यपतितासहृत्तित्वाभावात् । द्वितीये ठं 
हेतौ मिथ्यापदस्य सदसदवेखक्चण्यपरत्वे खरूपासिद्धिः; सदेलक्षण्यरूपे पक्षे तच्छसाधारणे सद्+ 
सद्विटश्चगेतराश्रत्तित्वरूपहेत्वभावात् । तस्यापि सदैलक्षण्यमात्रपरत्वे सं दिग्धानेकाम्तिकता, 
साध्याभाववत्यात्ममेदे हेतुसखन्देहात् । अप्रयोजकत्वादिकं च पर्कं दषणमदुवतेत पव ।! आत्मा, 
परमाथैसदन्यः, पवाशैत्वादनात्मवत् । नच करिपतात्मभरतियोगिकमेदेनाथोन्तरम्; कदिपतसिथ्या- 
तेन मिश्यात्वानुमानेऽपि सिद्धसाघनापत्तेरित्यपि न; स्यावहारिकपदाथेमादाय सिद्धसाधने अति- 
सङ्गाभावात्, अनानन्दत्वस्योपाधित्वाच्च । यथ आत्मा, यावत्खरूपमदुवतेमानानात्मवान, याव- 
स्खरूपमयुवतैमानभावरूपानातमवानः वा खज्ञानावाध्यानास्मवान्, खनज्ञानाबाभ्यभावरूपानात्म- 
वान्वा, पदाथैत्वात्, भावत्वाद्वा घटादिवत् इति । अत्र पञ्चमप्रकाराविद्यानिनच्रस्यभ्युपगमपक्षे 
सिद्धसाधनपरिह्ाराय साध्ययोभौवरूपपदमनारमविशेषणमि्यपि मन्दम् । शयावत्लरूप"मिव्यस्य 
यत्किचित्छरूपपरत्वै सिद्धसाधनात्, आत्मखरूपपरत्वे साध्याप्रसिद्धे;ः । नहि याववात्मखरूप- 
मञुववैमानो पनात्मा प्रसिद्धोऽस्ति; तथा सत्यञ्ुमानवेयथ्योत् । अथ-खरूपपदस्य समभिव्याहत- 
परत्वाद्यापिग्रहदद्ायां द्ठान्तसखरूपं पक्षधमताप्रहदशायां चात्मखरूपमेव प्राप्यत इति न सान्या- 
प्रसिद्धिनै वा सिद्धसाधनमिति-- चेन्न; शब्दखभावोपन्यासस्याञुमाने असुपयोगात् । खन्ञाना- 
वाध्येत्यत्न खशब्देऽपि तुख्योऽयं दोषः। अतणव-विमता, बन्धनिच्रत्तिः, खप्रतियोगिविषयविषः- 
यकज्ञानावाध्यानाटसमकाटीना, उक्तक्ञानावाध्यभावरूपानात्मसमानकाडीना वा; वन्धनिचत्ति- 
त्वात्; निगठबन्धनिवृत्तिवदिव्यपि- निरस्तम्; पश्चदष्टान्तयोबेन्धपदाथैसयैकस्याभावेन खरूपासिद्धि- 
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गोडबरह्यानन्दी ( कघुचन्द्रिका ) । 
न्त्गेततुच्छादृत्तो मिध्यात्वान्युनदत्तौ च खाध्याग्यापकस्वमिति-- वाच्यम् ; परमेयस्वख मिथ्याभूते सखसिन्नच्ध्या मिभ्या- 
स्वन्युनइृत्तिस्वाव् । यपि प्रमेयत्वे प्रमेय्वान्तरं वतैते; तथापि न प्रमेयत्वत्वरूपेण, संबन्धप्रतियो गिष्वानुयो गिष्व~ 
योरेक रूपेणास्वीकारात् । नच--प्रमेयत्वे मिथ्यस्वमसिद्धमिति--वाच्यम्; "वटः प्रमेयस्व"मिल्यारोपसस्वात् । 

तथाच येन रूपेण साभ्ये कृत्तिर्निविष्टा, तेन रूपेणोपाधानिति न दोषः । नचैवं-- मिभ्यात्वस्यापि स्वाद्रत्तित्वेन 
मिथ्यास्वन्युनवृत्तिर्वात् साधनन्यापकत्वमिति- वाच्यम्; व्यावहारिकमिध्यात्वे मिथ्यात्वख पूर्वमसिधत्वात् । अत 

एवासदन्यस्वाद्ावपि न साध्याग्यापकत्वम् । असदन्यत्वरूपपक्षघमौवच्छिन्नसाध्यभ्य पकस्व दरे त॒ सुतरां न दोषः। 
किच सहुपरागेणासतोऽपि अरमाच्निषयत्वात् । अन्यथाऽऽस्ान्यसर्वमभ्यपतितासद्वरितसाध्यभ्रमाया भपतभवात् भरमेय- 
स्वादेः खदृत्तिस्वमतेऽपि साध्यव्यापकत्वमक्षतम् । सवैमध्येति । नच--सवैपदेनासदन्यसर्द वाच्यमिति--वाच्यम्; 
असस्वस्य खन्मते छयुक्तिरूप्यादावपि खीकारेण सर्वपदवैयर्ध्यापत्तेः । मन्मतरीदया सदसदन्यस्वख पक्षे निवेशेऽपि 
सदन्यत्वमास्मग्यक्तित्वावच्छिन्रमेद एव निवेदयः; अन्यथा च्निकाराबाध्यव्वस्य गुरुसवेन तद्रपेण मेदस्याप्रसिद्धेः । तथा- 
चात्मासच्यां भिन्नत्वं खाश्रयसर्ववृत्ति नेयनुमाने बाध एव । गुरोरवच्छेदकत्वपक्चेऽपि मन्मते सद्न्यस्वस्यात्मान्यस्व- 
रूपतया मां प्रति बाध एव । तथाच मन्मते दुषटहेतोरमी प्रति उपन्यासो न युक्तः । अप्रयोजकत्वादिद्यादिन सल्यस्वं, 
व्रातिभासिकान्यसर्वदृत्ति न, खल्यमान्रदृत्तिस्वात् , आरमस्ववदिलयाद्याभाससाम्यम् ॥ पदार्थम् आत्ममेदषदाथम् । 
मच--आस्मनिं खन्मते तद्धेदस्याखीकारात् न सिद्धसाधनमिति-- वाच्यम्; छुडधब्रह्मणि जीवादेर्भदसस्वात्, आनन्दो 
अङ्मणो धर्म हलयादिभेदस्य भ्यवहारकाकाबाध्यत्वाच्च । अनानन्द्स्वस्येति । नच--परमा्थ॑सदैक्यरूपं साध्याभावं 
विनाप्यानन्दुस्वस्य उपाध्यभावस्यो पपन्नत्वात् न तस्य तय्याप्वतामराहकतकोऽस्तीति-- वाच्यम्; परमार्थसद्धेदस्यानन्दे 
संस्मखण्डनयुकषिमिवा धात् , नाष्पे सुखमसती'लयादिश्चला परमा्थमेदादिरूपश्य परिच्छेदस्यानन्ददत्तिस्वोक्तेश्च भावा- 
द्ैतमते ताच्िकस्याभावरूपानास्मनः सीकारादाह-भावरूपेति | दराब्दखभावेति | उदाहरणवास्यस्थस्वपदस्य 

इष्टान्तप्रत्वे परदाथेस्वसख यावत्तसस्ररूपानुवतैमानानाटमव्वभ्यभिचारित्वेन व्यापकत्वथ्रहासंभवः, स्वारमकपदार्थस्वख 
हेतत्वेन तद्वारणेऽपि खध्वान्य भागवैयर््यं खरूपासिद्धिश्च । अतिज्ञाहेतुवाक्यस्थस्वपदयोः पश्चपरतय7 पश्चरूप- 
स्पदार्थघटितसाध्यहेत्वोः प्रतिक्ताहेतुवाक्यनिरिं्टयोरदाहरणादिवाक्ये व््राप्यव्यापकत्वादिखाभासंभवात् ऊतोऽख 
गमकत्वमिलयादिजिक्ञासानिवतेकस्वाभावः । तथाचोक्तशब्दखभावोपन्यासो नाजुमानोपयुक्तः । उक्तच मणावीश्वर- 
वादे--का्ष्वदेतुस्ो पादानामिन्ञजन्यस्वसाष्ययोभ्यौपिहः फं घटोपादानान्तरमावेन, किं वा तत्तदुपादानान्तभा- 
वेन, करं वोपादानमात्रान्व्मौबेन । आदौ व्यभिचारः। द्वितीये वत्तदुपादानस्वसानजुगतस्वात् कथं व्यापकवाय्रहः १ 
अथ--तच्छब्दस समभिच्याहृतपरत्वान्न दोष ॒ इति-- चेन्न; अनुमाने शब्दस्लभावोपन्याससाप्रयोजकम्वात् । 
तृतीये तु, 'लिदधसाधन"मिति । खपद्सख पक्षद्टन्तान्येतरपरस्वेऽपि सिद्धसाधनम् । बर्धपदार्थस्येति । वत्तसखा- 
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साधनवेकस्यान्यतरापातात् । खपदे चोक्तः साध्याधसिद्धिदोषः । हेतौ च बन्धेतिविरोषणवेय- 
थ्योत् व्याप्यत्वासिद्धिः ! अग्रयोजकत्वं च कस्याश्िन्निवृत्तेरनात्मसमानकाटीनत्वद्नं निवृत्तिभा- 
चस्य तथात्वसाधने; संसारकारीनाया दुःखनिचरत्तेः समानाधिकरणदुःखप्रागभावकाटीनत्वदशन 
मिव दुःखनिवृत्तिमा्स्य तथात्वसाधने । नन्वेवं--सामान्यादचमनेषु निरतेषु विश्िष्यालुमानं 
भविष्यति । आत्मधीः, न खविषयविषयकधीवाध्या, धीत्वात् शुक्तिधीवत्-इत्यपि वाख्भाषितम्+ 
सखबिरोध्यविषयकपरत्ययविषयकत्वस्यो पाधित्वात्, अन्धोऽयं रूपज्ञानवानित्यन्धस्य रूपविषयतया 
कल्पितं यत् ज्ञानं तस्य रूपं नान्धगम्यभिति खविषयतिषयकप्रल्ययवाध्यत्वद्रौनेन व्यभिचारात् । 
करिपितत्वात्तत्र तद्वाधने प्रकृतेऽपि वृत्तेः कदिपतत्वं समम् । घीपदेन चेतन्यमान्नविवध्चायां त॒ 
सिद्धसाघनमेव । अत्माधिष्ठानकश्चमहेतुः, न खकायैश्रमाधिष्ठानज्ञानवाध्यः, श्रमहेतुत्वात्, यदेवं 
तदेवम्, यथा श्युक्ल्यधिष्ठानकश्रमहेतुकाचादीणटपि न साधु; ध्याव्रत्ताकाराधिष्ठानन्ञानानवधित्वस्य 
खकायेश्माधिष्ठानानारोपितत्वस्य बा उपाधित्वात्, दूरदिदोषादुपलादौ यञ्च चाकचक्यकटपना 
तेन चाकचक्यदोषेण शुक्ताविव रजतकस्पना तजाधिष्ठानक्ञानेन चाकचक्यरूष्ययोरूभयोरपि वाध- 
ददनेन व्यभिचाराच्च । ब्रह्मान्यानादिपरमार्थसव्, अनादित्वात्, ब्ह्मवदिव्यपि न भद्रम्; ध्वसा- 
अरतियोभित्वस्योपाधिस्वात्। जह्य, देशकाठसंबन्धं विना नावतिष्ठते, पदाथेत्वात्, धटवदित्यपि नः 
कारुसंबन्धं विना नावतिष्ठत इत्यस्य यद्ा बह्म तदावद्यं कारसंबन्ध इयेवरूपा व्याप्तिरित्यथेः । तथा 
च खुख्थिरं सिद्धसाधनम् । नदि यस्मिन् काले ह्य तस्मिन् काले ब्रह्मणः कारसंबन्धो नास्ति । एवं 
यत्रात्मा तन्न कारुसंबन्ध इति दैशिकम्याप्तावपि सिद्धसाधनम् । नहि देशाकाठासंबन्धः कदा- 
प्यस्ति । परमञुकतो त॒ न देशो न काट इति खुश्थिरं सिद्धसाधनम् । बह्यान्यद्धेदेकगस्यं धमौदिपर- 
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गोडबरह्यानस्दी ( रघुचन्द्रिका )। 
तष्रयधिरोधिरूपनामाथैकं बन्धपदम् । अतएवावि्यावतामपि निगैरादिवश्धविभोके निरबैन्धस्वं भ्यवहरन्ति 1 
जेस्मान्यनिदृ्ततुत्वेऽपि मरं विरोषणस्वम्। खपदे चेति । द्टान्तपरष्वे लेगरुषन्धविषयापरसिद्छादिः । पक्षपरव्वे 
चाज्ञाननिषयविषयकक्तानायाध्यानास्माभ्रसिद्धिः । नास्धगस्यमिति । नु-स्वविषयान्यु नानतिरिक्तविष्यकल्ञाना- 
श्राध्यरवस्य साध्यत्वे नायं दोषः-इति च्चेन्न; “अन्धोऽयं रूपन्तानवाःनियख “ङरूपमन्धगम्य'मिति वाक्यजन्यक्ताने 
तास्पयौत्, “रूप नान्धगम्य*सिलयस्य च “रूपमन्धगस्यस्वाभाव व "दिति वाक्यजम्यज्ञाने ता्पयौत् । तथाच समान 

िभक्तिकनामद्वयजन्यक्ञानस्य निर्विकल्पकेन अकृते रूपमाच्रविषयकःवादुपरक्षणतिधया तयोह्धनयोरन्धगस्यत्वतद- 
भावयोः प्रकारत्वेऽपि विश्षेषणविधया मरक्ारस्वा मावान्तारज्ञानयोरन्युनानतिरि्तनिषयकस्वात्तादशधीबाध्येऽन्धप्रय- 
क्षविषयत्वे ग्यभिचारस्य दुवीरस्वात् । यथा ह्युपरक्षणविधया व्यावतेकधर्मस्य बाधकधीषिषयत्व, तथोपलक्षणविधया 
बाध्यघीतिषयस्य बाध्यत्वम् , न्यायतौस्यादिति भावः । चेतन्यमातरेति । आत्मधीः भआवमभ्यवहारपयोजकधीः 1 

सा च चिद्पीति भवः ¦ काचादावश्वतः सिद्धसाधनात् आरमाधिष्ठानकेति । व्यावृत्ताकारेत्यादि । यं भ्रति न्याव 

सेकधर्मवक्तथा ज्ञातं सत् स्जन्यश्रमाधिष्ठानं खजन्यञ्जमनिवकेकं तदन्यत्वसेयरथः । अविधादिकं प्रति स्यावतेकं द्विती- 
सामावादिकं तद्वत्तया कातमनिधादिजन्यश्चमानिष्ठानं बरह्म उक्तश्रमनिवतैकम् । अतोऽतिद्याकासकमैरूपो दोषो न 

तदन्यः, कितु काचादिरिति बोध्यम् । यद्यपि ग्याप्यश्रमख अनमाजुमितिजनकख शदो निर्ह्धिःरिलयादिक्लानेन बधा- 

श्रथाश्ुते भ्यभिचारः; तथापि अमल्वष्यप्यधर्मावच्छिन्नकावैतानिरूपितकारणत्वनिभेरो हेस्वभावादेव न व्यभिचारः । 

म्याप्यञ्नमस्य दोषनिधया सर्वत्र ग्यापकञ्चमेष्वकारणसादिल्याशयेन स्थङान्तरे उवभिचारमाह--दुरादीति । नच-- 

्ाकचक्यक्तानं हेतुः, तच्च न बा््यं मन्मत इति--वाच्यम् ; चाकचक्यस्य हि ̀ सर्वस कनं न हेतः, किंतु 
खाकन्वकषय्यक्तिविजेषाणाम् ! तथाच ठत्तद्यक्तिकञानायेश्षया तत्तदयक्तेरेव रुघुत्वेन हेतुत्वम् । जापिविशेषरूपेण ्षानख 

देसुस्वे तद्रपं प्रादीतिकचाकचक्यन्यक्तिष्वपि संभवलेव । यत्तु वया््ताक्ारेत्यादैर्विशेषणस्य पश्चमान्नथ्यावतेकत्वेनो. 

कोपैः प्ञेतरस्वरूपतेति । तन्न; उक्तावधिभिश्नत्वरूपोपाधि्दिं यद्भाववप्वेन क्षातमभिष्ठानं स्जन्यम्- 

ल्िवसकं तादशदोषान्यस्वम् । तथाच्च ताशदोषम्रतियोगिकत्वरूपस् विशेषणस्य चाकचक्यादिरूपाद्विपश्चादपि 

ग्यावतैकत्वेन पश्चमात्राण्यावतैकत्वाद्विपश्चाष्यातेकविरोषणानवच्छिन्नसखय साध्यभ्यापकस्वसखय सत्वात् उक्तोपाधेरसत्वे, 

उक्तसाभ्यालुपपततः साभ्यम्यापकवामरहात् । ब्रह्मान्यानादीति । प्रक हेतौ चानादिष्वं प्ागभावाभ्रतिथोगित्व 
भेत् तदा तुच्छे बाधम्ञिचारौ । तदिशिषटमानस्वं चेत् _ तदापि _ भावत्वं -दुच्छान्यसव ति चेत् तदा छक्ति 
श्प्मावो मन्वत । तपूव प्रागभावे साधनाभ्पाप्रूलसुपाचेरिति भावः । छु श्खिरमिति 1 देशकारसंबम्ध-, 

„ सि. ५२ 
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माथसत् , श्चुतितात्पयैविषयत्वात् , बरह्मबदिव्यपि न साधु; पारभा्थिकत्वेन श्ुतितात्पयैबिषयत्वस्यो- 
पाधित्वात्। साक्िेच खुखादिपरमाथसत्, अनिषेध्यत्वेन दोषाजन्यज्ञानं भति साक्षाद्धिषयत्वात्; 
आत्मवदिस्यपि न; श्ुक्तिरूप्यादिषु व्यभिचारात् । तेषां दोषजन्यश्ु्तिविषयत्वेऽपि दोषाजन्यसाक्षि- 
विषयत्वात्, शुद्धस्य इत्तिविषयत्वानभ्युपगमे दश्टान्तस्य साघनविकलत्वाचच । दोषजन्यज्ञानाषिषय- 
सखविवक्षायां वाऽसिद्धो हेवः; साक्ष्यवच्छेदिकाया अविद्यावृततर्दोषजन्यत्वात् 1 असहोचरशब्दन्ञा- 
नात्मकविकस्पस्य दोषाजन्यत्वेनासति व्यभिचाराच्च । आत्मनो इत्तिविषयत्वाम्युपगम दोषजन्यदेहा- 
तमैक्यश्रमविषयत्वात् साघनविकरो दष्टान्तः, तव्नभ्युपगमे ठु अविषयत्वमा्स्य॑व परमाथैसत्- 
साधकत्वोपपत्तो दोषजन्यक्ञानेति विरेषणवैयथ्यीद्याप्यत्वासिद्धिः, तावन्मानं च पक्षे खरूपासिद्ध- 
मिलयन्य्न विस्तरः । विमतंपरमाथेसत्, खविषयज्ञानात्पूर्वैभावित्वात् , आतमवदिव्यपि न, दशि 
खृष्टिपक्षे असिद्धेः 1 विषमव्याप्तस्यानादित्वस्योपाधित्वाच । अन्योन्यएमावातिरिक्तेतद्धटसमानाधिक- 
र्णेतद्धरभ्रतियोभिकाभावत्वं, एतद्धरसमानाधिकरणावृत्ति, अन्योन्याभावातिरिक्तेतद्धरसमानाधि- 
करणेतद्धरपरतियो गिकाभावमाघ्त्तित्वात् , एतद्धभ्रागभावत्ववत्, व्यधिकरणघमोचच्छिन्नाभावपश्ष 
ब्यधिकरणधमौीनवच्छिन्नेत्यपि विशेषणीयम् । अञ्न च सखसमानाधिकरणः खसमानकारीनो 
योऽत्यन्ताभावस्तदभरतियोभित्वटश्चणसच्क्िद्धिरित्यपि न साघु; साधनावच्छिन्नसाध्यव्यापकस्य- 
तद्धटप्रतियोगिकजन्यजनकान्यतरमाचचृत्तित्वस्योपाधित्वात् । नच--पश्चीभूतधर्मस्याल्यन्तामाव- 
छत्तित्वसन्देहे साधनान्यापकत्वसन्देह इति- वाच्यम्; बिपक्षलाधकतकोनवतारदशायां सन्वि- 
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गोडग्रह्यानन्दी ( घुचन्दरिका ) 1 
वत्वेन प्रतीयमानं वस्तुमत्रभर् । ब्रह्मणोऽप्यविचयादिदेशकारसंबन्धात् । रथाच तंदन्यमेदश्य देशादिसंबन्ध- 
रूपस्य साधने सिद्धसाधनम्; देशकाला संखष्टसत्तारूपत्वाभावसाधनेऽपि विशेष्यवच्वेन निधितेऽथिकरणे यो विक्षि्ट- 
सथाभावैः, तख विरोषणाभावसखरूपत्वमिति न्यायेन प्रक्रतेऽपि सत्तारूपत्वेन निश्चिते उन्ताभावस्योक्संबन्धरूपतयः 
पर्यवसानात् , किंवित्कारावच्छिन्नदेशाद्रसंबन्धान्यस्वमादायाथौन्तरं च, तद्वारणाय यदा यदा ज्य, तदा तदा देशादि 
संबन्ध द्युक्तो मूलोक्तो दोषः । पारमार्थिकतवेनेद्यादि । परमार्थ परमप्रयोजनमरईति यत्. तादशरश्चतितास्पयै- 
विषयत्वखेयथः । तथाच सुक््युपधायकप्रमादिषयव्वं श्चुतिजन्यधीमान्नप्रयोजनत्वं चोपाधिः; वादशतिषयस्वयोग्यताया 

विवक्षितत्वात् । पतेन साधनविरोषितत्वान्नायसुपाधिरीश्वरादुमाने शरीरजन्यस्वमिवेध्यपास्तम् । वस्तुतस्तु- 
साधनविरोषितत्वं नोपाधेराभासताश्रयोजकम् ; दूषकवाबीजविधटकसैव तथस्वेन दीधिलयाद्रवुक्ततवात्, साध्यन्या- 
पकतामराहकतर्कस्तु पूर्ववत् । साक्ष्यवच्छेदिकाया इति । नच--दोषजन्यस्वेनो मयवादिसिद्धं यत् तानं तद्- 
विषयत्वं वाच्यम् , जविद्याबृ्तिसतु न तथेति--वाच्यम्; तथा सति जीवेश्रयोरेक्ये जीवानणुत्वे च तारिवकल्सि- 
श्यापत्तरूवन्मते व्यभिचारात् , छक्तिरूप्यादौ व्यभिचाराश्च । नहि तद्धीरभयवादिसिद्धास्ति । मया अचिध्यादततस्स्वयाः 

तद्न्यस्याः स्वीकारात् । ् रमविषयत्वादिति । विरिष्टविषयकाहमाकारततेः शुद्धारमापि विषय इति भावः । खवि- 
षयेद्यादि । पूर्वभाषिप्वं पैकारदृत्तिष्वम् । तथाच यत्छिचिस्खन्ञानात् पूषेश्ततित्वं छुक्तिरूप्यादौ स्थभिचारि, 
यावत्स नपूवेदत्तित्वं घटादावसिद्धम् , स्वप्रलक्षपूरवेड्तितवं सुखादौ ब्र्यस्वीकारपक्षे तत्रासिद्धः खप्रयक्षोखत्ति- 
कालोवन्नपरिमाणविशेषादावसिद्धं च । हस्तादिपरिमाणमयक्षे हि न संयुक्तसमवायमात्नं हेतुः स्तादिपरिमितवखादे- 
स्तावदवयवावच्छिन्नचष्ठुःसंयोगं विनापि प्रलक्षापातात्, किंतु तादशसंयोगः स्वाश्नयचष्युः संयुक्तमनःसंयोगवत्व- 
संबन्धेन पुरषनिष्टेन हेतः । तादक्षसंयोगवत् समवायस्य विषय मिषटसंबन्धेन दैतुत्वे सु ॒तत्तदपुरुषीयसवस्य कार्यकारण 
ताधच्छेदके निवेशे गोरवम् । नचेवं--तादशपरिमाणस्योख्त्ते पूर्क्षणेऽपि तस्प्रयक्षमुष्पयेत, तानदवयवावच््छिन्न- 
संयोग तस्पू्वमपि सच्वादिति- वाच्यम्; विजातीयस्वेनैव तस्य हेतुश्वात्, ताद्शसंयोगे तादशवैजादयाभावात् । 
तथाचोच्छपरिमाणस्योत्पततिक्षणेऽपि सप्परय्मिवयक्तरीतया तत्र हेष्वसिदधिः स्यदेव । अन्योन्येत्यादि ! वदरग्भेदनिष्ठ- 
भावस्वे बाधादतिरिक्तान्तम् । समवायेन तद्वटख योऽन्ताभावः तशिष्ठामावत्वे बाधादेतद्धरसमानाभिकरगेति । 
एतद्वटस्रमवायिनिषेल्यथेः । कपालरूपादिनिष्े घटसमानाधिकरणत्वे बाधात्तदधटभतियोगिकाभावेति । हेतौ च तद्भे 
दत्वे समवायावच्छिन्नतद्धराव्यन्तामा वत्वे परालन्ताभावस्वे मेयस्वादौ च भ्यभिचारात् कमेण बिरशोषणालि साथंकानि । 
आगमावत्वे साधनवैकट्बात् शषटान्ते-एतद्धटेति । इदसाभ्येतद्वरासमानकालीनतत्तयक्ि्वेऽपि सच्वात्न्नो- 
पाष्यस्वादाह--साधनावच्छिन्नेति । पतद्धटेत्यादि । एतद्धश्मतिथोगिकं. यदेतद्धरख जन्यं जनक च वयो. 
रभ्मतरत् एवद्वदसखं प्रागमावो-धवंसश्चः तत्साप्रदृत्तितवसेद्यथेः ( साध्यक्षमभ्यातिरश्षान"मागेति । निषसम्प्रापकल्यार, 



[ अदुमा० बाधोद्धारः ] गोडन्रहमानन्दीयुता । ४११ 

भ्योपाधेरपि दृषणत्वसम्भवात् , घंयाव्यन्ताभावत्त्े च व्यभिचारात् , संयोगखम्बन्धेन , घटवत्यपि 
भूतले , समधाय संबन्धेन घटाव्यन्ताभावसत्त्रात् साध्याभाववति दहेतोदरैचचेरिलयलमतिविस्तरेण ॥ 
इदयद्वेतसिद्धौ विश्वसलयत्वाछुमानभङ्गः ॥ 

५ 

गोडबह्यानन्दी ( ङघ्युचन्द्रिका ) । 
प्युपाधित्वम्, साध्यभ्याप्यत्वस्य दूषकतायामनुपयोगादिति छद्धमते स ततर न देयम् । सन्देह इति । एतद्रे 
पिथ्यासवसंदेहकाले तस्समवायिनि समवायेन तदलन्ताभावस्य सन्देहात् पक्षेऽलन्ताभावन्रत्तित्वसन्देहः । तद्ट- 
ध्वसप्रागभावकारे च तद्धटश्षमवायिनि समवायावच्छिन्नतद्दटायन्ताभावो नाभ्युपेयते; 'तद्धटो नास्तीतिुद्धेसद्ट- 
विसेधिम्रागभावाद्यवगाष्ित्वात् । अतएव यत्कििद्धरप्रागमावादिमति घटवति वटो नास्तीति बुद्धे नौपत्तिः; भति. 
योगिविरोषणवटस्वादिबिदिष्टं प्रति विरोधिव्वेनैव संसग भावस्याभावलुद्धौ भानात् । अतएव ताददाबुद्धेधैटादिमत्ताधी. 
विरोधित्वम्; घटादिविरोधिमत्तान्ञानस्येषवे तद्विरोधिस्वात् । धटस्वाद्यवच्छिन्नाव्यन्ताभावत्वरूपेणापि केवङेनाभावखं 
षान न तद्विरोधि वक्तं शक्यम् ; अभ्याप्यदृत्तिवादशाभाववस्वक्ञानस्य तद्पर्तेः किन्तक्तविरोधिस्व विशिष्टेन तदरपेणा- 
भावन्तानम् । बस्तुतस्तूकतविरोधिस्वादिषयकघराद्यवच्छिन्नाभावञुदधेरपि तद्विरोधिस्वाद्न्या्यृत्तिवक्ञानस्यप्रामाण्य- 
स्ानवदुततेजकस्वेनोक्तापत्तेरभावात् घटध्वसादिकाठे जायमानवाद्शजुद्धविरोधित्वानुरोधेन घटस्वाच्यवच्छिन्नायन्ताः 
भावविषयकत्वस्यावरयकत्वम् 1 तथाच पश्च तद्धटाख्मानकारीने तद्धटालन्ताभावे निश्चयेन पक्षे साधनसयो- 

पाध्यभावस्य च निश्चयादुपाघेस्साधनाऽ्यापकव्वं निश्चितमेव । नच--अन्यतरदत्तिस्वस्य मात्राथौविरोषितस्योपाधित्व- 
षे साधनाव्यापकस्वं नेति- वाच्यम् ; तसखापि तद्धरालन्ताभावत्वे साघनाव्यापकःत्वात् । न चैेवं--तद्धरसमानाः 

धिकरणतद्धयालयन्तामावस्वतद्धटाभावत्वयोः साध्याव्यापकस्वमिति--वाच्यम् ; तयोः साध्यवत्वानिश्वयात् । सन्दि- 
गेति) यत्र व्यभिचारशङ्काविरोधी तर्कोऽवतरति, तत्र व्यभि चारधीरूपकायाक्षमव्वात् सन्द्ग्धोपाधिरयं दूषणम् 1 
तदनवतारे तुक्तकार्श्षमत्वाव्. स दूषणमेवेति भावः । संयोगेद्यादि । नच--समवायेन तद्ध्वति ततेनिवेश्षा- 
करोक्तदोष इति-- वाच्यस्; समवायेन घटवति संयोगेन घटाल्न्ताभावसस्वादिति योजनास्वीकाराव् । समवायेन 
तद्धयमावस्य हेतौ निवेशे त साधनवैकल्यम् । नलु समवायान्यसंबन्धानवच्छन्रपरतियो गिताका भावत्वं हेतौ निवे- 
श्यम्, तथाच म व्यभिचारसाधनवैकल्ये, तत्राह-साध्येति । समवायावच्छिन्नप्रतियोगिताकालयन्तामावख 
नियत्वत्तद्यटसमानकाटीनस्वेन घटालयन्ताभावस्वमुक्तसाध्याभाववदिति भावः । नयु तद्धरसमवाय्यचच्छिन्नं यत् 

तद्वरकाखवृत्तित्वं तद्वदत्तिस्वाभावः साध्यः, तथाच समवायेन तद्धटस्याभावो नोक्तवरत्तित्ववाम् , तद्रटसमवायय. 

न्याचच्छेदेनैव तस्य ॒तद्वस्वात्, तथाच न व्यभिचारस्तत्राह--अरमिति । मन्मते मिभ्यात्वघटकाल्यन्याभावस्य 
भतियोण्यविरदधस्वेन देशकारावच्छिन्नवृत्तिकस्वा माचेन सिद्धसाधनम् ॥ पूर्वोक्तायुमनेषु द्वितीये घुमान अमत्व- 
दोषस्वयोरननुगतत्वेन सत्तब्यक्तिप्येनैव भ्रमदोषयोः कार्यकारणभावस्य वाच्यत्वेन पक्षदष्टान्तसाधारण्याभावेनासिद्धिः, 
साधनवैकल्यं वा, पश्चदृ्टान्तदत्योर्ैतुस्वयोरन्यतरस्वेन इेतुस्वे द्टान्तदृत्तिदेतुस्वान्यभागवेयध्यम् , उक्तदेतुस्वं चासि. 
डम् । पदार्थत्वादित्यज्न पदशषक्यस्वमसिद्धष्वान्न हेतुः, नापि पदरकष्यस्वम् ; पदस्वरुक्ष्यस्वयोरननुगतत्वेन पक्षदटा- 
न्तसाधारण्याभावेनोक्तदोषापत्तेः । दोषाजन्येव्यादिहेतावपि दोषस्वस्य तत्तद्धमजनकस्वरूपत्वादयुगतस्वेनोक्तदोष दहतिं 
भावः ॥ इति ठघ्ुचन्द्िकायां विश्वसल्यत्वायुमाममभङ्गः ४ ` 

अथ रदयत्वादिहेतोरनुमानबाधोद्धारः-- 

(१) तत्र न्यायागूतकाराः-- 
अुमानादिबाधिताश्व दद्यल्ादयः । त॒थाहि--बह्मप्रमान्येन वेदान्ततात्पर्यप्रमाजन्यज्ञानान्येन मोक्षदेतुक्ञानान्येन का 

अबाध्यत्वे सति मसतत्वानधिकरणत्वे सति ब्रह्मन्यद्िमते वा सर्त, परमार्थस्य, (१) प्रातिभासिकलानधिकरणत्वेः सत्यसतत्वान 
धिकरणलात् , (२) अनिषेध्यत्वैन प्रमां प्रति साक्षाद्विषयलरात् , (३) अनिषेध्यत्वेनेश्वरं प्रल्यपरोक्षत्वात् , (४) सप्रकारकाबा- 
प्यार्थक्रियाकारिलातः, (५) आरोपितमिथ्यालकललात् , (६) कत्प्रकरदितलादिति सतत्मतिपक्षाद्ुमानप्रयोंगः + आतिभारिकञ्यकि" 

रप्यदिरयक्षाय सन्तम् । तत्रापि बह्म त्तिन्याप्यमिति मतेनायम् , - खाग्दप्रमां परति ताद्ययप्रमाहेदुतपक्षेण द्वितीयम्, 
अन्योन्याश्रयान्न सा हेतुरिति मतेन तृतीयम् , -यद्धा--खबाधकामिमताकध्यदोषजन्यज्ञानाविषयत्वे सतीति -वा, खषाधको* 
मिमतबाष्यबाधत्रिषयत्वे ~ सतीति. वा, - खसमानाधिकरणकरमपरारभावसमानक्द्यैनज्ञानाबाध्यत्वे सतीति वोक्तबरिशेषणस्थाने 
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देयम् । भ्रपश्चख व्यावहारिकसक्वं नाम सत्त्वेन भतीतिमात्रं, नत तद्रतं सच्छमिति मतेन प्रथमसाध्यम् , मायिकमर्थगतं सत्व 
निति मतेन द्वितीयसाध्यमिति विवेकः । सत्त्वेन धीमाच्ररूपापारमार्धिकलस्य मन्मतेऽप्यङ्गीकारात् , परप्रसिद्धलमात्रेण परा~ 
थोनुमाने परं अति सिद्धसाधनोद्धाररूपमयोजनसाच्च, जन्यलस जन्यछखयजन्यत्वावच्छिन्नसकरवैकल्वसिदधेदेस्यतया पमेयवहि- 
मानिद्यत्र. अमेयलसेवोपरजकत्ववदच्राप्युपपत्ते् न पारमार्थिकलविद्येषणानर्थक्यं द्वितीयसाष्ये. + मतद्वयेऽप्यग्ममाणिकसापिः 
निष्रतियोगित्वस्या्गीकारे प्रथमहेवुप्रातिभासिकल्वकूपविदोषणाग्रसिद्धावपि न क्षतिः; आरोपितत्वेनोभयसंमतत्वरूपर्वस्य 
श्रा प्रतिभासमात्रश्षरीरत्वय तख प्रसिद्धेश्च । त्न केवलावधिकरणलसय शान्तेऽप्यभावेन चष्चस्तिजस्तालुमनेऽसिद्धिवारक+ 

स्यापि रूपादिषु मध्ये इत्यस्य व्यापदो पयिकलमत्रेणवियथ्यैवद् भरातिभासिकलविशेषणम् । यत्किचिदनधिकरणत्वस् आती. 
तिकसाधारण्येन व्यभिचारदररकत्वेनापि चारिताध्याच । ब्रह्मण्यसलरातिभासिकव्याशर्ति भति ज्ञानलानन्दलदेः सक्षादसखा- 
विरोधित्वेन विश्वमिथ्याच्सिद्धितः पूं परमार्थसन्तवस्य विश्चासाधारण्यनिणैयासंभपेन च्रथिवीन्यान्र्ति प्रति प्रथिवीत्वसयेवा- 
सत्तवव्याद्रृ्ति भल्यपि परमार्थसत्त्वस्ैव प्रयोजकत्वेनप्रयोजकरङ्काजुदयः । एतेन--द्वितीयदेतरपि--ञ्याख्यातः; विषय- 
बाध अ्रमाण्यायोगेन प्रामाण्यातत्त्वावेदकत्वयोन्याहतत्वेन तालिकममाविषयलसैषह्क्रयतवात् । सर्वमप्यनिषेध्यत्वेनैवेशध- 
रथ प्रयक्षम् , अन्यथा तस्य भ्रन्तत्वापत्तेरपि तृत्रीयोऽपि हेतुः सिद्ध एव । खप्निकक्चनकायत्वमेव जलवगाहनादीनां, न 
सखात्निकाथैकार्यत्रमिति खाप्रिकायै व्यभिचाराभावाचतुर्थहेतुरपि साधुः । साक्षिणोऽज्ञानसाथकत्वेन दन्ते साध्यविकल्यात् , 
व्यतिरेकेणासतो इष्टान्तल्लच् । पन्चमे लु प्रपञ्चमिथ्यात्वमपि मिथ्येदेवे पराभिमतलवात् न हेत्वसिद्धिः । अघ्र च दैत्वन्तभेतं 
मिथ्यात्वमसत्वाभावषूपमिति नासति व्यभिचारः ! षष्ठे ठ न दोषटेशोऽपि; कल्पनोपयुक्तदेहेन्द्रियायमविन चितोऽन्यस्य 
ग्व कल्पितत्वेन कत्पकराहिलयसय सिद्धेः । (१) विमतं, न सद्िलक्षणम्, असद्विटक्षणल्वात्, आत्मवदिलयलुमानमपि बाधकं, 
असदलक्षप्यवत्सद्वैलक्षण्यायोगेन साध्यस्यापि सत्वेन छक्तिरूप्ये व्यभिचाराभावात् । (२) तथा विमतं, न चैतन्यज्ञानकार्, 
न चैतन्यान्ञनकार्यधीविषयः, न चैतन्याज्ञानकायसनत्तववद्वा, चेतन्यज्ञानावाध्यं वा, चैतन्यन्ञानाबाभ्यसत्तववद्वा, तस्मिन्परोक्षेऽ- 
प्यनिषेध्यत्वेन साक्षाद्धासमानलत्वात् , यदेवं तदेवं, यथा पटेऽपरोक्षेऽप्युक्तमानवान् घटो न पटाज्ञानकायीदिः । चैतन्यस्य च 
सरथप्रययवेयलान्न हेठुविरोषणासिद्धिः इति प्रयोगोऽपि बोध्यः । (३) विमतं, न आत्मन्यध्यस्तं, तत्साक्षात्कारवत्प्रवृत्तििषय- 
त्वात् › यदेवं तदेवं, यथा घटसाक्षाव्कारवल्म्कत्तिविषयो धटो न तत्राध्यस्तः, आअत्मसाक्षत्कारवतोरीशजीवन्मुक्तयोरपि पार. 
नभिक्षाटनादौ प्रहृत्तिदशनात् , चाङ्खऽभ्यस्तसय पीतत्वस्य शङ्खतत्वसाक्चात्कारवत्मदत्तिविषयत्वाभावाच नासिद्धिव्यभिचारौ इति 

विमतं, जेश्वरमायाकल्पितम् , तं ्र्यपरोक्षत्वात् , यथा चेच्रापरोक्षघटो न चै्रमायाकस्ित इति (४) विमतं न जीववकल्पि् 

तस्िन्षुप्तेऽप्यवस्थितलादन्यथा सुपतोत्थितपरयभिज्ञानाभावश्रसङ्गत् इयादिभ्योगश्वोहनीयाः । पतेन--(५) मिध्यालं, 
नष्मिान्यसवषृत्ति, मिभ्यामात्रवृत्तिलात् श॒क्तिरूप्यलवत् इति, (६) आत्मा, परमाथेसदम्यः, परमाथसद्धाबान्यो वा, पदाथ- 
त्वादनात्मवदिति, (७) आत्मा यावत्खरूपमयुवतैमानानात्मवान् , यावत्खरूपमयुवतैमानभावरूपानात्मवान् वा, पदाथत्वाद्धाब- 
त्वाद्वा घटवदिति, (८) विमता बन्धनिढत्तिः, खप्रतियोगिविषयविषयकनज्ञानाबाध्यानात्मसमकाटीना, उक्तरूपभावरूपानात्म- 
समकाटीना वा, बन्धनिषरत्तित्वात् , निगडवन्धननिदत्तिवन् , इयादयः प्रयोगा अपि--सूचिताः विरेषालुमानान्यप्यन्रे वुक् 

त्मनि । यथा-(१) अत्मधीः, न खविषयविषयकधीबाध्या, धीलात् , छक्तिरूप्यधीवत् , (२) आस्माधिष्ठानकथ्रमहेठदोषः 
न खकायंभ्रमाधिष्ठानज्ञानवाध्यः, भ्रमहेतुलात् , रूप्यहेदुकाचवत् , (३) बरह्मान्यदनादि, परमाथसपत्, अनादिलात् , ब्रह्म- 
बत्, (४) ब्रह्म कालासंवद्धं नावतिष्ठते, पदाथत्वात् , घटवत् , (५) ब्रह्मन्येद्ेदेकगम्यधमादि परमार्थसत् , श्ुतितात्पर्यविष- 
यलात् , ब्रह्मवत् , (६) साक्षिवेवं खलादि, परमाथेसत्त , अनिषेध्यत्वेन दोषाजन्यक्चानं प्रति साक्षाद्धिषयलात् , आत्मवत् + 
(७) विमत, परमाथेसत् , खविषयकसक्षात्कारपूवैमावित्वात्, आत्मवत्, त्वन्मतेऽपि प्रतिकर्मव्यवस्थायर्थं घयदेः सक्षा- 
त्कारपूर्वभाविलसङ्गीकारात्र सिद्धिः (८) अन्योन्याभावातिरिक्ेतद्धटसमानाधिकरणैतद्वररतियोगिकाभावलवं, एतद्धटसमान- 
कारीनावृत्ति, अन्योन्याभावन्यतिरिक्तेतद्धटसमानाधिकरणेतद्धरभ्रतियोगिकाभावश्ृत्तिलात्, एतद्धटभ्रतियोगिकञ्रागभावभरति- 
योगिलवदिति । अच्रचालुद्लतकोणां वक््यमाणत्वान्नोपाष्यामाससाम्यादिशङ्का । तथाच--असत्परतीतिकान्यत्वात्र 
प्रमाग्रतिषयत्वतः । अर्थक्रियाकारितादेर्विभ्वं सत्यमिति स्थितम् ॥ इति निरूपयन्ति ॥ 

(२) अद्वतसिद्धिकारास्तु-- 
देवषद्रेनं सतत्वपरमाथसत्त्वन्यतरसाधनपरे प्रथमाुमाने भ्रथमदेतौ युप्मन्मते प्रातिभिकसाप्यसत्तवेन भातिभासि^ 

क्रलानधिकरणत्वे सतीति विशेषणवेयध्य, असन्मतमाभनिल हेतूफरणे देहालेक्ये व्यभिचारः तस्यापि पश्चत्वे नाधः, बे 
न्व सति पक्षविरोष्य पशलस्यापिष्याऽश्रयासिद्धिः, अनधिकरणत्वे सद्सच्वानधिकरणत्वसैव हेतुत्वसंभवेन व्यरथतिक्ेषणघरि- 
तत्वेन व्याप्यलासिद्धिः, उक्तविरोषणपरि्यागे च खरूपापिद्धिः, क्षिव्यङ्करादिकं न क्ृजन्यमिदयत्र शरीरविशेषणयेव ग्याति- 
शरहाबुपयोगित्वेन रूपादिषु म्य इखत्रेवोपपतत्यसंमकान., छद्धबह्मभो -दधन्तसे. खधनवेकलट्यम् , . धभेवतो इ्मन्ततवे साध्य 
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वैकल्यम् , बाधाभावरूपसय साध्यस्ाधिकरणस्रूपतवेन धर्मलाभावात् , बाधाजुपपत्तिलक्षणप्रतिकूकतकंपराहतत्वेन त्रह्मणीवा- 
स्यपि आतिभासिकत्वामावेन तत्रैव प्रातिभासिकेऽप्यमायेन च व्याचुत्तिद्धये प्रयोजकद्रयस्येव निरूपणीयत्वे परमार्थसत्त्वश्य 
प्रातिभासिकासत्त्वव्यादृत्तिप्रयोजकत्वामावेन चाप्रयोजकता, तुच्छश्रातिभाससिक्रयोरियलनव्यतिरेकसाध्यन्यतिरैकस्य दीनेन 
निखयत्वेन सोपाधिकत्वं चेति प्रथमहेतुने ्रयोजकः । अतएव द्वितीयहेतुरप्यप्रयोजकः; उक्तंरोषात्, अमापदेन 
तत्त्वावेदकलस अरहणे तखाबाधितविषयकलरूपत्वेन साध्याविशेषपयेवसनद्धितुभ्रहे सिद्धसाधनात् , हेलगरहे खरूपासिद्धेच । 
तृतीयहेतौ ठु सल्यत्वसिद्धिं विनाऽनिषेध्य्रसख तेन विना सद्यत्वखय चापिष्याऽन्योन्याश्रयः, मिथ्याभूतसख मिथ्यात्वेनवैन्द्रजा" 
छिकवद्रदणात्तदवदेव पालनादौ भ्वृत्त्या च न भ्रान्तलापत्तिरिति मन्तव्यम् । चतुर्थोऽपि न हेतुः; सथक्ारकजाग्रष्रोधानाः 
भ्यार्थक्रियाकारिखाप्रजल्छवगाहनग्रियासंगमादिविरोषितामरमाणीभूतज्ञानस्यार्थक्रियाकारिलददनेन तद्विषये त्र ण्यभिचारात् , 
““अर्थैनैव विशेषो हि निराकारतया धियाम्” इति वचनेन, ““नह्यसति खखे सुखज्ञानं भवती"ति शाल्नदीपिकाव्चमेन चानलु> 
गतस्यरूपाणामतिग्रसन्तज्ञानत्वखय चोपलशक्ष्यतावच्छेदकरत्वायोगेमोपलक्षणत्वं विना असतोऽपि व्यापारिणो जनकलवदविद्यमान- 

खाप्यर्थसख अर्थक्रियाकारिवस्यावद्यमभ्युपगमनीयत्वात् , अयुपगमेऽपि खरूपाबाष्य्य विषयावाध्यलदगनेन बिषयबाधे 
खरूपवाधन्याप्यावद्यकतया खधन्ञानखाप्यसत्त्वेन तञनैव व्यभिचारात् , प्रातिभासिकरलुसपादावपि भयकम्पादिका्यकारिलः? 
ददचनेनार्थकरियाकारित्वसख परमार्थसत्तवं प्र्श्रयोजकतयाऽकारणकार्योत्प्तिरूपविपक्षवाधकतकानवतरणेन हेतोः साष्यव्याप- 
कलाभावेन साध्यन्यापकत्वसंभवेन विषमन्यापेनानादित्वेन सोपाधिकलात्, प्राविभासिकस्यार्थक्रियाखारिलाभावेऽबाध्याग्त, 
वेयथ्यात्, छद्धसयार्थक्रियाकारित्वाभावेन साधनवैकल्याच ¦ पञ्चमद्ेतो ठ आरोपितत्रख भरातिभासिकत्वे अपनेऽसिद्धिः, 
व्यावहारिकत्वे छक्तिरुप्यादौ व्यभिचारः, उभयसाधारण्येऽप्ययमेव दोषः । कत्पकररितलादिति तु न परमार्थसत्तवसाधकम्; 
असति व्यभिचारात्, शुदधस्याप्यविद्योपधघानेन कल्पकल्लोपपच्या कल्पनासमसत्ताककल्पनाश्रयत्वविषयभासकत्वादीनां श्रत्व 

ग्याघातकलाभावात् , उपहितथ्येव कल्पकत्वाच्च । यथाऽविद्याध्याससयाध्यासान्तरानपेक्षत्वादिनाऽनवस्थापरिदारस्तथा सिद्धौ 
व्यक्तमिति हेतुषट्मपि दुष्टमेव । एतेन--विमतं, न सद्विलक्षणम् , विमतं, न चेतन्याज्ञानकायौदि, विमते, नात्मभ्य्यसत, 

विमतं, नेश्वरमायाकल्पितम् , विमतं, न जीवकच्पितम् , मिथ्यात्वम् आत्मान्यस्वैवृत्ति न, अत्मा पररमार्थसदन्यः, आत्मा 
यायत्खरूपमसुवर्वमानानात्मवान् , विमता नित्रत्तिः, खप्रतियोगिविप्रयविषयकन्ञानाबाभ्यानात्मसमकारीना, इयादिसामान्या 
जुमानग्रयोगा जपि--पराहताः; प्रथमानुमाने--असदरक्षण्येऽपि सद्रैलक्षण्ययोगस्य बाधान्यथाटुपपनत्या पूर्वमेव निख- 
पितलत् कतिरूप्यादौ व्यभिचारात् । द्वि तीयाञुमाने--तदापरोक्ष्यख व्याढ्त्ताकारेण अनापरोक्ष्यादसिद्धेः; सामान्याका- 
रेण विषक्षणे सामान्याकारेण परोक्षेऽपि क्तयादौ अनिषेध्यत्वेन रजतदिः साक्षाद्धानेन तन्न व्यभिचाराच्र । तृतीथासु- 
मने- सुखेक्यसाक्षात्कारवत््ृत्तिविषयशुखाध्यसप्रतिबिम्बे व्यभिचारात् , तव्यतिरेकेणोपरभ्यमानत्वेन सोपाधिकलाच् । 

चतुथोमाने- देन््जालिकापरोक्षे तन्मायाकलिपिते व्यभिचारात् । पञ्चमायुमाने-रखभिज्ञायाः युषुतिकारस्थायि" 
लासाधकलात्, कारणात्मनाऽवरस्थिताइश्छदिनैव पुनरत्थानसंभवाचसिद्धेः । षष्ठाचमाने--मिध्यालस्य सदसद्विलक्षणः" 
रूपत्यै तस्यात्मान्यासदˆृत्तिलसय सिद्धलस्सिद्धसाधनात् , सद्धिलक्षणलरूपत्मे हेतो मिथ्यापदेन सदसद्वैखक्षण्यविवक्षणे 
खरूपासिद्धः, तस्यापि सद्वैरक्षण्यरूपत्मे सन्दिगिधव्यभिचारादप्रयोजकलाचच । मिध्यालन्युनकृत्तिलस्योपाधित्वाच । 
सक्षमालुमाने- व्यावहारिकपदार्थमादाय सिद्धसाधनात्, अनिदयत्वेन व्याप्यसिदेश्च । अष्माचुमाने--याघत्छ- 
रूपमिलनेन किंचित्खरूपविवक्षणे सिद्धसाधनात्, आत्मखरूपविवकषणे ट्टन्ते साध्यवैकल्यच्च ! नवमानुमने- 
पक्षदृ्टन्तयोरेक्य बन्धपदार्थस्यामावेन खरूपासिद्धिसाधनयेकल्ययोरापातात् , हेतौ बन्धविरोषणवेयर्थ्यैन व्याप्यत्वासिद्ध, 
अध्रयोजकराङ्ककरद्कितलचेति मन्तव्यम् 1 विकेषासुमानान्यप्यप्रयोजकरान्येव । तथाहि--प्रथमालुमाने--“सन्धोयं 
खूपज्ञानवानि”ति कष्पितदप्ञानसय “हप नान्यगम्यंः इति प्रत्ययबाध्यत्वेन खविषयविषयकधीब्यत्वरूपहैतोस्तत्र 
व्यभिचारात्, धीपदेन चैतन्यमाश्रविवक्षणे सिद्धसाधनात्, खवितेष्यविषयप्रययविषयकत्रस्रोपाधित्वा्च ¦ द्वितीयानु- 
भाने--दूरादिदोषादुप्दौ यत्र चाकचक्यकल्पना, तेन च दोषेण यत्र तत्र रजतकल्यना, तथ दोषस्याधिष्ठानज्ञानवाध्यत्वेन 
तादशादो व्यभिचारात् , व्याङ्ृत्ताकाराधिष्टानक्ञानानवधित्वख खकार्यञ्रमाधिष्ठानानारोपितत्वस्य बोपाधित्वैन सोपाधिकत्राष्च । 

वतीया नुमनि-ष्वंसापतियोगित्वेन व्याप्यलासिद्धः ! चतुथायुमाने--यत्र यदा वा ब्रह्म, तत्र तदा कालसवन्धः 
इति साधनस्य सिद्धविषयलात् । पञ्चमानुमाने--पारमारथिकत्वेन श्ुतितात्पयैविषयत्वेन व्याप्यलासिद्धेः । षष्टानु- 
भाने--दधकतिरूप्यादीनामपि दोषाजन्यसाकषिविषयत्वेन व्यभिचारात्, छस्य वृत्त्यविषयलपक्षे दष्ान्ते साधनवेकट्यात्., 
दोष्जन्यज्ञानाविषयल्रविकक्षायामसिद्धेः, साक्ष्यवच्छेदकावियृततर्योषजन्यलात्, दोषाजन्मरविकत्पविषयेऽसति ग्यभिचारात्, 
दोषजन्यदेदातरकयप्रययविषये दन्ते साधनवेकल्याश्च । सप्तमायुमाने--द्िश्िपक्षेऽसिद्धेः, विषमनव्याप्स्यानादिल्ग- 
सोपापिलाश्च । अष्टमाद्वमानेऽपरि--साधनात्रन्छि्नसाष्य॒न्यापकयेतद्धमतियोगिक्रजन्यजनकान्यत्रमाचदृरततिलस्परो- 
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धिलात् , विपक्षसाधकतकरनवतरणदशायां सन्दिश्धोपाधेरपि दृषणलात्, संयोगसंबन्धेन धटवद्यपि मूतरे समवाय- 

सम्बन्धेन धटाभावसत्त्वद्भयलन्तामावे व्यभिचारादेति नानुमानेन प्रप्वमिथ्यालानुमानवाधावसर इति सरवैमनवयम्-- 

इति वणैयन्ति । 
(२) अत्र तरङ्धिणीकाराः- 

. इेहुष्ेन परमार्सत्वसाधनपरेऽमाने. न कोऽपि दोषः । तथादि--मयमहेतौ युप्न्मतमभ्रिखेव हेतक्तरणाल सस्य 
न्त्यम् । देहालेक्यामिथ्यालात्, मिथ्यात्वेऽपि मिभ्यात्वेन सलयलवादिमिभ्यालवाद्युमयसंमतमिध्यात्वकत्वरूपस्थव 
श्रातिमासिकल विवक्षणा व्यभिचारः । पतेन देहासमेकयपक्षतापक्षे बाधाश्रयासिद्धी अपि--पसाहते; पक्षविरोषणसय 

आतिमासिकम्याव्रकस्यैवंरूपसयैव विवक्षणादिति मन्तव्यम् । अनधिकरणत्वतदमावाभ्यामधिकरणल्वसेव ब्रह्मणि आघ्या 
व्यासिग्रहोपयिकत्वेन अनौपयिकत्वेऽपि परातिभासिकलाधिकरणलामावरूपस्यखण्डखेात्न हेदठत्वेन विवक्षयेन न व्यथे- 
विरेषणलम्; शरीराजन्यत्वादिस्थङेऽपि तदभावसयैवं विधक्षणे व्यथेविशेषणत्वाभावखेष्टलात् । नहि बरह्मविश्वासत्छु प्राति- 
भभासिकम्याचत्तिरेक परमते संभवति; बरह्मणि धर्मिरूपायाः जगति व्यावहारिकान्योन्यभिवरूपायाः असति असद्रूपा- 
याथ भिन्ररूपत्वात् , ब्रह्मणो निर््मकत्वेन जगतो व्यावहारिकघर्मवत्त्वेनाऽसतो निरूपास्यत्वेन च सर्वालुगतव्यावतंकथमौ- 
सावा 1 पतेन ब्रह्मविश्व्रतिमासिकेष्वेवासद्यत्तिरपि-- परास्ता । एवं ब्रह्मविशधयोर्वियमानां व्याद्प्ति प्रति व्याव 
संकतयेवाख घर्मख वाच्यललात्. तख च पारमार्थकसत््वरूपलस्यैव युक्तत्वा्नप्रयोजकता । पएतेन-नियलं नोपाधिरि- 
वयपरि- सूचितम्; ध्वंसप्रतियोगिलरूपनिलखयलामावसोक्तौ व्याघाताभवेनोपाधेः पक्षे साध्यामावासाधकत्वात् , उक्तालु- 

कूठतकेगरहीतसाष्यव्या्तिकहेतवय्यापकत्वेन साध्याव्यापकत्वाचच । पतेन--दितीयहेतुरपि समीचीन एवेति-सुचितम्; 
विशेष्यावृत्त्यप्रकारकत्वादिरूपम्रमाल्लसय तत्तवुविदकलरूपप्रमत्वस्य वा विशेष्रणे दोषाभावात्, राब्देऽचियत्वाग्रहेऽपि शब्द् 
त्वानियल्नयोः ग्यापिग्रहवच्छब्दादिनाप्यर्थसत््वग्रह संभवेन तदज्ञाने तद्विषयकत्वसंभवच । तृतीयोऽपि हेतुनँ दुः; 
देन्रजालिको हि सर्वं दर्शयामीति भ्रमयति, न तु पालयति, इशरस्वु पटयति; “एष लोकपा इति श्रुतेः । एवं निषे- 
ध्यतवेनवेश्वरसख सवौपरोक्ष्ये ““इन्ताहमिमसिखो देवता अचुप्रबिदय नामरूपे व्याकरवाणी""दादिश्ुतावनिषेध्यत्येनैव 
सर्वनिषयकेश्वरापारोक्षयव्णैनं विशुद्धं सख्यादियसिद्धेरभावात् । पतेन--चतुथेहेतरपि-व्याख्यातः; असलपि गजे गज- 
ज्ञानमासीदिति तज्ज्ञनस्य जम्रदयनुभवेन विषयास्वेऽपि ज्ञानसत्वेन खरूपाबाध्यसाक्चिविषययय।पि रूप्यसय बाध्यत्वदर्शनेन 
न खप्र्ञने' व्यभिचाराभावात् । आश्रयविषयलादिनाऽज्ञानादिसिदिरूपार्थक्रियाकारिखसय विश्वसाक्षिणो ब्रह्मणोऽपि स्येन 
स।धनावैकत्यात्, खरूपेणेव प्रपञ्चस्य निषेधवादिनां मवतां मते सत्त्वेन प्रतीयमानल्लातिरिकिप्रातिभाधिकसतत्वाभविन तस 

देठत्वं॑श्रलप्रयोजकतेन पारमार्थिकसत्त्वभयुक्तमेवाथक्रियाकारित्वमियङ्गीकरणीयतया सध्याव्यापकत्वेनानादिलस्याुपाधि, 
त्वाच्च । पञ्चमे त॒ हेतौ न दोषटेश्ोऽपि; मिध्यत्वेनोभयसंमतलरूपस्यारोपितलसख रेलन्तरीमेनापिच्यभावात् । पतेन-- 
कल्पकरहितत्वादिति षष्ठोऽपि हेतः-व्याख्यातः । कल्पितेन संसारेणस्पृष्टख चैतन्यद्ाभाने निदयमुक्तशचुतेनिं्विषयलापत्त्याः 
ञअतात्तिकसंसारास्पृष्टलस्य साध(रण्येन च डद्धचेतन्यसख कल्पकत्वायोगात् , कल्पनां अति कवेत्वम्रयोजकरारीरेन्द्रियायमावात् , 
अविद्राध्यासस्य खपरनिवोहकत्वस नि्जञतवेन उपहितकतपकताया अप्ययुक्तत्वाच देत्वसिद्धेरभावादिति। पतेन-असुमाना* 
न्तराण्यपि समर्थितानि-भवन्तिः तत्र प्रथमाञुमाने रूप्यस्य वाधप्रतीलयोस्प्यथं सत््वासत्त्वरूपत्वखेवा्गीकार्यलास् , 
परस्परविश्दरूपयोः सत््वासत्त्वयोः .सामानाधिकरष्यस्ानुपपत्तेश्व साष्यवति रूप्ये व्यभिचाराभावात् । द्वितीयादुमाने-- 
अमनिवतेकभिमताधिष्ठानापरोकषान्यूलविषयकायिष्ठानापरोक्ष्लानमाचस्ापरोक्षपदेन विधक्षणाव् तव मतेऽपि चैतन्यमात्रस्यव 
मनिवतैकाज्ञानविषयल्रेन धटादिभलक्षेऽपि तस स्फुरणेनासिथ्यभावात् । ततीयाचुमाने-सुखमेदरल्ञानवलत्तिविषय 
एव प्रतिबिम्ब इति तनन व्यभिचाराभावात् , तश्यतिरेकेणेदयस . तद्धेदेनेय्थपरते शुद्धं अरह्म न जानामीति चैतन्यग्यतिरेके+ 
णेवोपलभ्यमानत्वेन, विने्यरथपरत्रऽपि रूपादिहीनेनासंसारमन्ञानाश्तेन चैतन्येन बिनाप्टुपकम्यमानतेन च षक्षग्या्ठत्तत्वात्त+ 
स्िरेकेणालुपरभ्यमानत्वेन सोपापिकलामावराच । चतुथौनुमाने- देन्दजाछिकख तन्मायिकापारोक्षयाभावेन न्यभिचारा- 
भव्रातर् । पञ्चमाद्ुमाने--पलयमिज्ञायाः. सषुभिकारस्थायिल्नसाधकतवद दटिखष्िवादे एव अस्माभिरपि निरसिष्यमाण+ 
त्वात् । कारणात्मना वि्यमानानामप्यद्नामदष्टत्रेन तस्यापि नारावदर्यंभविन प्रखभिज्ञोपपादनस्य भवन्मतेऽसंभवेना+ 
पिश्यभावात्. । . धष्ठातुमाने-पक्षीडतमिध्यालसख सदसद्विलक्षणावरूपत्वे दोषाभावात् ,. साध्यमभ्यपातिसर्वशब्देनासददि- 
लक्षणस्येव विवक्षणेन षिद्धसाधनाभावात्. मिथ्यात्वन्यूनव्त्तितवं तु नोपाधिः; प्रमेयले साध्याग्यापकत्वात् । तस्ात्मान्य- 
सर्वान्तःपातिन्यसति ्य्राृत्यभावेन -साष्यवतो पिथ्यलन्यूनरत्तिलाभावात् । सप्तमाजुमाने--मात्मनि खपरतियोभि. 
कस्य न्यावहारिकिमेदछ्य तव -मतेऽप्यभवेनात्मान्यख परमार्थ॑सतो ऽमविन, परमार्थसदन्तयाभविन सप्यतिद्यमावापर्था 
वयवह्यरिकपदार्थतादाय. सिद्धाधनानंवसरात् 1 . अष्टमराद्धमाने--खशब्दसख- समभिन्याहतपरतेन न्यिम्रहदसार्य 



[ अलुमा० वार्धोद्वारः ] गौडम्हीनन्दींयुता । ४१५ 
"“ ~~ ------~~~~~---~~---------~~~---- ~ ~~~ ----------~ ~ ~~ ~~~. ~ ~~~ 

~ ~^ ^^ ~~~ ~^ ~^ ~~~ ~~~ 

द्यन्तसवरूपपरत्वस् पक्षधरमेताग्रहदशायामात्मखरूपपरत्वस्य च संभवेनासिद्धिसाधनवैकस्ययोरभावात् । नवमानुमा- 
नेऽपि-तदीयेः ज्ञानप्रभयोः प्रकारात्वोक्तिवद्ृष्टान्तपकषसाधारण्येन बन्धशब्दप्रयोगोपपत्तेः, निचत्तेः खकारणानात्मसहभवं 

विना तजन्यलसिद्धिरिलायञुकूरतकैसाचि्येनाप्रयोजकराङ्काकलद्काभावाचेति । विशेषाञुमानान्यप्यत एव व्याख्यातानि । 
तथादि-प्रथमालुमाने--रूपविषयतया कल्पितस्य ज्ञानस्य रूपं नान्धगम्यमू' इति ज्ञानसमानविषयकलाभावेन तन 
व्यभिचाराभावात् । द्वितीयायुमाने--कल्ितख चाकचक्यस्य श्रमहेत॒लामावेन तज्ज्ञानं विनाऽरोपादसेनेन तज्ज्ञानस्यैव 
हेतुत्वेन च तच्र साध्यस्यापि सत्त्वेन व्यभिचाराभावात्, अथमोपाधेः पक्षमाच्रव्यावर्वकत्मैन द्वितीयोपाधेः तत्रारोपितख 
तदपिष्ठानश्रमहेतुत्वेन साधनव्याधिसंदेदसाप्यभावेन साधनाज्यापकत्येनाप्रयोजकत्वेनाजुपाधिवाच । ठतीयाुमने- 
पक्षाव्यावरया ध्व॑साप्रतियोगित्वस्ाचुपाधित्वात् । चतुथोजुमाने--कालासंखष्टसत्ताराहिलयसेव साध्यार्थत्वेन सिद्धसाध- 
नानवसरात। पश्चमाघ्ठमाने--घमोदीनामप्यपरमार्थतया श्रुतितात्पयविषयाणां पारमाथिकत्वेनैव तत्तात्पयैविषयलस्य 
याच्यत्व्ैन साधनव्यापकत्वेन शरीरजन्यल्सेव कारणधटितत्वेन व्यर्थविशेषणत्वेन च पारमार्थिकत्वेन श्रुतितात्प्यविषयल्य 
अनुपाधिलत् । षष्ठाजुमाने--श्क्तिरूप्यादीनां साक्षिविषयलामानेन व्यभिचाराभावात् , दोषजन्यावियाइक्तिरूपस्याव- 

च्चछद्कसयोभयसंमतलाभावेन विशि्मावसूपहेतोः पक्षे सत््वेनासिच्यभावात्, साक्षाद्धिषयत्वेन विशेषणत्वेन विषयस्य 
विवक्षणाच् संखष्टतया देहत्म्येक्ये बिरोषणतया भासमाने आत्मनि साधनवेकल्याभावात्-, ब्रह्मणो इत्यविषयलपकेऽपि 
विरिष्टामावसत्त्वात् , विशिष्यभावस्याखण्डरूपत्वेन व्यर्थविरोषणाद्यमावाच । अष्टमायुमानेऽपि--एतद्धयपूर्वकाटीनषत्ति- 
तद्धय्त्वादौ साध्याव्यापकत्वात्, पक्षीकृते धमैऽयन्तामाव्रत्तितवसंदेहे साधनान्यापकल्वसन्देहेन साधनावच्छिन्नसाध्यव्या- 
पकरत्वसाप्यसंभवेनेतद्धटग्रतिगो गिकजन्यजनकान्यतरमान्रषृत्तिस्यालपाधित्वाचेति सवैमनवयम्- दति निरूपयन्ति ॥ 

(४) रषुचन््रिकाकायस्त्- 
हेतेषट्रेन ग्रपन्चसत्वायुमानं न संगतम्; अस्मन््रतमश्रिख प्रथमहेठुविवक्षणे त्स्मन्मते जह्यप्रमातिरिक्तबाध्यत्वस्यैव 

भ्रातिभासिकलत्वरूपत्वात् तादशभ्रातिभासिकल्वानधिकरणे असदन्यलसमानाधिकरणनब्रह्यप्रमभाल्िरिकाबाध्यत्वादिपक्षतावच्छे- 

दकाक्रन्ते देदहात्मैक्ये व्यभिचारः, अतिभासमाचश्चरीरत्वरूपग्रातिभासिकत्वविवक्षणे खरूपासिद्धिः, बाधश्च । पतेन-- 
सवबाधकामिमताबाष्यद्योषजन्यज्ञानविषयलतवे सतीति वा खवाधकामिमतवाध्यबाधविषयत्वे सतीति वा, खसमानाधिकरण+ 
कर्मप्रागभावसमानकाडीनज्ञानाबाध्यचे सतीति वैष पक्षतावच्छेदकं विवक्षितमिति शङ्कपि- पराहता; अयि खप्नप्रातिभा- 
सिक्ख खबाधकजा्रद्रोघधानबाच्यखप्रादिप्रातिमासिकदोषजन्यज्ञान विषयत्वेन पक्षतावच्छेदकाकान्ते तत्र बाधः, द्वितीये-- 
स्ाप्रगजादिषु खवाधकजामग्रदरोधबाध्यखप्रगजाभावबुद्धेः निषेध्यत्वेन विषयत्वात्तत्र॒बाधादिकम् , तृतीये-दैशरह- 
नखेवोक्तप्रागभावसमकालिकत्वेन तद्वाध्याप्रसिद्धिः, देवपद्ेऽपि ब्रह्मज्ञानवाध्यद्चकतिरूप्यादौ व्यभिचारादिकमिति मन्त- 
व्यम् । एतेन--सलत्ववादिमिथ्यात्वावाद्युभयसंमतमिथ्याल्कभिन्नत्रमेव हेतुघटकतया पक्षतावच्छेदकघट कतया च विव- 

क्षितमिति वचनमपि--पराहतम्; एवमपि खाप्प्रातिभासिकादौ छक्तिरूप्यादौ च बाधन्यभिचारावारणात्, उभयसंम- 

तमिथ्याकत्वस्योक्तस्थरेऽभावात् । टष्टान्तेऽसिद्धिवारफेण विशेषणेन विना चश्चुस्तेजस्त्वालुमाने व्याघ्यम्रहात्तत्र म्य्थिशेषण- 

त्वाभविऽपि प्रकृते शुद्धरह्मण एव॒ द्न्ततया तथ्ाधिकरणत्वसयासत्त्वेनासिच्यभवेन पक्षीयासिद्धिवारकस्य विशेषणख 
व्यापिग्रहानुपयुक्ततवेन प्रातिभासिकत्वाधिकरणत्वाभावरूपाखण्डाभावसापि. नीलधूमत्वादीनामिव गोरेवेण व्याप्यतानवच्छे- 

दकलेन ग्यर्थविसेषणत्वम् । यदि तु आतिभासिकत्वाधिकरणत्वपदेन प्रातिभासिकमेद एव विवक्षित इति न प्रातिभासिकत्व- 

विरेषणवैयथ्थमिति बिभान्यते, तदाप्यप्रयोजकत्वमेव; परमार्थसत्तवे बाधाजुपपत्तिलक्षणमतिकूलतकेपराहतिश्व । असब्यादति 
अति प्रातिमासिकव्यादरति अति च बह्यविश्वान्यतरत्वसैव प्रयोजकत्वात् परमार्थिकसत्वस्यप्रयोजकलतवात् । पक्षे ध्वंसप्रतियो- 
भित्वरमनिदत्वाभावोक्तौ शरुतिविरोधरूपन्याघातसत्त्वेन नियतेन सोपाधिकत्वं चेति मन्तव्यम् । पतेन--द्वितीयहेवुरपि-- 
व्याख्यातः; उक्तबाधकतर्कपराहतत्वात् । ठतीयोऽपि हेवुने समीचीनः; संबादित्वेन ज्ञायमानम्रततेः संबवादयुपादान- 
श्रलक्षादेः हेतुत्ववद्विसंबादित्वेन ज्ञायमानप्रह्तौ विसवादितादशप्रलक्षसख, देततवनेश्वरीयोपादानभ्रयक्षदिः निषेष्यत्ेन 

तत्मक्षविवक्षायामप्युपपत्या ““हन्तादमिमा” इत्यादि श्रौतम्यवद्यारोपपततेः । चतुथेहेतौ--यत्र यत्र ज्ञानं खरूपतो बाध्यं, 

तन्न विषयोऽपि खरूपरतो बाध्यः; इदं रजतमिति त्. ज्ञानं तन्मिथ्येति विधंयविरिष्टभमस्य बाध्यत्वाुभवेन निषयबाधे 

ज्ञानबाधस्यावद्यकत्वात् खप्रजञाने व्यभिचारः । पतेन--अर्थक्रियाकारित्वस्य पारमा्थिकसत्वप्रयोजकत्वेन साभ्यान्यापकत्वा- 

लनादित्वसुपाधिरियपि--परस्तम् । पञ्चमहेतौ--आरोपितपदेन भिथ्यालेनोभयसिद्धलस्य . विवक्षणेऽपि जीवाणुलमि" 

थ्यालमिथ्यातसोमयसंमतवेन जीवाणुतवे मन्मतरीदया, व्यभिचारः; सिद्धत्वख ज्ञातत्वरूपलवे कदाचिच्छुक्तिरूप्यादिमिथ्याः 

लस्यापि मिथ्यातेन श्ञनसंमवाच्छुकतिरप्भे व्यभिचारः, अमितलरूपते अपञ्चसत्वपिद्धेः पूं अपशचमिभ्यालमिथ्यातज्ञानख 

अमालसिद्धसंभवादतिद्धिः, त्यावहारिक्ममात्वमेव -म्यवदहारकालानाभ्यनिभयकलरूपमन विवक्षितमिति न्यदहारकालबाभ्यः 



४९६ अद्वैतसिद्धिः । ` [परिच्छदः १] 
^~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ [00 ̂ 060 

मिथ्याललोपेतमिथ्यालसेवात्र विवक्षणमिति तु न संमवति; व्यवहारकाङे खप्रकके वा मिथ्यात्वेन गृह्यमाणे बहान्ञानाव्यवदि- 

तपूवमिथ्यालके श्रातीतिके व्यमिचारात्। पतेन षष्ठोऽपि हेतुञ्यौख्यातः; अविययाश्नयसय छद्धस्य तत्कायेभ्रमविषयाश्रय~ 

त्वयापि संभवादिति । पतेन--अनुमानान्तराण्यपि निरकृतग्रायाणि । प्रथभाुमाने--सत्त्वासत््वयोः परस्परविरहरूपत्वा- 

भावस पूर्वमेवोक्ततवात् छक्तिरूप्ये व्यभिवारात् । द्वितीयानुमाने--मसिद्धः । ठतीयायुमाने--सननिधानरूपदोषविशे- 

षृजन्यज्ञानस्यैव विरषदशच॑नविोधित्वेन सुखैक्यसाक्षात्कारवत्मटत्तिविषये प्रतिबिम्बे भ्यभिचारात् , तद विषयकोपाधिविषयत्व- 
सूपरख तव्यतिरेकेणोपरभ्यमानलस प्रपञ्चोपलब्धेः सद्रूपात्मविषयकत्वनिणैयेन साधनान्यापकल्वसंमवात् तेन सोपाधिकत्वात् , 
तत््वसाक्षात्कारस विशेषणत्वे घटादावसिद्धेः, उपरक्षणत्वे छुकतिलादिरूपेण प्रयक्षे दिनान्तरे छ्यादावारोपिते रजतादौ 
व्यभिचारात् । चतुथौनुमाने- रेन्दरनालिकल्य खमायाकल्पिताम्नवक्षतत्फर्च्छेदभहणादौ प्रदृत्तिद्ेनेन तस्यापि मायि- 
कापसेक्ष्यस्ाङ्गीकरणीयत्वात त्र व्यभिचारात् । पश्चमाद्चुमाने--असिद्धेः, देन्रजालिककत्पितद्धिधिदिनस्थायिनि मायि- 
कपदा् व्यभिचाराच ! ष्ठानुमने--सरवैपदेनासदन्यस् प्रहणे लन्मते छकतिरूप्यादेरसत्तवेन सर्वपदवैयथ्योपत्तेः, मन्म- 
तरीलया आत्मासद्धिनलसेव पक्चवेन आत्मासन्यां भिन्नं खाश्नरयषृत्ति नेति साधने बाधात्, अभ्रयोजकत्वात् , सर्व, 

प्रातिभाक्तिकान्यसर्बैषृत्ति न, सदयमात्रवृत्तिलादात्मवदिलाभाससाम्यात् , प्रमेये प्रमेयरूपेण ्रमेयत्वस्याभावेन साध्यवति 

तव्राप्युपाधिस्वेन साध्यव्यापकल्रात् व्याबहारिकमिथ्याते मिथ्यालसख पू्वमसिद्धत्वेन साधनान्यापकत्वाश्च मिथ्यातवन्धून- 
इत्तितवस्योपाधिलाच । सत्तमानुमाने--“आनन्दो ब्रह्मणो रूप"मिलादिश्ुतौ व्यवदारकाराबाध्यसख जीषभेदस्योपलम्मेन 
तमादाय सिद्धसाधनात् । अष्टमानुमाने--शब्दसखभाववणैनस्यानुमानेऽदुपयोगात् खक्षब्दधरितसाध्यविवक्षणेऽसिद्धिसा- 
धनवैकल्ययोः प्रसङ्गात् । नवमालुमाने--तत्तव्खातन्रयविरोधिनानाखरूपवन्धपदार्थस्य टष्टन्तपक्षासाधारण्येनासिद्धेः, 
साधनवैकल्याचच ! पतेन--विरोषायुमानान्यपि--परास्तानि । तथाहि--प्रथमाञ्चुमने--सूपे“रूपमन्धगम्यमि"ति 

बवाक्यजन्यज्ञानीयान्धप्र्क्षविषयलले“रूपं नान्धगम्यमिति” वाक्यजन्यज्ञानवाध्ये व्यभिचारात्, समानविभक्तिकनामद्वयज- 

-न्यज्ञानस्य निविंकल्पकतवेन अकृते रूपमात्रविषयकतदुपलक्षणविधया तयोः ज्ञानयोरन्धगम्यत्वतदभावयोः प्रकारत्वेऽपि 
वविशेषणविधाया प्रकारत्वभावात् तादृश्ञानयोरन्यूनानतिरिक्तनिषयकतवात् । द्वितीयादुमानि--चाकचक्यस्य सर्वस्य 

ज्ञानं न ्रमहेठुः, किन्तु तत्तदयक्तिविरेषाणाम् । तथाच तत्तद्यक्तिज्ञानापेक्षया तत्तदयक्तेरेव हेतुत्यै लाघवात् कसिपिते त्रं 
"व्यभिचारात्, प्रथमोपापेयैदभाववत््वेन क्ञातमधिष्ठानं खजन्यत्नमनिवर्तकं, तारशदोषाजन्यत्वकूपत्ेन ताद्छादोष्रतियोगिक- 
स्वरूपविरेषणस्य चाकचक्यादिष्वन्यावर्तकवेन विपक्षान्याबर्तकविशेषणानवच्छिन्नस्य साध्यन्यापकल्वसेमवेन पश्चेतरततुस्य- 
त्वाभावेन तत्रारोपितस्य तदधिष्ठानहेतुत्वेऽप्यदोषेण साधनाव्यापकत्वसंमवेन चोपाधिद्रयस्ापि भ्रसङ्गेन सोपाधिकत्वाच्च । 
तृतीयानुमाने--अनदेरपि भागमावस्य ध्वंसप्रतियोगित्वददनेन अन्नादित्स्य ष्व॑साप्रतियोभित्वापरयोजकलेन पक्षव्या- 
त्या ष्वंसामतियोगित्वस्योपाधित्वात् , अनादितल्वस्य प्रागभावाप्रतियोगितरूपते तुच्छे बाघभ्यभिचारौ । तदिशिष्टभावरूपते 
भावस्य तुच्छान्यत्वरूपले मन्मते छक्तिरूप्यादो तो । पतेन--प्रागमावे साधनान्यापकतेनाप्युक्तोपाधिः साधुरिति-- 
सूचितम्, चतुथानुमाने-देशकालसंखष्टसत्तारूपल्रामावसाधने विशेष्यवस्वेन निश्ितेऽयिकरणे यो विगिधभावः 
स विरेषणाभावखरूपर ईपि न्यायेन अ्ृतेऽपि सत्तारूपत्वेन निश्चिते उक्तामावस्योक्तसंबन्धरूपतया पर्यवसानात् किंधि- 
त्कालावच्छिनदेशाद्यसंबन्धान्यलमादायाथन्तरात्, यदा यदा ब्रह्म तदा देशादिसंबन्ध इत्यतो मूलोक्तदोषाश्च । पश्च- 

माञुमाने--सक्तयुपाधायकममाविषयलस्य, शरुतिजन्यधीमात्रमयोजनलस्य चोपाधित्वात्, साघनविशेषितत्वं तु नोपधेरा- 
भासताप्रयोजप्र, दूषकताबीजनिधटस्यैव तथात्वेन दीधि्यादायुक्त्वात् । ष्ष्ठानुमाने--जीविरक्ये जीवानण॒तरे च 
तातिकलसिन्ापत्त्या दोषजन्यत्वेनोभयवादिसिद्धज्ञानविषयत्वस्य भवता विवक्षितुमदाक्यतेन केवलस्य तस्य॒ विवक्षणे 
छखादीनामपि तादशानियाृत्तिनिषयत्वेन खरूपसिद्धेः । सत्तमानुमाने--खविषयकिंचिज्जानपूवढृत्तिवस्य शक्तिर 

म्यादौ व्यभिचारात्, यावत्छन्ञानपू्वइृ्तित्स्य धटादावपिद्धः, खप्रयक्षपूर्दर्तितवस्य खुखादौ इत्यखीकारपक्ने तत्र खम 
क्षकालोतनचदस्तादिपरिमाणविशेषादौ चासिद्ेः । अष्टमानुमाने-तद्धयसमानकारीने' तद्धटाखन्ताभवि पक्षे साधनखो- 
पाध्यभावस्य च निश्वयेनोपाधेः साधनान्यापकतवनिश्वयेन साधनावच्छिन्नोक्तोपायेः दुरुद्धरत्वात्, अस्मन्मते मिध्यात्रघरका- 

वयन्तामावस्य अतियोम्यविरोधिलेन देशकालावच्छिन्ञठत्तिकत्वाभवेन सिद्धसाधनान्र । पूक्ता्मानेषु द्वितीये भमल- 
दोषत्वयोरनजुगतलेन पक्षदृन्तसाधारण्यामवेनासिद्धिसाधनवैकल्ययोः पदाथतादिहेतौ पद शक्यतस्य बिवक्षणेऽसिद्धेः, 
तद्वकष्त्वविवक्षणे_ पदललक्षयल्रयौरनङगतल्वेन तयोश्च असङ्ञेनोक्ताहुमानानि इष्रनीलयलमतिविसरेणेति रिवम्-- 
इति विवेचयन्ति ॥ ; । 

इति अयुमानबाधनिरासः ॥ 



{ भिश्यात्वे० विरोषानु० ] गौडनक्षानन्शीयुता । ४१७ 

मिथ्यात्वे विरशोषालुमानभ्। 

मिथ्यात्वे च विद्रोषतोऽञुमानानि । (९) ब्रहमकञानेतरावाध्यबह्यान्यासखानधिकर णत्वं पारमाधिकस- 
स्वाधिकरणादृत्ति, ब्रह्माृ्तित्वात् , शुक्तिरूप्यत्ववत् , परमार्थसद्धेदबच्च, (२) विमतं, मिथ्या, ब्रह्मान्य- 
व्वात्, शुकिरूप्यवत् , (द)परमाथेसच्वं,स्वसमानाधिकरणान्योन्याभावध्रतियोग्यचृत्ति,सदितरावृत्ति- 

त्वात् ब्रह्मरववत् , (७) ब्रह्मत्वमेकत्व त्रा सव्यापकम्, सतवसमानाधिकरणत्वात्, असद्धेटक्षण्यवत् , 
(५) व्याप्यञ्त्ति्टादिः, जन्याभावातिरिक्तखसमानाधिकरणाभावमान्प्रतियोगी, अभावप्रतियोभि- 
[^ +^ म ~~~ ~^ ~ +~ ००७ 

गौडनह्यानन्दी ( रघुचन्द्िका ) । 
बह्यक्ञानेत्यादि । बहकाना्यावाभ्यं यत् अह्यान्यत्, तदुत्तित्वविशिष्टः अतस्वाभाव इयः । पारमार्थिक- 

सत्वेति । सामान्यानुमानोक्तरीस्ा धीविशेषविषयस्वादिरूपं पारमार्थिकसस्वं बोध्यम्, तेन न तन्नोक्तदोषः । 
पारमाथिकसस्वाधिकरणड़त्तिस्वमन्र रयावहारिकं आद्यम् । एतेन- ब्रह्मरूप पारमार्थिकसच्वस्याधिकरणमप्रसिद्धम् , 
कर्पिताधिकरणस्वस्य तत्रैव प्रसिद्धावपि श्ुक्तिरूप्यत्वे साध्याप्रसिद्धि., तदृत्तिस्वस्य मिध्यास्वं तु नाद्यापि सिद्धम्, येन 
तस्सच्वेऽपि तद् भावसच्वाक्ञाप्रसिद्धिः; पारमा्थिकसदत्तिष्बेऽपि किंविदवच्छेदेन तदभाववस्वमादाय् सिद्ध साधनापत्या 

पारमार्थैकसद्ृत्ति यत् यत् तदन्यत्वश्यैव साध्यीकारयत्वात् , तस्य शुक्तिरूप्यत्वे ब्रह्मनिष्ठ न प्रसिद्धिरियादि--परा- 
स्तम् ; अवच्छिन्नब्रह्निष्ठेऽपि उुक्तिरूप्यत्वे खुडबहयदृत्तिस्वा मावानपायाच्च । अच्रत्तिस्वमात्रसखय द्टन्ताकृत्तित्वेन व्या्य- 
प्राहकत्वात् । बहयाच्रत्तितव्वं देतूककृतम् । नच--अवृ्तिदव मानस्यापि छुद्धब्रह्यनिष्टतया उ्याप्तिप्राहकतेति-- वाच्यम् ; अह्यणिं 

द्टन्ते साध्यवैकस्यापातात्, स्वरूपत्वेन ब्रह्मणः प्रपञ्चदृत्तित्वात् परमते प्रपञ्चस्य पारमार्िकरसत्वाधिकरणस्वाव् 1 
अतएव साधनवेकट्यमपि; ब्रह्मनिष्ठस्य परपञचयरत्तित््रसाद्यापि मिथ्याव्वासिद्या बह्मण्यशृत्तित्वासिद्धेः । केवरस्यासच्वा- 
भाच पारमार्थिकसदुत्तिखेऽप्युक्तपश्चतावच्छेद्करूपेण तदभावरूपसाध्यवस्वमक्चतम् । अतएव बह्यान्येति सार्थ- 
कम् । प्रातीतिकलत्तिष्वरूपेणासस्वाभावः पारमा्थिका्त्तिः, अतः सिद्धसाधनादबाध्यान्तसुक्तम् । नच--एवमपि 
अह्यक्लानधाध्यप्रातीतिककृत्तिव्व रूपेण तस्य पारमा्थिकावृत्तिस्वेन सिद्धसाधनं तद्वस्थमिति- वाच्यम्; सर्वं श्रातीः 
तिकं स्वज्ञानबिरोष्ये नास्ती'ति ज्ञानेन सर्वेध्रातीतिक्ानां जह्यज्ञानान्यबाध्यत्वाव्. यथोक्तपक्षे खाभ्यस्यासिद्धस्वात् । 

रूभ्यत्ववदिति । छक्लवच्छिन्नचिदुततेरपि शुक्तिखप्यत्वस खद्धबद्याग्त्तित्वमिति भावः । 'उपहितदृत्तः छडङृत्ति्व- 
नियममते व्वाह--परमार्थस्द्धेद्वदिति । परमाथैषद्धेदोऽपि बह्यदृत्तिः । अन्यथा परमार्थत्वस्य स्वधर्मत्वानुप- 
पत्तेः । अतो बह्यणि सस्वादिरूपपरमा्थमेदो विद्यमानोऽपि न॒ परमा्थसस्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकः; तस्प्रतियोगि. 
ताया अवच्छिन्नत्वे मानाभावात् । व्यवहारिको वा परमार्थावरत्तिवं मेदो निवेश्यः; तादृशभेदस्य शकिरूप्याद्युष- 
हितचिद्ृत्तिरेऽपि न द्धबह्यद्ृत्तित्वम्; परमाथदृत्तिसवभिशिष्टत्वरूपेण परमा्थद्त्तिस्वासंभवात् । अतएव 
महाकाराचत्तिष्वविश्षिष्टस्वरूपेण महाकारुड्त्तित्वं नेच्छन्ति । मिथ्या सद्िरक्षणम् । तेनासब्ादत्तिमिथ्यात्वस्यासल्य- 
मवेऽपि न व्यभिचारः । खसमानाधिकरणान्योन्येव्यादि । अन्योन्याभावो व्यावहारिकः अतियोग्यदृत्तिवां 
आद्यः । तेन ब्रह्मनिष्ठं बह्मभेदं प्रातीतिकमादाय न दोषः । सखसमानाधिकरणवादशमेदप्रतियो गिद्रत्ति यद्यत् तदन्यत्व- 
कटः साध्यम् + यद्धा--सखप्रतियो गिदृत्तित्वं स्नसामानाधिकरण्यं चेव्युभयसंबन्धेन उक्तमेदविरिष्टं यत् तद्म्यस्व 

साध्यम् । तेन सख्पदाथसख प्क्षदष्टान्तसाधारणसख एकस्या भवेऽपि न क्षतिः । सदितरेति । परमाभौन्येयथः । सत्व. 
व्यापकम् अबाध्यनिष्ठमेदभतियोगितानवच्छेदकम्.। पञ्चमधरकारा बिद्यानिदृत्तिपक्षे तखाः ब्रह्मान्यस्वादेकस्नं पक्षीृतम् । 
तश्चाविनारिस्वादिरूपम् । संयोगादिवदम्याप्यद्रत्तितवेनाथीस्तरं स्यादतो व्याप्यचत्तिरिति । दैरिकसंबन्धावच्छिन्ना 
किंचिदवच्छिक्ना इृत्तियस्य तदन्य इत्यथः । धटगोत्वादेः कालिकरसंवन्धावच््छिन्नवृत्तस्तन्त्वाद्यवच्छिन्नत्वादवष््छिन्ना- 
न्तम् । समवायेन धटादेरग्याप्यद्रत्तिष्वस्वीकारमते आह--आदिरिति 1 गोत्वादिरिखथः । घटादौ स्ववच्छि्नदृत्ति- 
कान्यस्रखमानाधिकरणायन्ताभावप्रतियो गिव्वं शुकतिरूप्यादिषष्टान्तेन साधनीग्मिति भावः । भेदप्रतियोगिस्वमादाय 
सिद्धसाधनान्माज्ति 1 अज्ञन्यस्य खसमानाधिकरणान्यस्याग्रत्तियोगीति पर्यवसितं साध्यम्र। कपालादिनाशनाद्यबटादौ 
-स्वसमानाधिकरणान्यनाक्षप्रतियोगिष्वेन बाधादजन्येति अन्दर व्रिरोषणमर् । अभावप्रतियोगित्वादिति । नद 
प्रतिशरोगितात्वेनेव देतु्वसंभवादभवेति व्यथैमिति-- चेन्न; प्रतियोगितासंबन्धेनाभावस्यैव हेतुत्वे तात्पर्यात् । ग्रदि 
लु प्रतियोगितात्वं संयो गादिप्रतियोगिवायाममावीयभ्रतियोगितायां च नेकं, तदा प्रतियोगित्वशडदस्य नानार्थकष्वेना- 

-आ्ीयभतियोगिस्वपरताराभायाभावपदम् ; भन्यथा स्षयोगादिनिष्टपरतियोगिर्वस्य हेतुष्वे गुणादौ मागरासिश्यापत्तेः ॥ 

मते त्िति। जनि्निदपने । मिथ्यैयेति । खसमानाधिकरणाद्मस्तामावम्रतियोरपपीरयभेः । भन्रन्मख 
अद्रे मि, ५३ † 



४१६ ¦ अद्वैतसिद्धिः । {परिच्छेद .१ ] 

त्वात्, अभिषेयत्ववत्। अभिधेयत्वं हि परमते केवलान्वयित्वादन्योन्याभावमाघतियोगी । स च समा- 
नाधिकरण पव, असन्मते तु मिथ्यैवेति, नोभयथापि साध्यवैकल्यम् । (६) अत्यन्ताभावः, प्रतियोग्यव- 
च्ठिन्नवचिः, निव्याभावत्वादन्योन्याभाववत्। (७) अव्यन्ताभावत्वं प्रतियोभ्यश्षेषाधिकरणच्त्तिमाचवृ- 
त्ति, प्रतियोम्यवच््छिन्नवृत्तिमा्चत्ति वा, नित्याभावमाजवृत्तित्वात्, अन्योन्याभावत्ववत्। (८) घटाव्य- 
न्ताभाववस्वं, खपरतियोगिजनकामावसमानाधिकरणदृत्ति, एतत्कपालसमानकाटीनेतद्धटप्रतियोगि- 
काभाषद्रृ्तित्वात् , रमेयत्वचत् । (२) पतत्कपालमेतद्धटाद्न्ताभावाधिकरणमाधारत्वात्पटादिवत्। 

^ ^^ ०१/५4 १११८ 

गोडव्रह्मानन्दी ( टघ्ुचन्दिका ) । 
सखसमानाधिकरणान्यस्याभावस्य खाश्रयभेदसेव प्रसिद्धत्वात् नाप्रसिद्धिः । प्रतियोम्थवच्छिक्नेद्यादि । अ्रतियोगि- 
तावच्छेदकसंबन्येन यत् भ्रतियोगिमरवं तदवच्छिन्नवृत्तिक इलर्थः । घटादिसंयो गिस्वावच्छेदेन भृतदधरदौ 

जकादिसंयोगवस्वरतीतेस्तादशसंयोगादि साध्यं भसिद्धम्, घटादिभेदे तु साध्यसाधनयोः मरसिद्धिः; उक्तमेदय 
छारुष्चिव्वे उक्तमेदाभिकरणदेश्षखव तदुत्तेः धघटादिसंयुक्तत्वस्याप्यवच्छेदकत्वात्, “इदानीं घटसंयुक्तदेशे घटमेद 
हति भ्रघ्ययस्य घटसंयुक्तस्वविरिष्टे अवच्छेदृकत्वावगाहित्वात् । अतएव संयोगावच्छिन्नघटालन्ताभावस्यापि 
घरसंयुक्तदेशोऽस्वीकारान्तदवच्छेदेन काङाष्त्तिस्वात् घटसंयुक्तत्वा वच्छिन्नबृत्तिकत्वेन तत्र साध्य सन्दिग्धत्वेन न 
बाधः । नु कालिकसम्बन्धेन गोस्वादिमति कारे तत्सम्बन्धावच्छि्नस्या भावस्य दै शिकविरोषणतासम्बन्धेन दत्तो 
विरो्ेनावच्छेदकमेदकद्पनस युक्तत्वेन तादृदयाभावसख गवान्यदेश्षावच्छेदेन बृत्तियुत्ता; गवाच्वच्छेदेन कष्टे 
ग्रोस्वादेः कालिकसम्बन्धसत्वेन पदवच्छेदेनोक्तभावस्यासत्तवात्, समवायादिसम्बन्धेन यो गोत्वादेरभावस्तस्य कारे 
दशिकविरोषणतया वा कालिकथिरोषणतया वा वृत्तौ नावच्छेदककद्पनेः मानमस्ति । तथाच्च तस्य कारबृत्तिषवे 
गवादिभिन्नदेश्चसेव गवादिदेशस्याप्यनवच्छेदकल्वात् कथं प्रतियोगिमस्वाचच््छिन्वरत्तिकत्वमिति--चेश्न ; वाच्यत्वादि- 

केवरान्वयिध्माणां कारनरुत्तित्वख देशावच्छिक्रबत्तिक्वाभादेऽपि भ्यतिरेकिणां समवायादिसम्बन्धावच्छिन्रगोत्वा- 
भावादीनां गवादिभिन्नदेशावच्छिन्नकारबरृत्तिताकस्वस्यावदयकत्वात्, इदानीमगवि समवायेन गोत्वस्यामावः, नतु 
“गवी?ति प्र्ययात् । अथ--एवमपि तार्किकादिमते तादश्ाभावस्योक्तवृत्तिताकरत्वम्, भवन्मते तवभावमाच्रसख केवला. 

भ्वयिष्वेन नावच्छिन्नकारुडृत्तिताकस्वमिति बाध इति--चेश्न; “श्यं सर्वं खाधिकरणे कारत्रयेऽपि नासी"ट्यादिप्रलय- 
येन दस्याभावमाच्रस्योक्तदरत्तित्वसीकारात्, अन्यथा तख केवरान्वयित्वादेव ध्मसंबन्धावच्छिन्नभतियोगिताकत्वसखापिं 
निरसपत्तेः । अथवा-भतियोगिमदेशानवच्छिन्ना सती जवच्छिन्ना वृत्तिर्यस्य तदन्यत्वं साध्यम् । तचावच्छिन्न- 

धृत्तिकभिक्नेऽपि केवरान्वयिन्यभावे स्येव । अथवा--प्रतियोगिना यद्वच्छिन्नं विरिष्टं तत्र बृत्तिर्यस्य तत्वं त्िरू- 
पितव्रृत्तिकस्वं पर्यवसिते साध्यम् । यद्यपि य्किचित्प्रतियो गिनिवेरो सिद्धसाधनम्, खप्रतियोगि निवेरो च पश्चदष्टान्त- 
साधारणख शवत्वखाभावेन साध्यवैकल्यादिकम् ; तथापि खनिष्मरतियो गिताकस्वं खसामानाधिकरण्यं वेस्युभयसम्ब- 
स्थेन विषयविश्निष्टसवमिलयादि साध्यं बोध्यम् । खपदार्थस्तु न प्रवेदयते; प्रयोजनाभावात्, अभ्यनिष्टमतियोगितादेर- 
न्यदीयसम्बन्धाघटकत्वेनाव्याववेकत्वात् । नित्याभावत्वादिति । ध्वलादौ व्यभिचारन्नित्येति । बह्यणि व्यभि- 
नवाराद्भावेतिः । सप्रतियोगिकश्लभावेय्थः । प्रतियोग्यरोषेति । अशेषखभ्रतियो गीतयः । पूर्बक्षणडत्तिस्व- 
विशिष्टस्य सखस्याभावरूपो यः प्रतियोगी तद्धिकरणषत्तिः सर्वोऽप्यन्ताभावः तन्मात्रवरत्तिष्वं च पक्षे सिद्धम- 
सोऽक्षेषेतिः । दथाच खप्रतियोग्यधिकरणष्वर्यापकं यस्य यश्याधिकरणं, तत्तदन्यत्ववदञ्रतित्वं साध्यं खवभ्रति- 
योगिकत्वं सख सामानाधिकरण्यं चेत्यु भयसम्बन्धेन बिषयविरिष्टं यद्त्तदन्यावृ्तित्वं खावच्छेदकविशिष्टवदडत्िश्वं 
स्निरूपकत्वं चेत्यु भयसम्बन्धेन भरतियोगिताविरिष्टं थत् तददृत्तिष्वं वा पर्यवसितम् । भरतियोग्यवच्छि- 
श्नत्यादि । प्रतियोग्यवच्छेदकावच््छिन्नबृत्तिकान्यान्ृ्तीयथः । जवच्छिश्रदृत्तिकादृत्तीति व्रार्थः । -अवच्छिक्नव्रतिकस्वे 
देशिकड़त्तिनिवेश्ा देशाव च्छिन्नकाछिकवृत्तिके भेदे मेदस्वस्य स्वेऽपि न साध्यवैककष्यम् । . तश्र दृ्तिषामान्यस्य 
निवेशो तु वाच्यत्वस्नादिकं दृष्टान्तः । आग्यपक्षेऽपि दैरिकभ्याष्यशत्तिमेदत्वं दृष्टान्तः । श्रतियोगिजनकेति । 
सवग्रतियोगिजनकेलधैः । सवपदाथैः अल्यन्ताभावः । तत्प्रतियोगिजनकाभावसलद्रग्रागभावः । तस्सामानाभिकरण्य 
चानवच्छन्न . निवेद्यम् । तेन ताइद्याभावानवन्छेदकेन तद्वटध्वसकाेनावच््छिन्नं तस्सामानाधिकरण्यं तद्धयाल्य. 
स्तामावनिष्ठमादायं . न सिद्धसाधनादिकम् । तक्कपाखनाशषजन्यतद्रध्वंसस्वे भ्यभिचाराव-काटीनान्तम् । 
-तत्कपारुनाकाानाद्यघरभ्यक्तिनिवेशे. तु तत् न देयम् । अनादिप्रतियोगिकाभावतवे भ्यभिचारादेतद्धटप्रतियो गिकेति । 
सद्ररससंयोगत्वादौः भ्यभिचारादभाविति । वस्तुतस्तु-एतद्वटेति । पतस्कपारनारानाश्यधटे्थः । एवंच तद्धट- 
भो गभावक्ाङावच्छिन् छासानाभिकरण्यमाद्ाच. सिद्धसाभनात् सामानाधिकरण्ये अनवच्छिन्नत्वं देयम् । कद्रभ्वंसस्वे 
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( १०) ब्रह्मत्वं न परमा्थ॑सन्निष्ठान्योन्थाभावभ्रतियोगितावच्छेदकम् , ब्रह्मदृत्तित्वादसदेलक्षण्यवत् , 
(११) परमार्थससरतियोगिको सेदो न परमार्थसन्निषठः परमाथसत्पतियोभिकत्वात्, परमार्थ- 
सत्वावच्छिन्नपरतियोगिकामाववत्, ( १२) सेदत्वावचिछन्न, सद्धिरक्षणप्रतियोग्यधिकरणान्यतरवत्+ 
अभावत्वाच्छुक्तिरूप्यप्रतियोगि काभाववत्, (१३) परमा्थसन्निष्ठो सेदः, न परमाधसत्पति- 
योगिकः, परमाथसदधिकरणत्वात्, शुक्तिरूप्यप्रतियोगिकमेद्वव्, (१४) मिथ्यात्वं, जह्यतुच्छो- 
भयातिरिक्तत्वभ्यापकम्, सकरमिथ्यावृत्तित्वात्, मिथ्यात्वसमानाधिकरणास्यन्ताभावाप्रतियोभि- 
त्वाद्वा, दद्यत्ववघत्, ( १५) रदयत्वं परमाथेसदचुत्ति, अभिधेयमाअच्त्तित्वाच्छुक्तिरूष्यत्ववत् , 

गोडनह्यानन्दी ( रघुचन्द्रिका ) । : 
स्यभिचारात् काटीनान्तम्। तदस्य समवायिनि तदलन्ताभावास्ीकारे स्वगव च्छिन्न न देयम् । नयु खप्रतियोगि- 

समानाधिकरणटृ्तित्वमात्रसाधनेऽपीष्टसिद्धेः किमिति जनकाभावनिवेश इति--चेत् , अयं तत्र भावः। घटादेर्त्पत्तिपूर्व 
तसमवायिनि तदभावः परेणापि स्रीक्रियते । तख चाल्यन्तामावान्यस्वे तदेद्यकारवच्छिन्दत्तिकत्वे च गोरवान्भा- 

नाभावात् प्रतियोगिसखकारे तश्स्वेऽप्यवि्यादिदोषेभ्यः तद्श्रयक्षत्वा्युपपन्ेः प्रतियोगिजनकल्वेन पराङ्गीद्धता- 
भाव एव सः । किंच गवादिनाश्चकारे गवादौ गोत्वाद्यलन्ताभावः परैरपि खीक्रियते । अतएव क्ञायमानगोस्वादेः 
स्वाश्रयभरलक्षदेतुस्वे अतीतानागतगवादौ भ्यभिचारमुद्धाव्य गोत्वादेक्लीने तदङ्गीुर्वम्ति ताकिंकाः । बिदरृतस्ेतदधिकं 
सूप्रसुच्छावरौ नः । अधिकरणम् अन॑वच्छिक्राधिकरणतावत् । तेन तदनवच्छेदकावच्छिक्नतदव्यम्ताभाववत्वमादाय 
न सिद्धसाधनम् । परमार्थैयादि । मिथ्यातुच्छनिरुक्षणवृत्तिमेदप्रतियो गितानवश्छेदकस्वं साध्यम् । तेनाबाध्यनिष्ट- 
मेदघटितात् सत्वव्यापकमिष्युक्तसाध्यात् मेदः । मेद् इति । खप्रतियोग्यदत्तिमेद इत्यथः । तेन मिध्यापरमार्थोभय- 
भेदादौ न बाधः । नच--तत्रापि परमा्थनिष्वतवं नासि; मिभ्यात्वात् , अतो व्यथैमुक्तविशेषणमिति--वाच्यम्; तथापि 
अहमभिन्े सर्वत्र परमाथेत्वनिषेधस्य अरकरताजुमानफ़र्ख सिद्धये तदावरयकस्वात् । अस्यथा परमार्थनिष्टतवमान्रख मिथ्या- 
स्वेन बह्यदृत्तिमेदे साध्यस्योपपाद्य्वेन ग्रपजरेवृत्तिमेदेऽपि तेनेवोक्तसाध्योपपत्योक्तफलकसिद्धेः। परमार्थससतियोभि- 
कत्थादिति । नजु--समतियो गिकत्वमात्रखैव साधकस्वात् परमाथेसदिति ग्यथेमिति-चेन्न; अमावनिष्टयेव 
छप्रतियोगिकत्वसख कामार्थं तदुपादानात् । यदि हि सभ्रतियोगिकत्वमात्र हेतुः, तद् संयोगादिमाच्रनिष्टस्य तस्य हेतुत्वे 
संयोगादेरेत् पक्ष्वं श्ास्यम् । संयोगादेरभावस्य च अरतियोभितासु प्रतियोगितात्वस्य एकखामवेनोभयसाधारणस्य 
हेतुस्वासंमवात् । तथाच परमा्थनिष्ठत्वमात्रसख मिण्या्वेनेव साध्योपपत्या बह्यान्यस्य सर्वस्यापरमा्थेष्वालमः । 

सति चोक्तविशेषणे संयोगादिमान्ननिष्ठं सश्रतियोगिकत्वं न छभ्यते; जद्यणि निरवयवत्वेन मन्मते संयोगाध्खीकारात् 
यदि तु प्रतियोगिहापदार्भमात्रे प्रतियो गितात्वसेकं श्वीक्रियते, तदा सथ्रतियोगिकत्वमात्रं हेतुः । पतियोनिकामाब- 
वदिति ! तादशाभावश्च मेद् एव; परमते परमा्ैत्वस्य भेयस्वादिद्लन्ता भावस्य प्रतियोगितानबच्छेद्कस्वात् ; 
मन्मतेऽपि मिथ्यास्वभाहकमानेनाकाशत्वादेस्तत्सत्वेऽपि तस्य तत्सत्वे मानाभाषात् , तत्तद्धी विषयस्वन्यक्लयपेक्षया गुर- 
त्वाच्च । सद्धिटक्चषणेति । सद्विरुक्षणं यत् खप्रतियोगिसवाधिकरणयोरम्यतरत् , तत्संबन्धि साध्यं तद्न्यप्रतियोगि* 
कस्वसदस्याधिकरणकत्वयोरन्यतरवच्वं पथ॑वसितम् । तेन खंपदाथोनयुगमेऽपि न सखर्ूपाकिखादिकम् । सकरमि- 

श्येत्यादि । यद्िशिष्टख व्याप्यं मिथ्यात्वं तच्वादिलय्थःः । मिथ्यास्वं ययद्धमीवच्छिन्नाभावशत्ति, तत्तदधमेभिन्नध्वा दिति 

यावत् । मिथ्यात्वं मिथ्यात्वत्वम् । व्यापकं ष्यापकतावष्छेदकम्,. । तेन मेयस्वादिरूपेण स्प्रापकश्वमादाय न सिद्धे, 

साधनम् । अप्रतियोगित्वात् श्तियोगितानवश्छेद्कश्नात् । नच्च--समानाधिकरणान्तं व्यथेमिति--चाच्यम् ; साधन 
त्रैकस्यवारकत्वात् । नच--मेयस्वं ब्रह्मस्वं वा इष्टान्तोऽर्स्विति--वाध्यम् ; मन्मते मेयस्वस्यापि तद्भावात् , मत्व 

परमते प्ररादिनिष्ठायन्ताभावभरतियोगितावच्छेदकस्वात् । देशिकविशेषणतासम्बन्धावच्छिन्ना हि प्रतियोगिता , हेतो 

साध्ये च निवेश्या; अन्यथा सरूपासिद्धिबाधयोरापत्तेः, यदि च ब्रह्मवे परमते तन्न स्वीक्रियते मानाभावात् \ तदः 

अधिकरणान्तं न देयम् । नच--सखरूपासिद्धिरिति--वबाच्यम्; मिथ्यास्वत्वस् तत्तद्धीत्रिषयत्वादयपेश्चया गुर््वेनोक्ता- 

यच्छेदुकत्वा भावात् । नेवं --प्रपन्चे मिथ्याव्वासीकारेऽपयुक्तसा्योपपत्तिरिति--वाच्चम्; ्रह्मतुच्छोभयान्यवृ्य 

छन्ताभावभ्रतियोणितावच्छेदकं यद्विशिष्टख व्यापकतावश्छेद्कं तदन्यस्वसखय साभ्यस्वात् , प्रपञ्चे मिध्यात्राखीकार 

पिभ्यात्वप्वसमनियतरधुधर्मश्यावच्छेदकत्वात् , तस्य च मिभ्यारवभ्यापकतावग्छेदकत्वेन मिध्यात्वत्वे साभ्याजुपपततः.। 

हदयत्वं इ्रतियो गिकस्वनिरिष्ट व्यावहारिकं तादए्स्यम् । प्रपञ्चनिष्टस्य बह्मतादृएरम्यसय अह्मण्यपि सत्वेन वाधादद 

विरोषणम् । ब्रह्मणि ब्रह्मणः प्रातीतिकतादास्ये बाधादन्यम् 1 नच--तयोः बह्यबृत्तिस्वं मिथ्येति साभ्यसस्वान्र बाधि 

इति--वाच्यम् ; तथापि सर्वहर्यमिथ्यास्वतिद्धिरूपसख अहृतानुमानफङख उक्तविेषणाधीनेव्वात् , तद् भावे, प्र 

मकिमिभ्यात्वेतेव साप्यसि्योक्फलाखाभात्, खरूपासिद्धे् । अभिधेयमाअवृत्तित्वात् भवाच्यादृ्तित्वात् 



असिद्धः । ` “[ परिच्छेदः १] 

(१६) ददयत्वं, परमार्थसद्धिन्नत्वग्याप्यम् , दयेतरावृततिध्मेत्वात्, भातिभालिकत्ववत् ( १७) 
उभयसिद्धमसदिकक्षणं मिथ्यात्वासमानाधिकरणधमौनयधिकरणम्, अारत्वाच्ुकिरप्यत्ववत् ^ 
( १८) प्रतियोग्यवच्छिन्नो देशः, अलयन्ताभावाश्रयः, आधारत्वात्कालवत्, ( १९.) आत्मत्वावचिक 
परमाथसखानधिकरणपरतिथोगिकमेदत्वावच्छिन्नरहितं, परमाथेसत्वात् परमाथेसत्वावच्छिन्न वत्, 
परमाथसति परमाथैसद्धेदाज्ञीकारवादिमतेऽपि सद्धेदो न परमाथैसचवन्निष्ठः । किन्तु, घटत्वाद्य- 
चच्छिन्ननिष्ठ एव । (२०) शक्तिरूपं, मिथ्यात्वेन प्रपञचान्न भिद्यते, व्यवश्टारविषयत्वात्, ब्रह्मवत् । 
साध्यसन्वमज चधा । खस्यामिथ्यात्वेनोमयोिंथ्यात्वेनोभयोरमिथ्यात्वेन वा। तचान्तिमपक्षस्यासंभ- 
वात् पक्ष साध्यसिद्धिपयैवसानं मध्यमपक्षेण, दष्न्ते तु प्रथमपक्षेणेति विवेकः (२१) विमतं सिथ्या, 

| `  भौडन्रह्मानन्दी ( खधघुचन्दरिका ) । . 
बह्यादृत्तिव्वादितियावत् । पक्षमेदादाधानुमानाद्धेदः । बह्यान्यवरृत्तित्वविशिष्टं वा हेतुः । सूप्यादिपदानां प्रयेकमभिधेयः- 
स्वानां वाद्स्मयेन तन्तब्यक्तिष्वेन हेतुता तथ्यक्तित्वेन पक्षता चेति वा । पतेन--शब्दा्थभेदाच्छक्तिरूपामिधाया सेदात् 
सर्वाभिधेयासंम्रह इति-अपास्तम् । दृश्येतरेत्यादि । गगनाद्यृत्तिपदाथेषु साध्वस्ामानाधिकरण्यघरितम्यास्य- 
भावात्-धर्मति । तदधरितम्या्तः साध्यत्वे तु तन्न देयम् । छक्तिरुप्यादावदतः सिद्धसाधनादुभयसिद्धमि ति । 
भअसद्धिन्नतवेनोभयवादिसिदधं पक्षः । आधारत्वस्य बरह्मणि स्वीकारेऽपि तत्र न श्यभिचारः; धर्माधिरणस्वाभावस्यापि 
मन्मते तत्न खकारेण तख पक्षसमत्वात् । प्रतियोम्यवच्छिन्न इत्यादि । षदादि्ैरत्वायभावसखानवव्छिन्नाधि- 
करणतावानिलय्थैः । तेन घटादेः सखनाशकालाचवच्छेदेन षटत्वाद्यभावक्त्वेऽपि न सिद्धसाधनम् । समवायदिना 
धटत्वादेरभावस्य दैशिक वरिरोषणतथाऽधिकरणत्वं निवेश्यम् । कालवत् षटादिभिन्नकाङ्वत्, तेन पक्षदष्टान्त- 
मेदः । वस्तुतः पक्चतावष्डेदकान्यरूपेण पक्षख इृष्टान्तमध्यपत्तेऽपि न शतिः । प्रस्युत कारचिधया पश्चस्यापिः 
साध्यवस्वेन पराभ्युपगतस्वग्रदचनं भरकृतोपयुक्तम् । किंतु धरत्त्रेति । नच--'परमार्थलद्वटो नेलयादिभ्रतीतेः 
परमाथसस्वोपदिते तद्धेदप्रकारष्वाज्ञदं॑युक्तमिति--वाच्यम् ; तस्याः घटस्वाद्युपहितश्रतियोगिकमेद्विषयकल्वेऽपि 
परमाथेसस्वोपहितम्रतियो गिकमेवानिषयकस्वात् । नच--परमा्थेसत्तादशघटो नेति प्रतीतेः परमाथेसस्वोपहितनिष्ठा 
धटत्वाद्यवच्छिन्नप्रतियोगिता विषय इति--वा्यम् ; साभ्भ्रदायिकताद्चिकैसलदस्तीकारात् । उच्चं हि तैः "अतियोग्यसो 
अकारतावष्छेदुकता यादशषविरिष्टधर्मपर्याक्ञा भ्रतियो गितावच्छेदकतापर्याप््यिकरणत्वेनापि तादशं एव भाति । 
अतएव ॒"वदहधित्वं॒पर्वतडृत्तिधूमवन्नष्टाल्न्ताभावप्रतियोगितावच्छेदकं ने"ति भतीतेः पर्वतद्रततित्वाधिरोषित ध मौ 
वच्छिन्नप्रतियोगिताकभेद्विषयकस्वासम्भवा्यमिचारभीकेऽपि तादशघीसम्भवेन तस्या नानुमितिहेतुस्व"भिति । 
अथवा--आत्मत्वं, परमार्थग्रतियोगिंकसेदेकूटान्त्गतया कथापि ग्यक्या न ग्याप्यम् , परमा्थद्रत्तित्वात् , परमाथेरबव. 
दिलत्र ताव्प्यमू । परमाथष्वे परमा्ैत्रतियो गिकमेदच्वनिरिष्टसय उ्याप्यंतासत्वेऽपि परमार्थीयतत्तदेदव्यक्तित्वावच््छि्श 
अति भ्यप्यता नासि; तस्य खप्रतियोगिनि परमार्थे अभावादिति परमार्थमेदव्रत्तिः य उभयावृसिधर्मः तदिचिष्ट 
प्रति व्याष्यष्वस्याभावरूपं साध्यं तन्नास्त्येव । भा्मान्यपरमार्थस्वीकारे तु तदधेदव्यक्तिभ्याप्यमात्मत्रमिति वचर तस्वामावस्ाधनं परस्यानिष्टमिति ध्येयम् । मिथ्यात्वेन प्रपश्चान्न भिद्यत इति । मिभ्यात्वहेतुकसख धपञ्च- मेद्वत्वस्याभाववदिल्यथः । तादकभेद्वतवं॑च पपजमेद्ग्थाप्यमिध्याष्वप्रकारकखविरशेष्यकथमाजन्यानुमितिविषयस्यं 
भपञ्मेदस्याश्रयत्वम् । यत्रोक्ता्रयत्वं स्थाप्यं, सः खपद्थिः । “निधूमवान् धूमेन व्धिमानयमिति वाक्यजन्यज्ञानं 
न भरमा । अतः प्रमाघटितमेव हेत्व ठृतीयादिविभक्लर्थः । तथाच मिभ्यात्वै म्पञ्चभेदव्यासेरबाधितत्वका भावत् भिथ्यस्वभ्यापकं यन्मिथ्यास्वसमानाधिकरणं, तस्येन रूपेण भपञ्नभेदसालन्तामावः पयैवसितसाध्यम् । मन्मते तादटशरूपविरिष्टख भपश्चमेदसयप्रसिद्धावपि धष्वेन पटसयेवोक्तरूपेणोक्तमेदल्याभावो नाप्रसिद्धः । व्यवहारेलय विवः क्षितः । खस्येति | यत्र साध्यं स्थाप्यं तयेदयथः । उभयोरिति । तख भपञ्चख चेलं, । अन्तिमपशक्चसेति 1 जचपक्षसासरभवेनेलादिं । तेनाच्पक्षासम्भवानुक्लया न न्यूनता; परमतेऽपि पक्षि मिध्यात्वस्मीकारात् । तत्राथान्लः- यक्षयोरसम्भवः, तयोः सम्भे तु प्रपञ्चैभिन्नेऽपि पक्षे उक्तविरिष्टरूपेण पन्नमेद्स्याभावेसम्भवः; मिथ्यात्वसमानाधि- केरणत्वरूपविरोषणाभावादिति भावः. । मध्यमेति । मिथ्यास्वघ्मानाधिकरणत्ववििष्टसय भपञ्चमेदस्याश्रयेऽपि क्षि उकतदिशिषटरूपेण न भपन्रभेदः; प्रपञचमेदे मिथ्यात्भ्यापकतवरूपविदोषणाभावात् । प्रपञ्चः सयः पक्षो मिथ्येति स्वीकारे तूक्तविदिष्टरूपेण पक्षे परप्भेदस्य सधवा साध्यपर्वसानम् । अवषुव सरस्य मिथ्यास्वं॑प्रपञ्चसय सत्यव्व- मिति पक्षः साध्यपयवसानानुपयुक्ततवात् पूर्व ने विकरिपत इति भावः! प्रथमेति । दष्टन्तस्थोभयसंमतध्वापेक्षणे मन्मचेऽस्यन्त्यपक्चस्यासम्भवेदुमयमतेऽपि ` मभ्वमधक्चासम्भवात् 'प्रथमपर्ेणेक ` तत्रं - -साभ्यिबिः । ̀ ईशन्तस्थं 

० (८१ 0 



[ मिथ्यात्वे ° विदोषासु० ] गोडब्रह्मानन्दीयुता । ` ४२१ 

मोक्षहेवुक्षानाविषथत्वै सत्यसदन्यत्वात्, शुक्तिरूप्यत्ववत्, मो्षदेतक्ञानविषयत्वे, (२२) पर- 
मार्थंसच्वव्यापकम्, परमार्थसचचसमानाधिकरणत्वात्, पासमार्थिकत्वेन श्युतितात्प्यविषयत्ववत् 
(२२) पएतत्परादन्ताभावः, एतन्तन्तुनिष्ठः, एतत्पटानाद्यभावत्वात् , पतत्परान्योन्याभाववत्, तन्तुना- 
श्जन्यपरनारास्य कदापि तन्तुच्त्तिता नास्तीति त्र व्यभिचास्वारणायानादिपदम् । यस्य पटस्याश्नय- 
विभागेन नादास्तवत्यन्तामावस्य पक्षत्वे त्वनादिपदमनादेयमेव । अन्न चैतत्परश्रतियोभिकालयन्ताभाव- 
त्वावच्िछन्नस्य पक्षीकरणान्न संबन्धान्तरेणादयन्ताभावमादायांदातः सिद्धसाघनम् ; पक्षतावच्छेदकाव- 
च्छेदेन साध्य सिद्धेरुदेद्यत्वात्। समवायसम्बन्धावच्छिन्नो व्यधिकस्णधमौनवच्छिन्नश्च यः एतत्पटा- 
व्यन्ताभावः स पव वा पक्षः । तन्तुशब्देन च परोपाद्नकारणमुक्तम्। तत्र च प्रागभावस्य सान्न तेन 
व्यभिचारः । कोयेकारणयोरमेदेन सिद्धसाधनादिदूषणानि प्रागेव तच्वप्रदीपिकाञुमानोपस्यासे निरा- 
छृतानि । (२४) यद्धा--समवायसम्बन्धावच्छिन्नोऽयसेतत्परालयन्तामावः, एतत्तन्तुनिष्ः, एतत्परप्रति- 
योगिकात्यन्तामावत्वात् , संबन्धान्तरावच्छिन्नेतत्पाद्यन्ताभाववदि ति बिशिष्यालुमानम् । (२) अ- 
व्याप्यवरृत्तित्वानधिकरणत्वे सत्युक्तपश्षतावच्छेदकवत् , सखसलमानाधिकरणालयन्तामावग्रतियोमि, अना- 
त्मत्वात्, संयोगवत् । नच विश्वालयन्तामावे व्यभिचारः, तस्याधिकरणस रूपत्वे अनास्मत्वहेतोरेवा - 
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गोउन्रह्यानन्दी ( छघुचन्द्िका ) । 
प्रतिवादिमाश्रसंमतत्वापेक्षणे तु चरमपक्षेणापि तत्र साध्यसम्भव इति प्रथम इव चरमेऽपि मिध्यास्वसामानाधिक- 

रण्यरूपविशेषणाभावादुक्तरूपेणाभावसख सम्भवादिति ध्येयम् । परमा्थसस्वसमानाधिकरणत्वादिति । नच-- 
परमा्थसस्वसैव ताद्रम्येनैव हेतुत्वसम्भवादन्यांदावैय््यमिति--वाच्यम्; नव्यमते धूमभ्रागभाववदवेयध्यीत् । 
आस्ता वा तसखेव हेतुत्वे तस्पयैम् । नच--स्ररूपासिद्धिरिति-- वाच्यम्; अबाध्यत्वभ्यापरकयक्किञ्चिद्धीविषयत्वयेवं 
परमार्थसस्वरूपस्वेन तसैव पक्षस्वात् । श्रुतितात्प्यबिषथरतेति । श्रुतिनिष्ठशक्षयधीनग्रमाविषयव्वेख्थः । 
स्व्ेसाधमयागादिनिषठे तादशधीतिषयस्वे साभ्यवेकल्यत्--पारभार्थैकतवेनेति । अबाध्यत्न्यापकेयथः । ख 
च्ो्कविषयत्वविशेषणम् । तादश्चविषयतवं च परमते "विश्च सल 'मिल्यादिश्चतिजन्यधीषिषयत्वम् , मन्मते त॒ (तच्वमसीः- 
स्यादिश्चुतिजस्यधीविषयशव्वम्, पश्ष्टान्तयोरमेदस्तु न दोषः; पक्षतादृ्टान्ततावच्छेदकमेदाव् । पतदित्यादि । 
पटान्तरप्रतियोगिकाल्यन्ताभावे सिद्धसाधनात् पक्षे-पतदिति । तन्खन्तरनिष्ठत्वस्य सिद्धष्वात् साध्येऽप्येतदिति 1 
पटास्तरथागभावे व्यभिचारात् हेताचेतदिति । पटेति भ्यक्तिनिरोषपरिचायकम्, नतु हेतौ प्रविष्टम् । पक्षत्वे 
स्विति । तस्य पक्ष्ये हेतावपि तरर एव निवेश्यः; अभ्यथा खरूपासिद्धेः । तथाचानादीति व्यर्थस्वान्न 
देयमिति भावः । उदेयत्वादिति । नचेवे--पक्षे एतदिति स्यथमिति--वाच्यम्, तद्यक्तिप्रतियोगिकालयन्तोभाव- 
स्वेनैवासिन् करप पक्षत्वेन पटसेनानिवेशात् । व्यधिकरणोति । एतरपरस्वान्येयथैः । तेनो भयस्वाचवच्छिन्ञा- 
भावमादाय न सिद्धसाधनम्) नलु सस्परपरागभावस्तत्तन्स्वच्छिञ्चेतन्याधिद्ययोरेव वेते, नतु तत्तन्तो; सिद्धान्ते 
तस्य तत्परानुपादानस्वात्, तथाच तत्र॒ तत्तन्तुनिष्स्वभावाग्यभि चरस्तत्रा्-तन्तुशब्देनेति । तत्तन्तशब्देने- 
श्यः ¦ परोपादानेति । वस्पटोपदनेय्थः । प्रागेवेति । चिष्सुखाचार्यारिवव्याद्विरन्थे इति रोषः । यद्धेद्यादि' ॥ 
भयक्षब्दा्यखखय विवरण्--समवायेदयादिः । समवायावच्छिन्भ्रतियोगिताक इव्यथः । एतत्पटेति । एतत्परत्वाव~ 
श्िश्वप्रतियो गित केलय्थः। वत्तन्तुनाशजन्येः तस्पटनाशे व्यभि चाराद्धेतावत्यन्तेति । नाशानाश्यपरन्यक्तिनिवेशे तु तज्ञ 
देयम् । घस्तुतस्तु--भलन्वाभावस्वान्यभागवैयथ्यापत्या भद्यन्तामावस्वं तत्पटब्यक् भावत्वं चेति देतद्धेषम् ॥ 
आद तत्तन्सुष्वासयन्ता भावस्यापि पश्चसमस्वेन तत्राम्यभिचारात् । तस्पटपदसख नाशशानाद्यपरग्यक्तिपरव्वात्तन्तुनाशजन्ये 
प्रटनाशे द्वितीये न भ्यभिचारः । अव्याण्येव्यादि । अभ्याष्यद्रृत्तिष्वमादाय सिद्धसाधनादे्वारणाय सखयन्तम्र् ॥ 
उक्तेति । ब्रहधरमान्याबाध्येखादिपरफी याऽऽ्यनुमानेोक्तेय्थैः । सखरसमानाधिकरणेत्यादिः । सामानाधिकरण्यं 
तियोमिता वेन्युभयसंबन्धेनादयस्ताभावैः साध्यः । उक्तपक्षतावच्छेदकसमानाधिकरणघर्मे खप्रतियोगिताचच्छेद्- 
क्वं स्ाश्रयलिष्ठाधिकरणतानिरूपकतावच्छेदकतवं चेव्युभयसम्बन्धेनालन्ताभावः साध्य इति तु॒निष्कषः । तेन 

शखवपदापस्य पकषष्शाम्तोमयसाधारण्याभावेन बाधसाध्यवेकस्यादेरनीपक्तिः, न॒ वोभयस्वावच्छिन्नाभावादिकमादाय 
सिद्धसाधनम् । द्य सिचार इति । तस्य ब्यस्वरूपत्वेनाधिकरणाप्रतिच्या नोक्तसाध्यवस्वं विश्वा भावस्वविशिषटरूपेण 
शु हेदुमश्वे शेति भावः । शुद्धेः ब्रह्मणि च्यभिष्वारः, विश्वाभावत्वोपहिते चा । नाद्यः; तत्र हेत्वभावादिलयाह-- 
तस्येहि । अभावादिति 1 एवंचामावमात्रख ब्रह्मणि भ्यभिचारित्वात् आत्मष्वप्रतियोगिकस्वनिशेषणं दत्तमिति 
आः) मिण्यात्मेम ङाननिबसयस्येन । अत्यम्ताभाषप्रतियोगिदथा स्वाभिकरणभद्यनिशस्यन्ताभाबपरतिभो गितप्यव ३ 
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भावात्, अतिरिक्तत्े तस्य मिथ्याल्रेनालन्वाभावप्रतियोगितथा साध्यस्यैव स्वात्। नच--अव्यन्ता- 
भावस्यायन्ताभवे तत्परतियो गितलक्षणसिथ्यात्वासिद्धिरिति-वाच्यम्; अभावे अभावप्रतियोभि- 
त्वस्य भावगताभावप्रतियोभित्वा विरोधित्वात्, परागभावस्यात्यन्तामावप्रतियोभित्वेऽपि तस्तियोभि- 
व्वश्य घटादौ सर्वसिद्धत्वात् । उपपादितश्चेतन्मिथ्यात्वसिथ्यात्वे । अत्रचाव्याप्यवृत्तित्वानधिकरण- 
शाब्देनैकदेशावच्छेदेना विद्यमानत्वं पश्चविरोषणं विवक्षितम् । पतेन--खसमानाधिकरणात्यन्ताभाव- 
प्रतियोभित्वोक्तौ बाघः 1 अवयवच्रच्तित्वानधिकरणत्वोक्तौ घटादीनामपक्षत्वापत्तिरिति दूषणद्धयमपा- 
स्तम् । अनात्मत्वहेतुस्तु जडत्वे तुञ्याख्यानेनैव व्याख्यातः । (२६) अत एव निव्यदूव्याम्यदन्याप्यदृत्ति- 
त्वानधिकरणभुक्तपश्चतावच्छेदकवत्, केवछान्वय्यत्यन्ताभावप्रतियोभि, पदाथैत्वात्, निलयद्रव्यव- 
दित्यपि साधु । दष्टान्तश्चाये पररीत्या । खमते तु शुक्तिरूप्यवदिव्येव । नच--खसूपेणात्यन्ताभावपरति- 
योगित्वे अल्यन्तासस्वापातः; तद्धेक्षण्यप्रयोजकाभावादिति--बाच्यम्; उत्पत्तिनिवस्योरल्यतरप्रति- 
योगित्वेन परिहारात् 1 (२७) आत्मत्वावच्छिन्नधर्मिंको सेदो न परमाथैसत्मतियोभिकः, आत्माप्रति- 
योगित्वात्, शुक्तिरूप्यप्रतियोगिकमेदवत् । नच घटपटसंयोगे व्यभिचारः; हेतुमत्तया -निर्णति 
अङ्करादाविव साध्यसन्देदस्यादोषत्वाव् ¦ एवमन्येऽपि प्रयोगा यथोचितमारचनीया विपञ्चिद्धिरिति 
दिक हेतवोऽभीष्रसिथ्यर्थ सम्यञ्चो बहवश्च नः । अस्पाः परस्य दृष्ाश्चेव्यत्र स्पष्मुदीरितम् ॥ 
अभीष्टविद्धावलुक्कुखतकंबखावलं चात्र परीक्ष्य यल्लात् । प्रबक्ष्यते दोषगणः परेषां न खेदनीयं तु 
मनोऽधुनैव ॥ इव्यदरैतसिद्धो विशभ्वसिश्यात्वे विशेषतोऽनुमानानि ॥ 

गोडबरह्मानन्दी ( कघुचन्द्रिका ) । 
नन्वेवं विश्वश्य सलयतापत्तिः; विरुद्धयोरेकनिषेये अपरस्य सल्यतानियमादिति शङ्कते-नचैति । अव्यन्ताभावं 
इति । बोध्य इति शेषः । मिथ्यात्वासिद्धिरिति । निषेध्यस्यायन्तामावस्य प्रतियोगिनि मिष्याप्वासिद्धिरिसंथैः । 
भावगतेति 1 प्रतियोगिगते्थः । मिथ्यात्वे मिभ्यास्ववादे । एकदेशेत्यादि । दैशिकसम्बन्धावच्छिन्ना किञ्चिद्, 
चच्छिक्चा वृत्तियेसखय तदन्यत्वं विवक्षितमिलय्थः । घटादेः कपाराचवच्छेदेन कारुवरत्तित्वादायमवच्छिननान्तम् । बाधं 
इति । उक्तप्रतियोगित्वाभावकवस्युक्तप्रतियोगिष्वसाधने बाध इयर्थः । अपास्तमिति । नच--तन्तुषु दक्नासु न 
पटः, किंतु दशान्यभागेः इत्यादिप्रतीतेः पटदेदंशावच्छिक्न्ृत्तिकस्वसयोक्तरूपस्य सत्वात् अयुक्तमिति-- वाच्यम्; 
उक्तप्रतीतेः भ्रमास्वे ^एकतन्तो पटे न परस्वम् , किंतु सर्वेषु पटारभ्भकतन्तुष्विग्टयादिप्रतीतेरपि प्रमास्वापत्तेः । यदि 
चाध्यं पटःसर्वेभ्य एतेम्यसतन्तुभ्यो जाततः, नत्वेकतन्तुनेःति द्वितीयप्रतीतेर्विषय इत्युच्यते, तदा प्रथमग्रतीतेरपि 
दशाभागावच्छिन्नात् तन्तन्तुसंयोगान्न पटो जातः, किंतु तदन्यभागावच्छिक्नादिति बिषय इति विभावनीयम् । नच-- 

तथापि कपालादौ तन्नाशकालावच्छेदेन घटादेरसमवायादन्यकाखावच्छेदेनेव समवायात्तस्यापक्षस्वापत्तिरिति--वाघ्यम् , 

यदधिकरणनिरूपिता बृत्तिर्निवेदया, तस्याधिकरणस्य नाश्षप्रागभावकालीनेनावच्छेदकेनावस्छिन्ना वृत्तिर्थसखय तदभ्य- 
त्वस्य निवेशात् । कैवछखान्वयी ति । अलयन्ताभावाप्रतियोगील्यथैः । अधिष्ठानविद्रपायन्ताभावस्यायन्ताभावभ्रतियो. 
गित्वे मानाभावात्तसय केवलान्वयिनः ्रतियो गिष्वमनात्ममाश्रेऽस्तीति बोभ्यम् । पदार्थत्वात् बह्याविषयकनिषयस्वात् । 
अह्यणि व्यभिचारादविषयकान्तम् । खमते चिति । आकाशादेः स्वमते इृत्तिमत्वात् उक्ताजुमानात् पूर्वं साध्यत्वे, 
नासिद्धस्वात् खमते स न इ्टान्तः । तथाच निखद्रव्यान्यदिति न देयमिति भावः । श्ुक्तिरूप्येति । ननु-- 
छक्तिरूष्यालन्ता भावस सुक्यवच्छिन्नचिद्रूपतदधिष्ठानरूपत्वेन घटादितलिष्ठायन्ताभावप्रतियो गित्वान्न केवरान्वयि. 
त्वमिति-- चेन्न; विशिष्टचितः केवरुचिर्दृनन्यत्वपक्षे दोषाभावात् । तप्पक्षि हि डुक्तिरूप्याद्यधिष्ठानस्वं शुदडबियेवः 
तदवच्छेदकं छुक्त्यादिकमिति स्वीकारात्। खरूपेणेति । उक्त इति शेषः। तद्धेटक्षण्येति। भलयश्तासद्वैरक्षण्येदय्थः । 
परिहारात् उक्तप्रयोजकाभावपरिहारात् । निदत्तिप्रतियो गिस्वमात्रं भावद्रितमते पञ्चमग्रकारादिदानाशे नासद्ैरक्षण्य- 
साधकम्, उत्पत्ति्रतियोगित्वमनादौ न ॒तत्साघकम्; अत उत्प्यादिविशेषप्रतियोगिस्वं तस्साधकं बोध्यम् । 
आट्माप्रतियोगिकत्वादिति । नच--अप्रतियोगिकत्वमात्रसय ब्रह्मनिष्ठ साधकत्वषम्भवेनात्मेति ग्यथेमिति-- 
वाच्यम्; बरह्मणो इरयाभावस्वेन सत्मतियोगिकत्वात्तन्मिथ्यास्वस्य प्रङ्तानुमानपू्वमसिद्धत्वात् परं प्रति दृशान्तत्वा~ 
सम्भवात् स्वनिष्ठमतियो गिष्वानिरूपकस्वसम्बयेनारमन एव हेतुस्वसम्भवाच्च । अदोषत्वादिति । साध्याभाववस्वरशि 
संशयरूपस्य व्यिचारक्षानसय ग्या्षिप्राहकतकौभावसहङृतस्येव व्या्िग्रहनिरोधिस्वम्, न तूक्ततकंसहङ्तस्य; 
सन्दिग्धिसाध्यवत्पक्षकानुमानमात्ररोपापत्तः । प्रकृते च तकौ वक्ष्यन्ते । तथाच न तद्धरो धीति भावः । बहवश्चेति 
तथाच बहूनामप्रामाण्यकल्पनामपेक्ष्य परकीयारपहेतुष्वेवाध्रामाण्यं युक्तमिति भावः ॥ इति टश्ुचन्द्रिकायां 
विदरोषतो मिथ्यात्रस्यायुमानानि ॥ 1 (1 



[ अगिमबौषि्धारः ] गौडन्रह्मानन्दीयुता । ४३ 

अथागमोबाधोद्धारः । | 
' ननु-अस्तु राष्दबाधः, तथाहि--'विश्वे सयं" “यच्िकेत सत्यमित्तन्न मोघं" श्राथातथ्यतोऽ- 
 थौन्न्यदधाचछाश्वतीभ्यः समाभ्यः" इत्यादिश्रुतिभिः (असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वर^मिलयादि- 
स्छतिभिः "नामाव उपलन्धेः' वैधम्याच् “न सखभादिवःदित्यादिसतरेश्च विश्वस्य सत्यस्वथतिपादनात् 
इति- चेक्न; श्ुतेस्तत्परत्वाभावात् । तथाहि--“विभ्वं सत्यं मधवाना युवोरिदापश्च न प्रमिणन्ति 
चतं वाम् । अच्छेन्द्रात्ह्मणस्पती ह बिना अन्ने युजेव वाजिना जिगात'मिति ऋक्संहिताद्धितीयाक- 
वाकयस्यायमर्थः; । हे इन्द्रन्रह्मणस्पतीः ! मघवाना मघवानौ मघमिति धननाम, धनवन्तो मघवन्ता- 
विति वा । विश्व स्व । स्यं कर्म॑, सद्धूतत्वात्, फटस्यावद्यभावित्वाद्धा । तादशं कर्म । युव- 
थोरित् युवयोः । इत् इत्थमवधारणे वा । युवामेवोदिदय सवौणि कमोण्ययुष्टेयानीदयथः । आपो 
ब्यापनशीखा देवताः । चनेवयेतत्पदद्धयसमुदायः, पेकपद्ं त्वध्यापकसंप्रदायसिद्धम् । वां युवयोनैतं 
संकरं कओ वा । न प्रभिणन्ति न हिंसन्ति ( मीङ् हिंसायां, कयादिकः, ) किंत्वजुमोदन्त इति 
यावत् । नोऽस्माकं हविदेध्यादिकं अन्नं च पुरोडाशादिकं च । अच्छ अभिटक्ष्य वाजिना वेगवन्ता- 

[4 (> > मति ९ 

वश्वाविव । युजा युक्तौ सन्तौ । जिगातं देवयजनमागच्छतम् । ( जिगातिगेत्तिकमो जदोल्यादिकः) 
अक्षं घासं पति अश्वाविचेति वा । यद्वा-हे इन्द्राब्रह्मणस्पती ! विश्वं सत्वेन परिशदयमानं जगत्, 
युवयोरित् युवयोरेव, युचाभ्यामेव खम् । अथवा-युवयोरेव विश्वं सर्व स्तो, सव्यं यथाथम् 1 
यद्यत् गुणजातं स्तुत्वा प्रतिपाद्यते तत्सव युवयोविंद्यमानमेव न त्वारोपिवमित्यथः । आपो व्यापन- 
शीकाः देवताः, अवुपलष्षितानि पञ्चभूतानि वा । युवयोेतं जगदुपादानाख्यं कर्म न हिंसन्ति। 
दव्थं महालुभावो युवां जिगातम् । शेष पूवैवद्याख्येयम् । तथाच स्तुतिपरतया नास्य विश्वसत्यत्वे 
तात्पर्यम् ॥ “शाक्मना राको अरूणः खुपणे आयो महः दुरः सनादनीलः । यच्चिकेत सत्यमित्तन्न मोघं 
वसु स्पार्हमुत जेतोत दाता" इल्यस्याप्यश्ठमाटकस्थस्येन्दरस्तुतिपरतया न विश्वसल्यतवे तास्पयम्। 
तथाहि-शाकमना शाकेव शाक्मा तेन शाक्मना, बलेन । शाकः शाक्तः, खदाक्त्येव सवं कतै 
शक्त इयथः । नहीन्द्रस्य सहायान्तरापेक्षास्ति इन्द्रत्वादेव । अरुणः अरुणवणेः कथित् रोभनवणैः 
पक्षी आगच्छतीव्यभ्याहयारः; उपसमेश्युतेः । यो महो महान् शुर; विक्रान्तः, सनात् पुराणः, अनीलः 
अनीडः नीडस्याकतौ । न हीन्द्रो अद्चिवत् ऊुचचिदपि यज्ञे पश्चे निकेतनं करोति । णवं सुपण 
इत्यादिरूपकेणेन्द्रमाह । स इन्द्र इदमिदानीं कतंन्यमिति यच्चिकेत जानाति, तव्सत्यभित्सत्यमेव । न 
मोघं न व्यथेम् । सः स्पा स्प्रहणीयं, वसु निवासार्ह, धनं ज्ञेता जयति । शाञ्चुभ्यः सकाशात् । उत 
अपि, दाता ददाति च स्तोदभ्यः । जेता दातेति तृजन्तेन “न रोकेल्यादिना षष्ठीप्रतिषेधः । 
पवमेवान्यदपि सत्यत्वप्रतिपादकमुन्नेयम् । श्याथातथ्यतोऽ्थान्न्यदधादित्यपि वाक्यं न प्रपञ्च 
सत्यत्वे पमाणम् । तस्य पृ्ैखष्टप्रकारेण सजनमथेः नतु जगत्सलयत्व जगत्सजेनगतसल्यत्वं घा ५॥ 

गोडन्रह्मानन्दी ( कघुचन्द्रिका ) । 
जगदाहुरिति 1 सल्यभिन्न जगदिति मतस्यामुरस्वोक्तेः स्ये जगदिति मतं रिष्टानामियभिमानः । कर्मसद्धावत्वा- 

दिति) यो वै धर्मैः सदयं चैतण्दिव्यादिश्चुतिषु धर्मरूप कर्मणि सल्पदभ्रयोगात् प्रकृतेऽपि सः; सतो जहमणो वेदादरा 
भव इति व्युत्पत्तेरिति भावः । "सदयं ज्ञान*मित्यादिशवुतेरित्र (विश्वं सव्य' मिस्यादिश्वतेरपि स्त्रार्थे तात्पयैम् ; “आपश्च न 
प्रमिणन्तीःल्यस्योपपत्तिरूपस्य ता्प्यैमहकल्वात् , स्यापनशहीरा देवता अपि विश्वं सयमिति म्रमिण्वन्ति तात्तिकतया 

जानन्तीति हि तदर्थं इति परेषाञुक्तिमन्यथा करु चनेल्येतस्पदद्वयतयः न्यचरे--चनेवयतदिति । सिद्धमिति । 
यथा द्वितीयाष्टकस्थखेव “ददाति मद्यं यादुरी ल्यादेयंढुरीयत्राध्यापकसंभरदायसिद्धेः र्ये सत्यपि दरी आद्रवती 
या म्यं ददातीति भिश्नपदस्वेन व्याख्यानं तथा प्रकृतेऽपीति भावः । अध्याहार इति । नच~-आखोऽभिन्या- 

स्यथेकत्वसम्भवाद्ध्याहारो न युक्त इति--वाच्यम्; अभिग्या्तेः कममारामेन साकाङ्कुष्वापत्तः । नच--+यश्चिकेत 
त्मिन्याप्य सलं भवेदित्यथं इति-- वाच्यम् ; यथ्योगभ्राथम्यबलादेव ताददाथैकमेनाडे स्यथेत्वापत्तेः । स्पार्हं वंयु 

अभिन्याप्य जेतेथस्तु न युक्तः; अतिग्यवधनेनासक्यभावात् । यथा तथेति । चपि दुष्ये न्यायाश्ते भन्ये 
याथातघ्यत इति इेश्षावास्योपनिषद्रतवाक्यं तं, तथाप्यथतोल्येन श्चुलन्तरस्यं यथातथेति इतम् । पू्ैखष्टेति । 
ननु-यगथातथ्येयसखय नायमार्थो युक्तः तथाश्चब्देवाभावात्, किंतु यथार्थं ज यथातथमियमरोक्तेः यथातथ- 

कभ्दुस्प सत्याथकत्वेन स्वार्थिकवद्धितान्तस्वेन च सलया्थक्वभिति--चेन्न;  तथ्यशरब्दस्यापि सत्याथकल्वेन मायेलयख 



२४ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः १ 1 

यश्च च स्तुध्यादिपरत्वं नास्ति, तजापि भरस्यक्षसिद्धाडवाद्कतया 'अच्धिर्हिमस्य सेषजग्मित्यादिवाक्य- 
बरक्न तत्परत्वम् । नच-त्वन्मते सर्वै च्रह्मसचवस्येव स्फुरणात्तदतिरिक्तस्य काटत्रयावाभ्यत्वरूपस्य 
धरादिससखस्य प्रद्यक्षेणाप्रापेः तद्वोधकत्वेन. श्रुतेनानवादकत्वमिति-- वाच्यम्; इतरसचवबाघ- 
पुरस्सरत्वात् वह्मसच्वस्फरणाभ्यु परस्य तनैव सलत्यादिपदग्रदृत्तिखीकारेण तदतिरिक्तविश्वसत्य- 
स्वस्य शाब्दबोधाविषयत्वात् तदादायायुवादकत्वापरिहारात् । अथ--ृथिवी इतरभिन्ना "न रहिस्या- 
त्वौ भूतानीश्व्यादौ घटादाैकदेरे प्र्यक्षेण, जाह्यणादावेकदेरो वाक्यान्तरेण, विधेयसिद्धाचपि 
सरवैतरामिदधत्वात् यथा नाजुवादकत्वं तथा विश्वमात्रसल्यत्वस्य प्रव्यक्षेणाप्रा्त्वात् नावादकत्व- 
सिति- मन्यसे, मेवम्; दृष्टान्ते हि परथिषीत्वं दहिंसात्वं च एकोऽ जगतो धर्मः इति तदवच्छेदेन 
विधेयस्याप्रापतत्वेन तज नानुवादकत्वं युक्तम्, इट तु बिश्वत्वं नाम नेको धर्मोऽस्ति, किंतु विश्वशब्दः 
सर्वैनामत्वात्तेन तेन रूपेण धटपटादीनाभुपस्थापकः । तेषु च प्रयेकं सर्वं गृहीतभेवेति कथं 
नानुवादकत्वम्; प्रकारवैलक्षण्यामावात् 1 नच-एकराखास्थविधिवाक्येकाथेदाखान्तरस्थविधि- 
वाक्यस्य पुरुषान्तरं पततीव येन पुंसा बादिविप्रतिपततयादिना घरादिसत्ता प्रदयक्षेण न निर्णीता ते 
प्रत्यथेवखेन नादुवादकत्वमिति- वाच्यम्; एवे सल्यदुवादस्थरस्येवाभावग्रसङ्गात् । नच सवौ- 
विवादस्थटमेवोदाहरणम्; सवौविवादस्य निशवेतुमश्क्रयत्वात् । पुरोचादपू्वैकस्वादनुवादस्या्रायं 
पुरोचाद् इत्यस्यैवाभावात् न दाखान्तरस्थवाक्यस्याुवादकत्वप्रसङ्गः । यतु -ब्रहदारण्यकभाष्ये 
देदभिन्नात्मवोधिकाया भिन्नात्मबोधिक्षायाः (अस्तीव्येवोपटब्धव्य'त्यादिश्चुतेः पलयश्चप्राप्ताञ्चुवादित्वमा्ंक्य वादिविभ्र- 
तिपत्तिदशेनादित्यादिना तत्परिहृतम्; तथाच प्रत्यक्षसिद्धसस्वम्राहकत्वेऽपि वादि विप्रतिपत्तिनिरा- 
साथकत्वेन नानुवादकत्वं प्रकृतेऽपीत्युक्तम्; तदयुक्तम्; भाष्याथोनवबोधात् । तथाहि--तज 
वादिविधतिपत्तिवरीनेन देदव्यतिरिक्तत्वेनात्मनः प्रद्यश्चतैव नस्ति । अन्यथा भरल्यक्षप्रामाण्यवादिन- 
आ्चाबोकादेस्तच्र विभरतिपत्तिने स्यादिव्युक्तम्, नतु चादि विप्रतिपत्तिनिरासेनास्तीद्यादेस्सा्थैकत्वम् , 
अनलुवाद्कलत्वे बा । तथाचोक्तं तत्रैव--तस्माज्ञन्मान्तरसंबन्भ्यात्मास्तित्े जन्मान्तरेष्ानिषटभासि- 

गोडनब्रह्मानन्दी ( खुचन्द्िका ) । | 
भ्य्थेस्वापत्तेः भ्रल्ययस्य खार्थिकत्वे व्य्थैत्वापत्तश्च । तस्मात् भावाथेकसतद्धितः । स्यञ्छोपपन्चम्यास्तसिद्पमलययः 1 
तथाच पूवं खटा अथौ यथा तथामाव प्रतिसन्धाय भ्यद्धादिति वाक्यार्थः । किच "कषिमनीषी परिभूः खर्थभू'रिति 
पूवैभागस्य सन्मते वाक्यार्थेऽजुपयोगः, मन्मते तु, यतः कनिः पूर्बकतान्तं सर्वं॒॑द्टवानू , यतश्च मनीषी मनसा इषे 
उहापोहङ्शरः, यतश्च पूर्वसृष्टविरश्धमिच्छतां परिभवसमथः, यतश्च खयमन्यनेरपेक्ष्येण जगद्धवनसमथः, ततो हेतोः 
पूर्वसृष्टभावं प्रति्तन्धाय जगस्टष्टवानिति सकर वाक्यं युक्ताथकम् । यथातथाथौनिति वाक्येऽपि न्मते यथेति 
पदं व्यथेम्; तथाशष्दस्य सलया्थेकव्वेऽपि यथाक्नब्दख तदभावात् , तथाश्ञब्दस तु तभ्यपदप्रहतिष्वेन तथागतेल- 
सिन् बोद्धनामनि तथाशब्दस्य सत्याथेकतायाः भरामाणिकैरक्तस्वात् । अनुवादकतयेति । उपरक्षणमेतत् । श्दैत- 
श्रुलयलुमानादिषिरुदधाथेकतयेल्यपि बोध्यम् । न तत्परत्वमिति । अयक्षादिसिद्धव्यावहारिकसस्वानुवादकस्वसम्भवे 
अदैवश्चुलादिविरुदधाथेविश्वताविकत्वपरत्वकट्पना न युक्ता; नहि विश्वस्य ॒तस्विकत्वं विना किञिदनुपपन्नमिति 
मावः । स्वैनामत्वात् इद्धिभिषयविशिष्टशक्तसवात् । तथाच यथा तदादेः डदधिविषयविरिषटशक्तस्वेऽपि घटत्वादि 
विशेषरूपं स्वरूपतो विषयीङ्व॑ति शाग्दानुभवे हेतुत्वम्; अन्यथा तादशसंशयादिनिदृन्तिसताद्शनोधाशर स्यात् , तथा 
निश्वशब्दस्यापि धटस्वादिकं खरूपतो विषयीडुव॑ति बभे हेतुस्वम् । अत एव 'सवेभ्यो दुौपू्णमासाःविव्यादौ युच्रत्वा- 
दिनानाधमोणाुदेस्यतावच्छेद्कप्वेनोदेश््यमेदेऽप्येकपदा्थस्वान्न बाक्यसेद इति वार्तिंकाद्शवुक्तम् । कथमिति । 
नच-घयादचश भलक्षेण स्वप्राप्तावपि परमाण्वा्येहो तदभाशष्या नाजुवादकस्वमिति--वाच्यम् ; तावतापि विष्यनु- 
वाद्वेषम्यस्यापत्तरेकस्येव विश्वपदर्यादामेदेन विधायकस्वाजुवादकस्वयोः स्वीकारात् । हिसास्वावच्छेदेनानिश्टसाधन- 
व्वसम्बन्धस्तु न पूर्वं भात इति वषम्यम् । तदिदसुक्तम्-प्रकारवैरक्षण्याभाकादिति । पकशाखेत्यादि । 
पएकवेद्स्थनानाश्चाखागतानां विधिवाक्यानरं समानाथैकानां पुरुषभेदं भ्रयेव बोभ्रकस्वम् ; -.“खाध्यायोऽध्येतम्य 

इत्यादौ स्वाध्यायश्ञब्दितश्ाखायाः एकवेदस्थशाखान्तरासाहिल्यरूपैकत्वविरिष्टाया एवाभ्ययनसख विहितस्वेनैकवेदस्थ- 

काज्ञाद्रयगतवाक्ययोरेकपुरषेणाध्ययनस्यानिहितत्वात् । तथाच तच्र यथा तादृशवाक्योः पुरषमेदं प्रति बोधकत्वेन 
नाजुवाद्कत्वमिति शाखान्तराधिकरणे द्वितीयस्य निर्णीतम्, तथा वादिनिप्रतिपस्यादिभिरनिर्णीतवटादिसत्ताकं पुरुषं 
-अति ग्रषृत्ता विश्रसस्वश्चुतिनावुवादिकेव्यथः । अराक्यत्वादिति । (भशिर्हिमखेशलादावपि सख माववादादैः हिमनिब- 
तैकत्वादावश्यादिनिषे विवादात् । - अश्ना पुरोबराद्र इत्यस्येति । भत्र तदरदीयिकल्ालाऽध्येतृपुस्षे अयं तदवेदीय- 



[ आगमबाघोद्धारः ] गोडब्रह्मनन्दीयुता । २५ 

परिहारबिरेषोपये च शाखं प्रवतत इति । नलु--चातुमौस्यमध्यपर्वणो; (दयोः भरणयन्तीशति 
वाक्यस्य चोदकयराप्तािप्रणयनव्यतिरिक्ताश्चि्रणयनविधायकस्ववत् प्रलयक्चपराप्षव्यावहारिकसस्ववि- 
लक्षण्िकारनिषेधाभरतियोभगित्वरूपसत्वप्रमापकत्वं प्रकते ऽस्त्विति- चेन्न; बेकालिकसक्वनिषेधक- 
श्रुतिविरोधेन बिश्वसत्यत्वश्चुतेखेकालिकसस्वपरत्वामावात् । नच-ेपरीलयमेव किं न स्यात्? 
बिनिगमकामावादिति--वाच्यम्, तात्पयौन्यथानुपपत्तिगतिसामान्यानामेव विनिगमकत्वात् । 
अद्धेतश्चुतिरहिं षड़विधतात्प्यणिङ्गोपेता । तत्र जिविधं तात्पथैणिङ्गम् प्रामाण्यदारीरघटकमथनिष्ठम- 
जञातत्वमबाधितत्वं पयोजनवच्ं च । जिषिधं तु दाब्डनिष्ठमतिप्रसङ्गवारकमुपकरमोपसंदार्योरेकरूप्यं 
अभ्याखः अथेवादश्चेति । तत्र शब्द्निष्ठलिङ्क त्रये तावन्न विवादः; सवौसामेवोपनिषदासेवं परव॒त्त- 
त्वात् । मानान्तरासिद्धतया भोक्षहेतुक्ञानबिषयतया च अल्ञातत्वं सप्रयोजनत्वं च निविंवादमेव । 
अबाधितत्वमान्रे सन्दिग्धम् । तच्यास्यथायुपपत्तिगतिसामान्याभ्यां च निर्णीयते । नहि सर्वपपञ्च- 
निषेधरूपमद्वेतं उयावहारिकम् , येन तथ श्रुतेव्यौवहारिकं प्रामाण्यं स्यात्; अतस्तन्न ता्तिकमरेव 
प्रामाण्यम्, दैतसलयत्वं तु व्यावहारिकम्; अतस्त न श्चुतेस्तास्विकं प्रामाण्यम् ; परस्परविरद्ध- 
योद्धैयोस्ताच्िकत्वायोगात्, वस्तुनि च विकद्पास्तंभवात्, तास्विकव्यावहारिकप्रामाण्यभेदेन च 
व्यवस्थोपपत्तेः, अतत्परत्वेनावधारितस्य विश्वसत्यत्ववाक्यस्थैवान्यथा व्यास्यातुमुचितत्वात् । तथा- 
हि-चतुघौ हि सामानाधिकरण्यम्; अध्यासे “इदं रजतःसिल्यादौ, वाधायां “सखाणुः पुमानिलेव- 
मादौ विशेषणविरेष्यभेन नीलमुत्परुमिद्यादौ अखेदेन “तच्वमसील्येवमादौ 1 अज्र च वाधाया- 

गोडनह्यानन्दी ( कघ्ुचन्दरिका ) । 
शाखान्तरस्थवाक्यरूपो वादः पुरः पूर्वं अक्षाततादशायामच्रिहोन्रादेक्तीपक इयस्याथेखेयथः । चातुमौस्यमध्यम- 
पर्वेणोरि ति ! वैश्वदेवं वरुणप्रघासाः साकमेधाः श्चुनासीरीयं चेति पर्व चतुष्टयस्य प्रयोगचतुषटयरूपस्य चातुमौस्याख्य- 
कमैणः मध्यमपर्वणोरिलयथेः । चातुमौस्यपरकरणे श्ुतम्--्वयोः अणयन्ति द्वाभ्यामेति, उरू वा एतौ यश्चस्य 
यद्ररुणप्रघासाश्च साकमेघाश्चेति । तत्र सधर्मक यत् सोमिकमभ्चिप्रणयर्न, तदेव बिधीयते; प्राङृतसाधर्मकस्याभि- 
प्रणयनस्य विधाने वाक्यस्य वेयथ्यौत् , तस्य चोदकेनैव प्राक्षिखम्मवात् । अत्त एव सौमिकग्रणयने उत्तरवेदेः सस्येन 
तस्या वेश्वदेवाद्ावपि प्रसक्तौ न वैश्वदेवे उत्तरेदिसुपवपन्ति* "न छुनासीरीये इति तस्पयुदासः सङ्गच्छते । तेन 
तयोरुत्तरवेदिभिन्नाः सोमिक्प्रणयनधमौः कार्याः । अथवा--अतिदेदाप्रवृततेः पूर्व प्रा्घतमेवाभ्निप्रणयनमन्न विधीयते । 
तत्प्रयोजनं तूत्तरवेदिरूपगुणल्य मध्यमपर्वणोरेव प्राप्येतरपर्वणोस्क्तगुणपरिसंख्या । पएतद्वाक्याभावे हि पर्वचतुष्टयेऽपि 
भ्राङ्ृताश्चिप्रणयनप्रास्या तदुदेशेनोत्तरवेदिबिधानं पर्वचतुष्टयेऽपि स्यात् । एतद्राक्यसच्वे तु तेनोपदेशेन मध्यमप्व- 
दयीय्रणयनसखेव विशिष्योपस्थितत्वात्तत्रेव तदिति प्राते, न सौभिकम्; तस्याजुपस्थितख विनियोगासंभवात् । नापि 
राङ्क; तस्याह वनीयोरपाद्कस्वेनाहवनीयापाद्ानकत्वासम्भवात् । “भाहवनीयात् ावश्ची अ्रणयतः सध्वर्यश्च प्रति- 
प्रस्थाता चे'ति शाखान्तरवाक्ये च प्राकृतप्रणयनकारोत्तरमाह वनीयापादानकभ्रणयनं विधीयते । तस्मादभ्राकृतम- 

सोमिकं प्रणयनान्तरं विधीयते । वच्च मध्यमपर्बणोरेव; द्वाम्यामिध्याद्यथवाद्ात् ! तत्र च 'उपान्र वपन्ती'ति वाक्येन 
'उन्तरवेधामरभि लिदधाती"टनेन चोदपत्तिविनियोगावुत्तरवेदेर्विधीयेते । प्रथमोत्तमयोस्तरतिषेधवाक्यं तु निलयाजुवाद 
इति सषमतृतीये स्थितम् । तथाच तत्र यथा प्रा्तप्रणयनाद्धिरुक्षणं प्रणयने विधीयते, तथा चिश्वसप्वश्चुलया श्र्यक्ष- 
प्ा्षसत्वाद्धिरक्षणतास्विकसत्वं बोध्यत इति समुदायार्थः । गतिसामान्येति । सर्व॑वेदान्तवाक्यानामद्वैतावगति- 
जनकस्वेन समानतेय्थैः । “उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपूर्वता फलम् । अथैवादोपपत्ती च लिङ्गः ताव्प्यंनिणेये ॥' दति 
बद्धो उपक्रमोपसंहारपदाभ्यां विष्वार्यवाक्यखाद्यन्तभणायोरेका्थपर्यवसानं रक्ष्यते । अभ्यासः अनन्यपरं 
सुनः ` ्रवणम् । अथैवाद्ः स्ततिनिन्दान्यतरबोधकवाक्यम् । एतश्रयं शब्द् घटितत्वच्छब्दनिष्म् । तत्रादयस्येकाथे- 
तास्पयैनिर्णीयकत्वेन शिङ्गस्वम्; तापय विषयत्वेन सन्दिग्धानां बहूनां मध्ये यस्मिन्नथै आच्न्तभागयोः प्रय॑वसानं, 
तस्मिन्नेव ताव्पर्यनिणैयात्, अन्यथा तस वेयर््यात् । कचिच्रानुवाद्स्वादिश्ङ्कापक्चारकतयापि तस्य छिङ्गस्वम्; यदि 
हि तस्िन्रथै वाक्यमनुबादः स्यात्, तदोक्तपयैव्तानं व्यर्थं खादिति युक्तेः । द्वितीयं तु समिदादिवाक्येषु यथपि 
विरुक्षणनानाक्मविधाने वात्प्ैमाहकम् , बिहितविधानायोगात् ; तथापि सिद्धाथविषयकं सदेकार्थंतात्पयन्ञापकम् ; 
अन्यथा पुनःश्रवणव्रैयथ्यौत् । तस्मादाद्रक्तापनद्वारा वस्य तात्पयैज्ञापकस्वम् । तदुक्त भामलाम्र-“ अभ्यासे हि 

भूयरूवमथस्य मवति, यथा अहो दुद्रौनीया अदो दद्वीनीये*ति । आद्रश्च यद्यपि आाशचस्त्यरूपोऽभ्यस्यमानस्याथेख 
विषेयस्वानुमानद्धारा वास्पयैविषयस्वं ज्ञापयति; अथैवादोऽपि प्राहास्ल्ज्ञापनद्वारा तथेव तञ्जापकः; तथाप्यर्थवादबोध्वं 
्राश्स्त्यं वरवदनिाजनकसप अभ्यासबोध्यं तु अथान्तरादुकछृष्टवरूपमिति नाभ्यासाथवादयोरम्यम् । 

अद्वे. सि, ५४ 



४२६ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः ९] 

मध्यासे बा सामानाधिकरण्योपपत्तेनं सदयत्वबोधकश्रुतेः वद्धिधतास्पवैलिङ्गोपेतद्वितश्चुतिवाध- 
कत्वम् । नयु--आ्मन आनन्दत्वबोधिका श्रुतिरपि सुखं खक्रोऽसी'ति साश्चिप्रसयक्षसिद्धानन्दा- 
युवादिनी सच्वश्ुतिवद्धवेव्-इति चेन्न; साक्षिण _उपषटितानन्द विषयसेल श्रुतेश्च निरुपाधिका- 
नन्दविषयस्वेन भिन्नविषयव्वादनुवाद्त्वायोगात् । तया हि खरूपानन्दो गह्यते । खरूपं चाज्ञानो- 
पदितमेव सा्चिविषयः ! ननु-"तच्धमसीःल्यादौ नबछृत्वोऽभ्यासवत् पिपासितस्य अगोचरः 
प्रमाणसंश्ववदैक्ये षद्धिधतात्प्यंलिङ्गवद्धाबरूपाज्ञाने परव्यक्चसिद्धे (तम आपीदिद्यादिश्चुतिवत् 
सत्वश्युतिद ष्या थी--इति चेन्न; अरोषविरोषग्राहिभरत्यक्तपरातिे तदाढ्योथेमन्यानपेश्चणात् 1 पिपा- 
सितस्य राब्दरिङ्गानन्तरं जले प्रतयक्षमपेक्षितम्, न तु अल्यक्चानन्तरं राब्दशिङ्घे । नच-तर्िं 
"तम आसी"दिव्यादेः न किचिदवेदिषमिति पतयक्चसिद्धाक्ञानदाढ्यौथत्वं न स्यादिति- वाच्यम्; 
"तम॒ आसरीदिल्यस्य दखशटिपू्ैकाङसंबन्धित्वेनाज्ञानग्राहितया खषु्तिकारसंबन्धित्वेनाज्ञानग्राहकं 
प्रल्यक्षमपेश््य भिन्नविषयत्वेनेव भामाण्यसंभवात् । नलु--'षङ्धिंशातिरस्य वह्कयः इति मन्बस्याश्व- 

गोडब्रह्मानन्दी ( लघुचन्द्िका ) । 
अपूवैता मकृतवाक्यार्थेषीनिषये उक्तधीपूर्वमन्ञातत्वम् । फटमुक्तधियः ्रयोजनवच्वम् । उपपत्तिः उक्छधी विषध- 
स्याबाधितत्वम् । एतस्य तु चयस्य प्रमात्वघरकतथा तार्प्यं प्रति उयापकतया लिङ्गत्वम्, यथा यक्तोपवीतादिकं 
बराह्मण्यं रति । तञ्ाद्यमयुवादवाक्यसख स्वार्थ प्रामाण्यवारणाय । द्वितीयं “उत्ताना वे देवगवा" इलयादेस्तद्वारणाय । 

तृतीयं श्ाबाणः छवन्तेः इत्यादेः । नच--उत्तानादिवाक्यस्य निष्प्रयोजनार्थैपरष्वे तद्भ्ययने भवरस्यनुपपन्तः स्वार्थं 
ताखयौभावेऽपि म्रामाण्यश्ञरीरे मयोजनवत्व निवेशो भ्य्थं इति-- वाच्यम्; यादं ज्ञानं प्रव्त्तिनिचत्तिद्रारा साक्षाद्वा 
भ्रमातुरिष््योजकं तसे व प्रमास्वेन रोके उ्यवहारेण निष्परयोजनस्याभ्रमास्वात् । अतएव ञओत्पत्तिकस्तु शाब्दसयाथैन 
सम्बन्धः तस्य 'ज्ानयुपदेशः' “व्थतिरेकशार्थेऽनुपरन्धे तत्प्रमाणं बाद्रायणस्यानपेक्षस्वादिति ज्ेमिनिसूत्रे तथे- 
बोक्तम्। ओत्पत्तिकः शढ्दाथयोः संबन्धः, नतु दोषवध्पुरषङ़तः सङ्केतः । अतस्तस्य धर्मस्य ज्ञानं स्तापकं वाक्य- 

मध्योत्पत्तिकं निदौषत्वेनानादि । किच तादश उपदेशो व्यतिरेको बाधकन्तानवस्वरूपेण भरमाणवेधर्म्येण श्यून्यः । 
किचायपरुब्धे अक्ञतेऽये सप्रयोजने धर्म उपदेश्चरूपस्वात्तदराक्यं अमाणमेचेति तदर्थो वार्तिकादाबुक्तः । तदेतत् 
सर्वमभिग्रेयाह--षड्धिधतात्पथैलिङ्गोपेतेति । अथैनिष्ठुमिति । प्रयोजनवद्धीविषयस्वविरिष्टरूपेगाथेस्यपपि 
भ्रयोजनवस्वं बोध्यम् । अतिप्रसङ्धेति 1 अद्वितीये इव सलयकामस्वादिनिरिष्टेऽपि बह्मण्यबाधितत्वादित्र्यं सम्भवति; 
श्ुतिओधितत्वेनाबाधितत्वस्य उपासनाविषयस्वेन अयोजनवस्वसख च सम्भवात् , अतस्तत्रापि तावपरये प्रसक्ते म्यासा- 

देरद्वितीये वि्यमानस्वेन तन्नैव त्पर्यम्; अन्यथा वेयथ्यौपत्तरियेवंरीलया तख सगुणतास्प्थातिप्रसङ्गवारकत्वमिति 
भावः । सर्वासामिति । छन्दोग्ये “एकमेवाद्वितीयःमिस्युपक्रमः, "रेतदास्म्यमिदं सर्व्मिद्युपसंहारः, रेतदएरम्य- 
मिदादेनेवधाऽऽदृत्तिरभ्यासः, 'येनाश्ुतं श्ुत'मियाच्थेवादः । एवं श्रुयन्तरेऽपि दष्टन्यम् । अन्यथानुषपन्तीति । 
तासर्यान्यथानुपपक्ती यर्थः । नु ताघ्थस्य प्रमानुद्धलशाक्तिरूपस्वेऽपि तदन्यथानुपपस्या नादरैतख चतरिकाराबाध्यत्व 
सिध्यति; प्रमात्व व्यवहारकाराबाध्यत्वधघरितत्वसम्भवात्, तथाच व्यावहारिकप्रामाण्येऽप्यद्वैतशरु्तिः कथं 
म्रयक्षादिबाधिका ! तन्नाह-नहीद्यादि । रूपमुपरशक्चित् व्यावहारिकं भ्यवहारकालावच्छिन्नस्याबाध्यश्वस्याभ्रयः । 
्यवहारकारुबरृत्तिबाधस्याविष्यत्वे खति बाध्यमिति यावत् । साक्षिस्वसूपस्याष्ैतस्योक्तव्यावह्ारिकत्वसखासम्भवः; 

स्ेदै वाबाध्य॑त्वादिति भावः । अन्यथा व्याख्यानं प्रकटयति--तथादीति ! सामानाधिकरण्यं समानविमक्ति- 
कमिथस्साकाष्कुनामद्यत्वम् । अध्यासे आधारारोष्ययोसतादात्म्यबोघकनिष्ठ, यदाधिताक्ञानख यः; परिणामस्तयो- 
स्तादारम्यबोघकनामद्धयनिष्टमिति यावत् । बाधाया बाध्यमानतादार्म्योपरक्षितस्याधिष्टानस्य बोधकनिष्ठम् ॥ 

स्थाणुप्वेन पूर्व॑ज्ञातः युमनेवेल््थकत्वात् । विदेषणविसेष्यभावेन उच्छतादास्म्यास्यताद्स्म्यबोधकनिष्ठम् ; 
अभेदेन छु्यच्छिमाच्रवोधकनिष्टम् । अध्यासे वेति । वाशब्दो व्यवस्थितविकख्पे, वाधिते छच्छिरूप्यादौ 
वाधायाम् । भबाधिते आकाशादौ त्वध्यासे । अथवा तत्वे साक्षा्ृते बाघधायाम् । तस्पू्व स्वध्यासे इति 
भावः । उपहितमेवेति । उपहितवरिषयकसय जुद्धविषयकतव मियमपक्षेऽपि बाधकाभावे सलेवोक्तनियमः । प्रकते तु 
छदधानन्दस्याृतत्वमेव बाधकम् । म्रस्यक्षप्रासे इति । भमस्वेन सक्षिसिद्धप्रयक्षप्रासे इलथैः । सष्टिपूर्वेति । 
"नास 'दिवयादिश्चुतो तदानीमिति पदसरात् सष्टिपूर्वैकारलाभः । षड्धिंरातिरित्यादि । "भश्वस्तूपरो गोश्धगस्ते प्राजा- 

पया" इत्यादिपञ्न्नयमश्वमेधे छतम् । तत्रैकपरयोगस्वेन तन्नेणाधिगुमरषे पठनीये अश्वस्य चतुखिरादवङ्किकस्वादितरयोः 
भलेक षड्खिंशतिवह्किकत्वात् पू्वाधिक्रणरील्या समस्य वचने षडकशीतिरेषां वङ्कय इलयादिप्रयोगः आशवः । तत्र °चतु- 
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मेघे चोद्कथाघ्स्य “चतुलिशद्धाजिनो देववन्धोःरिति वैरोषिकमन्रणापोदितस्य षद्खिशतिरित्येव 
ञरूयादिति वचनवत् प्रत्यक्षप्राप्तजगत्स्वस्य भिध्यात्वश्चुलयापाततोऽपोदितस्य पतिप्रसवार्थं ससव- 
श्ुतिः--इति चेन्न; मिथ्यत्वश्चुतेः प्रत्यक्चवाधकत्वाभ्युपगमे तस्याः बर्वसखेन तदिरोधात् सत्यत्व- 
शरुतेरन्यपरत्वादेव ताधिकरणन्यायासंभवाच पत्ति्रसवार्थत्वस्य वक्तुमशक्यत्वात्! नयु- सच्वप्रत्यक्ष- 
भरामाण्ये तेनैव मिथ्यात्वश्वुव्यदुमानादिवाधः, तदप्रामाण्ये न तेन सच्वश्वुतेरलुवादकत्वम्---इति चेन्न; 
मत्यक्चाभ्रामाण्येऽपि तस्सिद्धबोघकस्याचुवादकत्वसंभवात् । नहि प्रमितभ्रमापकत्वमयुवादकत्वम्, 
कितु पश्चाद्रोधकत्वमाचम् । पश्चास्वे च अरमाणाचधिकमप्रमाणावधिकं चेति न कथिद्धिशेषः । 
नय-- श्रुतेः सर्वै सिद्धप्रमाणभावायाः सदर्थत्वायाननुवादकत्वाय च परल्यक्षाप्रा्तास्विकसस्वविषः 
यत्वमवदयं वक्तव्यम्, तथाचापमाणेन प्रयक्षेण कर्थं श्चुतेरजुवादकत्वमिति-- वाच्यम् ; सस्वांशास्य 
मत्यक्षसिद्धत्वेऽपि वाक्यार्थस्य करियादिसमभिव्यादारसिद्धस्यापूर्ैत्वेन तद्विषयतयैवानदुवादकत्वो- 
पपत्तावदवे तश्चुतिविरुद्धतात्विकसस्व विषयत्वकर्पनायास्तदर्थमयोगात् । परमार्थसद्धिषयता तु सै- 
श्रुतीनां शुद्न्रह्मतात्पयैकत्वेनैव 1 अवान्तरतात्पयैमादाय व्यावहारिकसद्धिषयतेति कर्मकाण्डप्रामा- 
ण्यो पपादने वक्ष्यते । नच--परद्यश्चं खध्रामाण्यनिणेयाध श्वुतिसंवादमपेश्षत इति न तेन श्रुतेरुवा- 
दकत्वम्; अन्यथा (सलं ज्ञानं निद नने'त्यादिश्ुविरप्यनुवादिनी स्यात्, अह्यसक्वस्य रोकतो 
खमाधिष्ठानत्वेन लङ्घन च मिथ्यात्वस्य रदयत्वादयज्चुमानेनावेदमूलश्रवाहानादि विज्ञानवादिना च 
प्राप्तरिति--वाच्यम्; यदि दहि र्ेऽप्यथ प्रल्यक्षं खप्रामाण्यनिणेयाय श्रुतिसंवादमपेक्षेत तदा 
श्रुतिखंवादबिरहिणि दष्टे कुत्रापि निदशङ्कमच्रत्तिः न स्यात् । न स्याचचैवम^िर्दिमस्य सेषजः- 
मित्याद्यपि अयुवादकम् । नचेषएापत्तिः; मानान्तरगृदीततपमाणभावप्रत्यस्लनिर्णीति मानान्तरस्यानयु- 
वादकत्वे जगव्यञुवादकत्वकथोच्छेद् प्रसङ्गात् । नच (सये जानः नेह नानेगटयादेरष्यलुवादकता- 
पत्तिः; अयुबादकता हि न तावत् पत्यक्षेण; जह्यत्वसामानाधिकरण्येन सचवादिकं ह्यनेन प्रतिपा- 
दनीयम्, तश्च न प्रत्यक्षगम्यम् । नाप्यजुमानेन; नहि तकः सवैदेराकारीनपुरुषसाधारण इत्यादिना 
प्रागेव निराक्तत्वात् । नापि प्रवाहानादिषिक्ञानवादिमतेन; तस्यापौरुषेयश्चुत्यवधिकपूर्वत्वाभावात् । 

गोडव्रह्मानन्दी ( कघुचन्दिका ) । 
श्चिशद्वानिनो देवबन्धोर्वङ्कीरश्वस्य स्वधितिः समेती "तिमन्रेणो पदेशिकेन षडशतिपदयुक्तस्याधिरामरेषान्त्गतमन्नस्याति- 
देशिकस्य बाधात् "अश्वस्य चतुख्िदा"दित्यादिमन्नः, दत्तरयोस्तु द्विपश्चाश्नदनयोर्वङ्कयः इत्यादिसमस्यपार दति म्रसक्ते 
“न चतुखिश्दिति व्रूयात् षद्विश्षतिरिष्येव ब्रुया"दिल्नेन चतुर्िशदिल्यादिमच्ननिषेधाद्विकल्पः । नच--चतुश्िश्दिति 

पद्माब्रस्यायं निषेधः, नतु तद्युक्तमन्रखति -- वाच्यम्; तथा सत्ति 'वङ्खिशतिरिस्येव ब्रूया"दिलयनुवादस्यालुपपत्तः । न 
हि चतुखिकाप्पदमाश्रमिषेधे षद्बिश्षतिपदस्य प्राधिः। नच~-तद्वाक्यं षद्धशतिपदस्य विधिरेव, नानुवाद् इति-- 

वाच्यम्; उननुवादस्वे निषेधवाक्येकवाक्यस्वस्य भरतीयमानस्य भङ्गापत्तेः । चतिश्चदिल्यस्या्यपदस्वेन तदयुक्तमघ्रबोध- 

कस्वं सम्भवदेव । नच--“न गिरा गिरेति बरूयादैरं ङस्वोदधेय 'मिलत्रेरमि्यादेरिव षदविशतिरिवयादेविधित्वमिति- 
वाच्यम्; एवकारेण विधिशक्िप्रतिबन्धात् इति नवमचतुर्थं स्थितम् । तथाच “न चतुःरिल्यादिवचन यथा 
षड विक्षतीस्यादेः अततिश्रसवः, तथा विश्वसत्वश्चुतिः चिश्वसलत्वसेखर्थः । वैरोषिकेति । षिङ्तिप्रकरणपाड- 

कल्पितवचनविनियुकेखथैः । अपोदितस्यति । “न चद्िशदिति बृयादिति रोषः । वचनवत् वचनमिव । 
प्रतिप्रसवा्थसिति । रशन्ते विहितग्रतिषेधेन पाक्षिकः.प्रतिग्रसवः, दाष्टीन्तिके तु न निलयः; वस्तुनि निकल्पा- 
संभवात् । पिथ्यत्वश्चुतेः प्रल्यक्षरूप्रतिपक्षवत्वेन सल्यत्वश्चुतिबाध्यतेति भावः । मिथ्यात्वेत्यादि । बाधकत्वा- 

भ्युपगमे तख: शतेविंरोधात् देवताधिकरणन्याथाभावः । ततश्च सत्वपरत्वं न सिध्यति । मि्यात्वश्चतेः प्रयक्षबाधक- 
स्वानभ्युपगमे तु मलयक्चसिद्धालुवादकत्वमेव सरवश्वुतेरपि भावः । ननु सच्वश्वुतेः प्रमाणत्वस्यावङ्यकत्वात् सर्वपर- 

स्वम् , तत्राह--अस्यपरत्वादिति । स्ठ॒तिपरत्वादिल्यथैः । मिध्यातश्ुतेरक्तातज्ञापक्त्वेन प्रामाण्यखावरयकस्वात् 
म्यावहारिकषच्चानुवादकतया स्तुत्तिपररवम्.; नदि भ्रपञ्चस्य ताचिविकत्वे च्यावहारिकमपि मिथ्यात्वं सम्भवतीति 
भावः। क्रियादीति । भरमिणन्तीलयादिपदेथैः । वाक्याथेस्य । स्त॒तिरूपस । वाक्यलक्चितस्य तद्धितस्य महावा- 
क्याथेस्य वा ! अपू्ैत्वेन मानान्तरा्ातष्वेन । तद्थैम् अक्ञातसदथेकत्वाथैम् । विक्ञानवादे भपञ्चस्य क्ञानातति- 
रिक्तस्याकीकस्वे खीक्रियते; नतु मिथ्यात्वम्, तत्राह--आदीति । शरन्यवादेयर्थः । शून्यवाद ज्ञानज्ञेयादिप्रपञ्चस्य 
भिथ्याववं स्ीक्रियत इति मावः--ब्रह्यत्वेत्यादि । बरह्मस्वविशिष्टे सच्वादिविरिष्टघीद्रारकम्रमा जन्यत इयथः । 

निराकृतत्वादिति । "वस्तुः बरह्म सत् › अधिष्ठानत्वादिल्ाचनुमानस् ब्रह्मण्यससवादिधीनिवतेकल्वेऽपि सच्वाचयुप- 

~~ "~ 
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नय~ सक्वश्चुतेः खच्छप्रत्यश्चानपेक्षत्वात् न सपेश्षायुवाद्कत्वम् › निरेश्षावुवाद्कत्वं तु धारावाह- 
नवन्नाभरामाण्यहेतुः; उक्तं हि नयविवेके--सपिक्षाचुबादे टि न धमितिः, नत दैवादजुबादे, धारा- 
वाहनवदितिः इति वाच्यम्; यतो लाघवादजुवाद्कत्वमेवाभ्रामाण्ये ्रयोजकम्, नतु सापेक्तावु- 
वादकत्वम् ; अनधिगतार्थ॑बोधकत्वस्य पामाण्यघरटकत्वस्य तावतैव गतार्थत्वात् । नच तर्हिं धारा- 
वादनबुद्धावप्रामाण्यम्; तस्याः वतैमानार्थरादकत्वेन तत्ततक्षणविशिष्टम्राहकतया अदुवादकत्वाभा- 
वात्, किंतु श्चुतेरतत्परत्वे भास्षत्वमा्मेव प्रयोजकम्; अन्यथा वेफव्येन साध्यायविधिग्रदणानुप- 
पत्तेः । अपिचेयं सस्वश्वुतिरपि सत्छप्रलक्षस्लपिक्चत्वाव् सपेक्चायुवादिन्येव । नहि स्वप्रत्यक्षं विना 
तन्मूखराक्त्यादिचरहमूढकराब्दथघृत्तिसंभवः । अतण्व यत्र तु रमाणान्तरसंवादस्तत्र भमाणान्तरा- 
दिवार्थवादादपि सोऽथैः प्रसिध्यति; दयोः परस्परानपेश्षयोः प्रल्यक्चालुमानयोरिवेकाथेपचुत्तेः, 
पमात्रचेक्षया त्वयुवादकत्वम् । प्रमाता ह्यग्युत्पन्नः भथमं परलयक्षादिभ्यो यथाथेमवगच्छति, न तथा- 
ऽऽच्नायतः । ततर व्युत्पच्यपेश्चत्वादिति बाचस्पतिमतमष्येतमर्थं संवादयति, तेनाख्नष्यस्य व्युत्पस्य- 
वेक्षत्ेन भव्यक्षसखपिश्चत्वस्येवोक्तेः । नच-वादिविध तिपत्तिनिरासप्रयोजनकत्वेन न निष्परयोजनाचु- 
वादकत्वं, सप्रयोजनायुवादकत्वे तु न खाथैपरत्वविरोधि; विदद्वाक्ये समुदायद्धित्वापादनरूपप्रयो- 
जनवच्वेनाञ्चवाद्यख्राथपरवाया दटत्वात्, अत एव त्र वाक्यैकवाक्यतोक्ता; अन्यथा अथैवादवत् 
पदेकवाक्यतेव स्यादिति- वाच्यम्; प्रयक्षसिद्धे वादिविप्रतिपत्तिनिरासरूपप्रयोजनवस्वेन पमाणा- 
न्तरस्य सप्रयोजनतया खार्थपरत्वोक्तौ अभिर्िमस्य मेषज्ञ'मित्याच्पि तेनैव प्रयोजनेन सप्रयो- 
जनं, खा्थपरं च स्यात् । तथाच न प्रलक्षसिद्धे वादिविप्रतिपत्तिनिरासाथमन्यपेश्चा, दश्टन्ते तु 

गोडन्रह्मानन्दी ( कघुचन्द्िका ) । 
रक्षिताखण्डस्वरूपप्रमायुप्पादकस्वानत्तत्वमसीव्यादेरक्तसवरूपैक्यप्रमाया असम्भवेनोक्तेक्याज्ञानानिचत्तेस्तादशप्रमोरपाद्- 

कतया सलादिवाक्यं नाचुवादः । वैमानेति । स्वाधिकरणक्षणविरिष्टेय्थैः । खं म्ाहकधीः । नच श्षणानामती- 
न्द्ियस्वेन नेन्द्ियजन्यधघीविषये"ति प्रयक्षमण्यादाबुक्त युक्तम्; संयुक्तादि विरोषणतया स्थूखकाख्यव क्षणानामपि 

तद्विषथताल्मभवात् , तेषां अतिबन्धकत्वकष्पने मानाभावात् । उक्तं हि न्यायरल्लाकरादो--“्वटोऽत्र दो न 
वेति पृष्टो जनो वदति सन्निहितक्षणे दृष्ट एवेति । यदि तु क्षणसखातीन्द्ियत्वं शपथेन निश्चिनोषि, तदा हि धारा- 
वाहिक्ञानानां सख्वोसपत्तिक्षणद्वितीयश्चणविनाशचिस्थूखकारबिरिष्टा्ग्ाहकत्वमालाम् । वस्तुतो क्ानसामान्यस्य स्वोत्प- 
त्िक्षणविरिष्टा्थम्राहकत्वं सीकरियते; तच्च नेन्द्रियसन्निकर्षादिकारणविरोषप्रयुक्तम्, किंतु "न सोऽस्ति प्रययो लोके 
यत्र कालो न भासते ।' इलयादिमीमांसकसिद्धान्ते न्तानसामान्यसख कारणं तादशषाथविषयकमेव ज्ञानं जनयतीति 
नियमेन क्ञानकारणमान्रनियम्यम् । अतएव भरमास्वस्यापि तथात्वमिति आमाकराः । वैफस्येनेत्यादि । अध्ययनस्य 
टि प्रयोजनवद्थज्ञानो देशेन विधानम्, न स्वक्षरावाष्युदेरोनेति पूर्वमीमांसकमते ताद्शज्ञानस्यान्यतः सिद्धत्वात् तदु- 
देशेनालुवादकवाक्यस्याध्ययने भध्ययनविधिना प्रवृत्ति श्यादिवयथैः । विद्धद्वाक्ये "य एवं विद्धान् पोणेमासीं यजते 
स यावदुक्थ्येनोपामोति तावदुपाञ्ोति य एवं विद्वानमावास्यां यजते स॒ यावदतिरात्रेणोपापोति तावहुपासोती*ति 
वाक्ये । समुव्ायेव्यादि । "दरौपूणैमासाभ्यां खगैकामो यजेते'ति वाक्यबोधितं यत्सञुदाययोर्दितवं तस्सम्पादमरूप- 
परयोजनवस्वेनेलथैः । पोणैमाखमावाखापदाभ्यां विद्हाक्यगताभ्यां त्रिकस्य तरिकस्योक्तया एकधीनिषयत्वरूपसमुदाय- 
विशिषटयोखिकयोविदरदराक्येन कामे सति दर्षैलादिवाक्येन तथोषं बोद्धुं शक्यते, नान्यथा; तदबोधेऽत्र न षण्णामेव 
फरुसम्बन्धः, किंल्वन्येषामपि जाज्यभागयोहिं दवित्वं असिद्धम्, न दशोदिकाख्योगिस्वम्; भाप्नेयादिषद्कसख तु तत् 
प्रसिद्धम् , न द्िस्वम् । अतस्तदु मययुक्तस बोधकं दशपौणेमासाभ्यामिति पदं रुक्षणया आज्य मागाञ्चेयादिसकख्यागपरं 
स्यत् । सञुदायगोधे तु विद्वदवाक्येन छते षष्णामेवाञ्चेयादीनां फएरुषम्बन्ध इति भावः । अतएव स््ा्धपरस्वादेव । 
वाक्यैकवाक्यता फएर्वाक्याथौन्वितससुदायद्वयप्रमापकता । अन्य था अश्तातसमुदयादहयबोधकत्वेन स्वार्थपरत्वा- 
भावे । अ्थवाद्वत् अ्थवादान्तरवत्। स्तुतिपर्वेनेति शेषः ! पदैकवाक्यता फर्वाक्यपेशक्षितस्तुतिरक्षकपद्ता । 
विद्रद्वाक्ये इति रोषः । सञुदायानुवादेन चिद्रद्ास्यसिद्धसमुदाये द्ित्वसम्पादनस्य हद्वित्वबोधस्य फरवाक्याधीनश्य 
शक्यत्वादिति । वस्तुतस्तु-तन्रापि न खाथेपर्वम्; तद्धि खा्ग्रमापकत्वम् । प्रमा च विद्धदराक्येन खार्थन्निके न 
जन्यते, किंतु तद्धोधोत्तरं समुदग्यद्वयप्रमा मानान्तरेणेव । तथाच धूमोऽस्तीति" वाक्यसेव परम्परया भमोपयोगेऽप्यनु- 
वाद्कत्वमस्तयव, किंतु तत् सप्रयोजनम् › विश्चसच्वाजुवादकत्वं तु निष्प्रयोजनम् । वादिविप्रतिपत्तिनिरासस्तु न ्रयो- 
जनम्; बिश्रसर्चस्य ्रयक्षतिद्धस्वात् । यदि स्न्यतोऽसिषद्धपरयोजनवती या अन्राभ्नितविषयकधीः भम तजननानुकरू- 
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समुदायायुवादेन द्िस्वसम्पावनस्योदेश्यस्यान्यतो रुब्धुमश्चक््यतया तेन भ्रयोजनेन खार्थपरत्वस्य 
वक्तं राक्यत्वात् । पतदभिप्रायं च पवोक्तं नयविषेकवाक्यम् । नच-भनुवादत्वेऽपि नेष्फस्य- 
मात्रम्, नत्वप्रामाण्यम्, याथा्यमेव बामाण्यं, नत्वधिगतार्थत्वे सति याथाथ्व॑सिति- 
वाच्यम्; तात्पयैविषये शब्द्; प्रमाणम् यत्परः शब्दः स ॒दान्दार्थ' इत्यभियुक्ताभ्युपगमात् , 
अन्यथा खाध्याय विधित्रहणायुपपत्तेरुक्तत्वाच्च । नह्यन्यतःसिद्धेऽथै शाख्रतात्प्यम्, अतो न. ततर 
प्रामाण्यम् । यदाहुभङ्धाचायौः--'अप्राति शाखमर्थवःदिति । नजु-अयमनुवादः न॒ षवायुरवै 
क्ेपिष्ठा देचते'ल्यादिवत् स्तुयर्थः; न वा दघ्ना जुदोती"टयादिवदन्यविधानार्थः; अदुवाचत्वेऽ- 
प्यन्यविधानाय प्रमाणानूदितस्य ताचिकत्वनियमात्, नहि चवीहीन्प्रोक्षतीष्टयादावायोपितवीद्या- 
दर्धीः, अटुवाचस्यासच्वे ह्या्नयासिद्धौ धर्सघ्मिसंसभेरूपाखमितिवे्य दवायुबाद्यविधेयसंसमैरूप- 
वाक्याथ वाधितः स्यात्-दइति चेश्न; अस्यायुवादस्याधापतान्यप्राप्यर्थव्वात् । नच प्रमाणानूदितस्य 
सासिकत्वनियमः; खराभ्याये, युक्तौ नेद् रजतमिति वाक्ये च उयभिचारात् । अथ ततर ज्ञानविष- 
यतया निषेध्यतया चायुवाद् इति न तात्विकत्वम्, तर्हिं प्रकृतेऽपि नेह नने"ति निषेघार्थत्वादस्या- 
जुचादस्य न ताच्विकत्वमिति गहाण । अतएव न वाक्घयार्थैस्यास्चप्रसङ्गः; तात्पयं विषयस्य सत्वात् । 
अथ--किंचने'त्यनेनैवादुवादस्य कृतत्वात् किमधिकेनेति- चेन्न; सामान्यतो निषेधस्य दहि 
“किंचने"त्यनेन निषेध्यसमर्पणेऽपि विशिष्य निषेधे विशिष्य निषेष्यसमपेणस्योपयोगात् । अथ-- 
निषेधवाक्यस्य न मिषेभ्यसमपकवाक्यान्तरापेक्षा; अन्यथा "न कलश्चं मक्षये"दित्यादावपि निषेध्य 
समर्षणा्ं "कलञ्जं भक्षये"दित्यादिवाक्यान्तरसापेश्चत्वपरसङ्ग--इति चश्च; सर्वै्रपिश्चानियमाभावात्, 
सति संभवे घरङृते त्यागायोगात्, “अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णातिः नातिरात्रे षोडरिनं गृ्णातीः 
ल्यादौ वाक्यान्तरप्राक्स्य निषेधदशेनाच्च । नच तद्धदेव विकस्पापत्तिः; सिद्धे चस्तुनि विकस्पायोगात् ; 
ग्रहणाग्रहणवाक्ययोरुभयोरपि मानान्तराप्राविषयत्वेन तुस्यबरत्ववदिह सच्वश्चुतेमौनान्तरप्राप्त- 
विषयत्वेन निषेधश्रुतेश्चाप्राप्रषिषयत्वेन तुस्यधरुत्वाभावाच्च ! अतएव निषेधवाक्यपावस्यात्तदयुसोधे- 
नेतस्न्नीयते; अथ-अप्राप्तान्यप्राश्य्थत्वेऽप्यरौकिकस्य “आपश्च न परमिणन्ती"ल्यादिपदार्थसं समस्य 
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गोडन्रह्यानन्दी ( ठघुचन्द्रिका ) । 
शक्तिरेव तात्पयमिस्युच्यते, तद् “अ्यैऽनुपछब्षे तत् प्रमाणमिति जेमिन्युक्तावलुपरञ्धपदस्य साक्षणिकल्वापत्तिरिति 
भावः । पतदभिप्रायं सभयोजनादुवादाभिभायम् । याथाथ्यैम् अबाधितार्थकस्वम् ; यथाशब्दस्य सलारथेकस्वात् । 
सः दाब्दार्थः स एव छड्दभ्रमेयः । मुख्यतया शब्द्मेय इति यावत् । तेन ताखयौबिषयस्यापि देवताविग्रहा- 

दर्वा चस्पतिमते शब्दभ्रमेयत्वेऽपि न दोषः ! न तत्रेति ।! येन नेन यखाथस्य सिद्धिः विपरीतक्तानानुसपत्तियोग्य- 
स्वरूपा, तत्राथ तत् ज्ञानं अरमा । उक्तयोग्यत्वं च अन्ञाननिन्रत्तिरूपम् । तच्वाप्राप्त एवार्थे ज्ञानाघीनम्, न पराप्ताः 
अतथामूतसापि प्रमास्वे इच्छाद्वेषादेरपि भमास्वापत्तिरिति भावः । अयमनुवाद्ः "विश्च सदं? "दद सर्वं यद्य- 

मप्तेशयाथनुवाद्ः । स्तुत्यथः स्तुत्तिधीदवारः । इत्यादिवत् दलयादिविष्यथकजहोतीयेश इव । अप्रापतेव्यादि । 
विश्वं सलयमिति देवा अपि न रमिणन्तीलेवं निषेधस्याभाक्षसय प्राघ्यर्थत्वादिलयर्थः । तथाचान्यविधानायैवायमनुवाद्; 

जप्राप्चप्रापणस्येव चिधानस्वादिति भावः । खप्राध्याये खञ्चफरस्याक्तानख ज्ञानपरप्रन्थे । ज्ञानेति । अमेय्थः । 
निषेध्यतया मिथ्यस्वेन अस्याुवादस्य नेहननेलादिवाक्यैकवाक्यतापन्नस्य ददं सर्व यद्यमास्मे'खाध्नुवादेख । 

सर्वपदेन सर्वनाश्ना सघ्यणथिवीर्वादिना परथिष्यादेरनुवादाश्जिषेधार्थैष्वसम्भवः, पू्वोक्तमच्रगतस्य विश्व सल्यमियस तु 
विध्येकवाक्यस्वात् , न नेहनानेलयादिनिषेधा्थस्वमित्ति ध्येयम् ! न तात्तविकत्वमिति । विधानायानुवाद्यसख क्तान- 

मात्रमपेक्ष्यते, नतु तास्विकत्वपिवयर्थः । सामान्यतो दद्यमात्रस्याधिकरणे ब्रह्मणि । निषेध्यसमपेणे ब्रह्मरूपा- 

धिक्छरणनिष्टतया आक्ाश्षादिवोधने । किंचनेति सबेनान्नः बद्यनि्टाकाशत्वादिनेव बो धत्वम् । विशिष्य विश्वं सलं 
न प्रमिणन्तीण्यादिरूपेण । निषेधे, विशिष्य वराद्यधिक्रणे यच्च निषेधः तत्रेव प्रतियोगिप्रसक्तरपेश्चणात् "विश्ं 
सखमिलयादिवाक्येनेव सेति भावः । वाक्यान्तरापेशक्षा वाक्यान्तरापेक्षानियमः । ्रसङ्ग इति । तत्र रागेणेव 
अत्तियोगिप्रसक्छो भङकतेऽपि वयेति भावः । खतीति । रागमूरुपरयक्षादिनेवोच्छवाक्येनापि सा सम्भवतीति भावः । 
यद्यपि स्तुल्यश्रकस्वमपि सम्भवति; तथापि तख पूवैमेवोक्तस्वादत्र विधानाथौनुवाद्स्वपश्चसख परेणाश्ङ्कितस्वान्तदेवो- 
त्तम् । नलु सल्यस्वास्यत्वयोरेकन्रासम्भवेऽपि कविहुरये सत्यत्वं कविश्चासव्यत्वं बोध्यताम् , तत्राद--षोडदरी- 
त्यादि । अशोक्रिकस्य मलक्षाचत्िषयसख । आपश्च न भभिणन्ति ज्मापनक्लीका देवा जपि यथार्थया जान- 



४३० अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः १] 

विघेयस्य सत्वान्न निमेध्या्थीयुवादकत्व मिति-- चेन्न; तद्न्यपरत्वस्य प्रागेवोक्तत्वात् । नय 
नयत्तन्नेति मिषेधाजुवादलिङ्गाभावान्नाुवादः, न; यकिचिलिङ्गाभावेन लेङ्किकामावस्य वक्तमदाकय- 
त्वात् । नु--तदि ^तत्सल्यमि'्त्या्यपि “न सत्तन्नाखदुच्यत' इति, “असद्वा इदमग्र आसीदिति च 
निवेधाय "सनूघटः' "सद्धटज्ञानं' 'सत्सुखस्फुरण"मितयादिसिद्धनरह्मसस्वाजुवादि स्यात्--इति चेन्नः 
बह्मस्वखामानाधिकरण्येन सखस्य पत्यक्षादिभ्योऽप्रापेः शून्यवादप्रसङ्गन तस्य निषेधायोगाच्च । शय 
इदं सर्वै यद्यमास्मेशटयत्ाजुवादशिङ्गसम्भवेन कट्पनाच । पवमानन्वश्चुतेरपि, "अदुःखमसुखं सम~ 

मिति निषेधाय न प्रल्यश्चप्रा्तानन्दाडुवादित्वम्; इुःखसाहचर्यण सुखस्यापि वेषयिकस्यैव अहणेन 
तन्निषेधाय ब्रह्मरूपसखखायुवादायोगात् । एतच्च सर्वमुक्तं विवरणे- निष्पपश्चास्थुकादिवाक्यायु- 
सारेण इदं सर्वै यदयमात्मे'ल्यादीनि निषेध्यसमपैकत्वेनेकवाक्यतां प्रतिपद्यन्ते; सुषुप्तौ निष्प्रपञ्च- 
तायां पुख्षाथेत्वद्रीनादिति । अथ--निष्यपञ्चता न पुरुषाथेः; मूच्छोयां तचत््वादरोनात्, नच-- तदा 
तदज्ञानमा्रं नतु तदभाव इति- वाच्यम्; समं खुषुप्रावपीति- चेन्न मूच्छयां खरूपसखुखस्फुरणा- 
भावात् । तथाच सू्रम्-““ुग्धेऽचसंपत्तिः परिशेषादिति । खघु्तिमुक्तिकारीननिष्प्रपञ्चतायां 
खरूपसुखाुभवेन तस्याः पुरुषाथेत्वात्। तथाच श्वुतिः--द्वितीयद्वे भयं भवतीति । अथ (तस्मादे. 

^^ 

गोडब्रह्यानन्दी ( रुघुचन्द्रिका ) । 
न्तीति, तदन्यपरत्वस्य वस्मोक्तवाक्यस्य स्तुतिपरताया, उक्तत्वात् न प्रमिणन्तीति योजनया न हिंसन्तीयर्थधी- 

द्वारा स्त॒तिपर्वस्योक्तस्ादियर्थः । अनुवाद णिङ्गेति 1 यच्छब्दरूपरिङ्गेयभेः । कद्पनादिति । यच्छब्दादिरिङ्गर- 
हिते विश्वसस्वानुवादे यच्छड्दादिरूपलिङ्गसय कद्पनादिवयर्थः । सर्वशाखाप्रययन्यायेन यच्छब्दादिकमुपसंद्टियते । 
वस्तुतस्तु--“न तौ परो करोती'्लादेः निषेधाथौजुवादत्वेऽपि यच्छब्दा भावात् तादृशाुवादस्वं यच्छञ्द्ादिकं 
विनापि कर्प्यते इति भावः । अनुसारेण बरुवस्वाजुरोधेन । एकवाक्यताम् उक्तवाक्येकवाक्यताम् । ेन्नेयी- 
बराह्मणे--“इदं सर्वं यदयमाप्मेःत्युक्तवा शयत्र श्वख स्वेमास्मैवाभूत्तसकेन कं पश्ये"दित्याचुक्तम् । तश्नैवकारेणार्मान्य- 
सर्वैददयनिषेधात् केन कमिदयाक्षेपा्थककिंदाब्डेनापि तथा निषेधात्तदथ मिदं सर्वमिल्यादिवाक्यं भरतियो गिघ्रस्तञ्चकतयो- 
पयुज्यत इति भावः । हृदं सर्वं यद्य'मिलयादौ बाघायां सामानाधिकरण्यस्वीकारे “ददं सर्व य दित्येव ददयाभाव- 
वद्वोधकल्वेन निषिधरूपप्वान्नाजुवादस्वमिति । इत्यादीनीत्युक्तेः “स यत्तत्र किंचिष्पश्ययनन्वागतस्तेन भवत्यसङ्गो 
द्य्य पुरुष" इलयादौ पदयल्या्यन्तवाक्यानां निषेधा्थालुवादस्वं कभ्यते । निष्प्रपञ्चवाक्यस्य बरवस्वे प्रयोजकमाह-- 

निष्प्रपञ्चतायाः पुरूषाथैत्वदद्येनादिति । जाग्रत्खशरसुखपेक्षया जात्म रूपभ्रपञ्चशयन्यसेषुसुखस्य पुर्पेरूछृषट- 
स्वेन व्यवहारदशेनादियथैः । सुषु भासमानं सुखं यद्यपि जाप्रस्लक्मयोरपि भाति, "मा भूवमिति न, किंतु भूयास 
मिलसा अन्येच्छानधीनेच्छायास्रयोरात्मन्युप्पत्तेः सुखभिने तस्या असम्भवात्; तथापि “कष्टं कर्मेति रोकानुभवात् 
जाअ्रस्खस्नयोः स्थूरसूषक्ष्मदेहक्रियाभि्दुःखोसपत्ेर्विषयसुखानामपि तादशदुःखभिध्रितत्वात् दुःखान्तरदेतुस्वाचच जाथ 
दादिसुखपेक्षया सुषुसिषुखथु्कृषटम्, रोके च्वविवेकात् तथा न ्ञायते । तदुक्तमाचा्थैः--कष्ट कमलनुभवो रोका- 
नामिति । उक्तच वार्तिकामुते--“न तदस्ति सुखं छोके यन्न दुःखकरं भवेत् । विषयप्रा्िचिच्छेदक्षयेष्वसुखङ्यतः 
इति । तथाच जाग्रदादिसुखात् सुषुश्चिसुखमिव सुखमात्रात् निष्परपच्चं सुक्तिसुखसुर्कृष्टम् । अतस्तस्य साक्षाव्कारश्रयो- 
जके निष्प्रपञ्चवाक्याथेन्ञाने परमप्रयोजवस्वात् अज्ञातविषयकटवाचच निष््रपञ्चश्वतेस्तात्पयैस्यावद्यकत्वात् सप्रपञ्चश्चुते- 
रतथात्वेन तद्पेश्चया निष्प्रपञ्चशचतेवेरुवस्वात्तदुपकारकानुवादव्वं तस्याः खीश्रियत इति भावः । निष्पपञ्च॑ता सुषुि- 

कारीना । न पुरषाथे; न खतःप्रयोजनम् ! तथाच सुषुप्तौ सुखस्य भासमानस्यामावाप्ुरूषाथं एव न, जाग्दादयपेक्ष- 
योर्करषस्तु दूरापेत इति भावः । सुशुक्रावपीलयपिशब्दो हेतो, तेन नच वाच्यमियन्न हेतुरामः । स्फुरणेति । अना- 
दृवचिदि्यथेः । तदानीं माभूवमिति नेलयाकारेच्छाचुदयेन साक्चिसुखमाषृतमिति भावः । मुग्धे मृच्छीवस्थरूपे मूढे । 
आदृत इति यावत् । साक्षिणीति दोषः। अधैसम्पत्तिः सुषुसेरषम् । ज्ञनेन्दियाणासुपरमेऽपि कर्मन्द्ियाणामनुपरमेण 
संपूणेसुषुश्यभावात् । कर्मेन्द्रियानुपरमश्च हस्तादि चेष्टापरिरोषात् इति व्याससूत्राथैः । कारीनेति । कालीनस्वेन श्ति- 
नोधितेलथैः । निष्प्रपश्चतायासिति । भमितेनेति शेषः । 'सुषुसिकारे सके विङीने तमोऽभि भूतः सुखरूपमेतिः । 
मानन्दसुक्चेतोसुखः भ्राह्ः । “पुनश्च जन्मान्तरकर्मैयोगात् ततस्तु जातं सकं विचिन्र'मिल्यादिश्चतिभिः सुषुक्तो 
भपञ्चरूयस् तदुत्तरं प्रपञ्चोत्पततेश्चो त्त्वात्, “सुखमहमसाप्स मिति सुुस्युत्तरस्खटतेश्च सुषुसो संस्कारावि्या्यन्यप्रपज्च- 
दयुन्यस्वरूपा निष्प्रपञ्चता प्रमितेति भावः । निष्प्रपञ्चसुखं भासमानं सुषुक्तो साधयित्वा तख जाग्रदादि सुखादयुस्कषे 
मानमाह--तथाचेति । द्वितीयात् अनाप्मन्ञानात् । भयं (दुःखसाधनमिदभिःति धीप्रयुक्तो इत्तिनिरोषः । तथा 



[ आगमबाधोद्धारः ] गोडजघ्यानन्दीयुता । ४२१ 

काकी न रमतः इति श्तेः सथ्रपश्चतापि पुरषाः, न; तस्या दुःलसाधनत्वेन पुरुषार्थत्वायोगात् , 
कर्मकाण्डवदस्याः श्रुतेः अविघरेकरिपुरुषपरत्वाच्च । नयु--“पुथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्ते- 
नाखतत्वेती"ति भेदज्ञानस्य मोक्षहेतुत्वश्चरवणात् कथे न सग्रपश्चता पुरुषाथे--इति चेन्न; मतेः पूरव 
ममापि ्रेरप्रथक्त्वद्टः सगुणन्रह्मज्ञानवत् भररकत्वेन बरहमज्ञानस्यापि पर्परयो पकारकत्वात्, 
"एकधेवाजुद्रषटम्य' मित्यादि वाक्यखारस्याद भेदज्ञानस्येव साक्षात् मोक्षहेतुत्वात् । अतपव प्रेरकत्व- 
ज्ञानस्य जोषद तुत्वमुक्तम् । तथोत्तरापि श्ेदविदो विदित्वा डीना ब्रह्मणि तत्पर ये विमुक्तास्तदात्म- 
तस्व प्रसमीक्ष्य देदी एकः कृताथ भवते वीतशोकः इत्यमेदं एव श्रूयते । अतो न सेदज्ञानस्य मोक्षेतु- 
त्वम् । पतेन--'नेह नानेति श्चुतिरेव 'बिभ्व सत्य^मित्यवाभ्यत्वरूपवाघनिमेधाय विक्ञानवादिप्रातत- 
~+ ~ ~~ = ~ न ~ ^~ ^^ ~~ ~~~ ~~~ ^~ ~~~ 

गोडह्यानन्दी ( लश्ुचन्दिका ) । 
चानाव्ममात्रख दुःखसाधनस्वेन खोकानामनुभूयमानस्वात् तस्य च श्रुलादुवादाजाधदादिकारे च दुःखंसाधनानां 

खुपुतिकाी नाक्षानाच्पेक्षया बाह्ुस्यात् सुषुक्िषुखं जामदादिसुखपिश्षया अथौदुरछृष्टमिति भावः । सपपेश्च॑तां 

जामत्स्रसषुखम् । पुरुषाथः सुषुषिसुखतस्यपुर्षाथः । दुःखसाधनत्वेन इुःखोपधायकक्रियाकूटविरिषटसवेन 
विषयाप्रा्यादिमूरुककाखन्तरीयदुःखभ्रयोजकरागजनकानु भव विषयष्वेन च । पुरुष्ाथेत्वायोगात् सुषुिषुखतुल्य- 

पस्षाथेत्वायो गात् । अविवेकि ति । येषां विवेकाभावेन जाथस्सरससुखे उक्तदुःखसाधनत्वाग्रहः तेषां तत्र देषा- 
भावादिष्छायां स्यां विषयाप्रा्िरेकाकिल्वे तयोरभावः । तदनुवादिका चोक्तश्ु्तिः, नतु तावता सैषुक्चसुखतस्यता 
तस्येति भावः । सप्रपञ्चता सप्रपञ्चजाग्रदादि सुखम् । पुरुषाथः सोषुषुखादुच्ृष्टपुषा्थः । यथा निष्पग्रज्ञसुख- 
खूपव्रद्यलाक्चात्कारो सुक्तिस्ाधनं त्वयोच्यते, तथः प्रेरकत्वादिप्रपञ्चयुक्तब्रह्यसाक्षाच्छारो मन्मते सुक्तिसाधनम् । तथाच 
खी पुत्रादिष्धितीयन्ञानसैव दुःखहेतस्वं द्वितीयादिस्यादिशचुल्या अनुदितम्, न स्वनास्मधीमात्रस्य । तथाच भ्रेरकत्वादि- 
विरिष्टेशचरादिसाधारणसप्रपञ्चवाक्यमात्रं कर्थं निष्रपञ्चवाक्योपकारकमिति भावः । मेरकत्वेन पृथक्त्वेन च मत्वा 
युच्यते इति नोक्श्चयर्थः, किंतु तत्वमतेः पूर्वं प्रेरकत्वेन प्रथक्त्वेन च उपलरम्यमानखण्डात्मरूपं मत्वा सुध्यत 

स्थं इति भवेनाह--मतेरिल्यादिः । मरकस्वादिरूपेण मव्वे्भ्रकत्वेऽपि न क्षतिरिलशयेनाह--सगुणेति । 

गुणान्तरयुक्तेयभः । पकधेत्यादि । केवराथकेकपदेन शुदध्रह्मण उक्तत्वात् त्स्वरूपविषय रूपप्रकारो धाभ्रलययेनो- 
च्यते । तथाच श्ुद्धबद्यविषयकमेव ज्ञानं मोक्षहेतुः, न ग्रेरकस्वादिविशिष्टसय ज्ञानमियथेः । इत्यादीद्यादिपदेन 

“शिवमद्वैतं चतुय मन्यन्ते (सोऽयमात्मा स विज्ञेयः इत्यादिश्ुतिसंग्रहः । नयु सङ्खयावाचकादेकश्यब्दााप्रयय- 

विधानात् केवरार्थकशब्दाहुत्तरः सोऽसाधुरिति-चेन्न; कैवस्यस्यापि भौणकस्वरूपद्वेन गोणसङ्खयात्वात् । "पडयना 

अजेतेशलादौ हि पश्वन्तरराहिलयरूपमेकस्वमेकव चनाः; अन्यथा पड्ुहयस्यापि प्रयेकं सुख्यैकस्वसङ्खयस्वेनेकव च- 

नेन छागान्तरस्यानिवारणात्, “एकमेवाद्वितीयः मिखाद्ाचेकपदेन भयेन जातानि जीवन्ती"टादावेकवचनेन च 

कवल्यमेव बोभ्यते । “एका जातिः जातेन्लीनःमिलयादौ च न सुस्यैकत्वस्य बोधसंमवः, ठु कैवस्ययेव । किच 
कैवल्यसैव सर्वतरैकपदैकवचनप्रतिपादयस्वसस्भवेन न यस्यकस्य तच्च भानम् । तथाच कैवल्यरूपैकप्वादिवाचकादेव 
धाप्रसखथोऽनुशिष्टः । अतपव मेरकञ्चानसख साक्षान्मोक्षादेदुस्वादेव । जोषेति । बह्मरोकावच्छिन्नप्रीतिविरोषेव्य्थः । 
तथाच मत्वा प्रीतः सन् ततस्तादशग्रीतिसमाक्षौ । तेन मननेन । तस्वसाक्षास्कारद्वारा मुच्यत इल्थः । तथेति । 
श्ुद्धसानख मोश्चदेतस्वोक्तेरिलय्थः । उत्तरत्र “उद्रीतमेतष्पस्म त॒ बह्म तस्सिखयं खप्रतिष्टाक्चरं च । अत्रान्तरं वेदविदो 

बिदि्वा ठीना' इत्यादिवाक्ये भ्रेरितारं च मत्वा सुस्यत' इति यदुक्तमेतदुद्धीतमा्रम्, नतु युक्तेः साक्षास्कारणनो घ- 

कम् । परमं दध त॒, ब्रह्म वेदधिष्ो षिदित्वा वेदान्तवाक्यख तार्यक्तानदारा साक्षच्करय शुद्धन्ह्मणि लीना 
उपाधिमाघ्रोच्छेदेनैकी भूता योनिमुक्ता जन्मदीना भवन्तीति साश्चान्सुक्तिकारणेक्तेरिवयर्थः । कीदशं परमम्; तत्राह-- 
तस्िन् परमे, अर्यं स्थूखा सृक्ष्मा च समष्टिपञ्चीङृतमूतानि, स्वप्रतिष्ठमनादि, अ्चरमभ्याकृतं चेखेतानि 
सन्ति । अर एतेषु । अन्तरमधिष्टानम् । अताश्चतरीयोक्तवाक्यं प्रथमाध्याये । द्वितीयाध्यायेऽपि तदष्मत्तत्न- 

मिलादिवास्यं ताख्शमिवयाक्ञयेनाह--तदाटमेति । वीतशोक इति । यदात्मतस्वेन तु जह्मतस्वं दीपोपमेनेह युक्तः 
भ्पश्येदिति शेषः । तथाच युक्तः न्निरुक्रतमिलादिना पूर्वोक्तयोग विरिष्टः सन् दीपोपमेन स्वप्रकारोन येनात्मनस्त्वेना- 
नारोपित्तरूपेणाभिन्नं ब्रह्मत्वे अरपदयेत् › तत्त॒ तदखण्डमेव प्रकर्षेण श्रवणाद्ुत्तरं सम्यश्वेदान्तवाक्येनेक्षित्वा एकः 

दवितीयश्यन्यः, छ तार्थो भवते तदेव बह्म आसति; “भू प्ाक्षाविति स्मरतेः । पतेन निष्पपञ्चसुखस्य सप्रपञ्चषुखा- 
दुस्छष्टस्वेन सग्रपञ्चसुखनोधकस्य विश्वसस्वबो धकवाक्यसय रिष्परपञ्चवाक्यशेषतावणेनेन । निरस्तमिल्यत्र देष्वन्तरम- 
प्याह--भात्रेलयादि । श्रुतेरेवेति । विश्वसस्वाभावबोधकत्वेनेति रोषः } बिश्वगततसस्वे सद्रपत्रह्यसंबन्धसय प्रा्षतवेन 



४३२ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः ९] 

विश्वनिवेधालुवादिनी कि न स्यादिति-निरस्तम्; भावाभावयोः परस्परविरहरूपत्वे समेऽपि 
भआवग्रहो निरपेक्षत्वात् नाभावन्रहमपेश्चते, अभावब्रहस्तु सप्रतियोभितया भावग्रहमपेश्चते । अतो 
शेति नेतिः श्रुतेरेव सखश्वुलयपेश्ता, नतु सच्श्वतेनेति शत्यपेश्षा; अम्यथा अन्थोन्याश्रयापत्ते; । 

नज्ु--उत्छगौपवादन्यायोऽस्तु, यथा हि न हिंस्यात् सवौ भूतानी"ति शरुतिरबिरषपदृन्तापि ्दिसा- 

त्वसामान्यस्य प्रलयक्चादिग्रा्षत्वान्निषेध्यो पस्थितौ नाश्चीषोमीयवाक्यमपि निषेध्यसम्पणायपिक्षते, 
तथा नेति नेटयादिश्रुतिरविद्येषपधृत्तापि प्रल्यक्चप्राप्तचटादिसखरूपनिषेध्यमादाय नियाकह्ला 
खती न अलयक्षाप्राक्तधमोधमीदिसत्यत्वबोधिकां "विश्वं सल्यःमिदयादिश्ुतिमपि निषेध्यसमपेणाया- 
पेक्चितमर्हति, यत्न तु मानान्तरेण निषेध्यस्यापरा्धिस्तत्न निषेध्यसरमपेणाय श्ुलन्तरमपेक्षत एवः 
यथा षोडशिग्रहणाग्रहणयोः, मानान्तरेण निषेध्योपस्थितावपि वाक्यचेक्षणे अग्नीषोमीयर्हिंसाया 
अपि निषिद्धत्वेनाधर्मत्वं स्यात्--इति चेत्, मेवम्; अश्रीषोमीयवाक्यस्य निषेधविषयन्युनविषय- 
स्वेनानस्यशेषतया खाथतात्पयेवच्ेन च न निषेध्यसमर्पणद्वरिण निषेधचाक्यशेषता, “विश्व सव्य 
भिस्यादेस्तु निषेध विषयसम विषयत्वेन खाथतात्पर्यरहितत्वेन च न्षिध्यसमर्पणद्धारेण निषेघवाक्य- 
दषतोचितैव । अतएव प्रत्यक्षापातघमौदिसस्वोपस्थापनेन वाक्यसाफव्यमपि । खार्थतात्पयरदि- 
तत्वेन च नाम्नीषोमीयवाक्यतुस्यत्वमित्युक्तम् । अतो दइयत्वादिहेतोधेमा्यरोऽपि श्वुल्या न बाघ: । 

गोड्रह्मानन्दी ( कषघुचन्द्रिका ) । 
तस्यापि (नेति नेती"लादिश्चुलया निषेधात्तन्न विश्वसच्वश्चुलपेक्षा; विश्वसस्वा भावत्वप्रकारकल्ताने विश्वसप्वज्षानसयं हेतु- 
स्वादिति भावः । नलु सस्वश्चुतेरिति । नजु-सच्वं मिथ्यास्वाभाव एवे; तथाच विश्चसिन्मिथ्यस्वाभावबोधं भति 
विश्व मिथ्यास्वबोधस्य हेतुस्वान्मिथ्यास्वबोधिकां नेतीत्यादिशतिं सत्वश्चुतिरपेश्चत पएवेति-चेश्न; विश्वसस्वस्य पृथिवी- 
संस्वजरुसत्वादिरूपसय निषेधं ` बह्मणि ननेती"टयादिश्चुतिः बोधयतील्यवर्यं वाच्यम्; ब्रह्मणि भ्राप्तश्य सर्वैख ब्द्यणि 

तया लिषेधबोधनात् । तथाच तावतैव प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वरूसेन अपञ्चे बह्मनिष्ठालयन्ताभावग्रतियोगित्व बोधने तखा- 
स्तात्पये मानाभावः । नच-- तस्या विश्चसस्वाभावस्य बरह्मणि बोधने न तात्पर्यम् ; किंतु प्रपञ्च जद्यणि निषेध 
इये फं न खादिति--वाच्यम्; विश्वसस्वस्यापि म्रपञ्ान्त्मतत्वेन तन्निषेधे तात्प्यस्यावदयकत्वात् । तथाच 

ननेतीणादिश्चुलया विश्वसस्वाभाव एव बोध्यते ब्रह्मणि, न घटादेरभाव इति घटादौ बह्मनिष्टायन्ताभावध्रतियो गिच्वा- 
बोधकत्वेन न सा सतवश्चुयपेक्षयते । नु सन्मते नेतीत्यादिश्वतेरविश्वसच्वाभाव पव तावपर्य युक्तम्, मन्मते त॒ 
तस्याः च्यून्यतः प्राप्चानुवादि्वस्वीकारेण सर्वमिथ्यात्वाजुवादकल्वात् सत्वश्चुलपेश्चषणीयस्वम्, तत्राह-अन्यथेति | 
ननेती"लयादिशवतेरसत्वश्ुलपेश्षणीयत्व इयथः ! नेतीलयादिश्चुतेर्विश्वसस्वा भावारो सर्वश्चुयपेक्षा, स्वशुतेर्भिथ्यात्वामाव- 

धटितसत््वांसे "नेती "लयादिश्ुखपेक्षेयन्योन्याश्रयः । तस्माद्विश्वस्वस्य भरदयक्षादिना ज्ञातस्वात् सत्वश्ुतिरलुवादः, विश्च- 
सत्वाभावस्य तु शन्यवाद्यमिन्तं मति प्रा्त्वेऽपि सर्वान् अ्रलप्राप्स्वेन नेती"यादिश्वतिनानुवादः । नु--सस्वस्यापि 
सर्वाभावाभावस्वेन तद्धहेऽपि नेतीव्यादिश्चुल्पेक्षासीति--चेश्न; उक्तरूपेण ग्रहे तदपेक्षणेऽपि सलयतारूपेण अहे तद्- 

नपेक्षणात् । तदिदमुक्तं -भावग्रहो निरपेक्षत्वात् नामावभ्रहमपेश्चत इति । प्रतिथो गितावच्छेदुकरूपेण अदे 
नामावग्रहपेक्षेति भावः। नाप्नीषोमीयेति । रागप्रा्चनिषेधबोधकत्वेनेव "न हिंसखादिति वाक्योपपन्तौ तत्र श्ाखवाध- 
कत्वस्य विकस्पापादकस्यान्याय्यत्वादश्रीषोमीयहिं साचन्यर्हिंसानिषेधे तत्तात्पयैकदपनान्न तेनाश्रीषो मीयवाक्यमपेक्ष्यत 

इति भावः । न्थूनेति । न्यूनविषयकसैवापवादकस्वम् ; तदविषये उस्स्गप्रदृत्तिसम्भवाव् । समेति । अन्यूनेलयथः । 
रहितत्वेनेति । यथा पटादेः स्वं प्रक्षा, तथा धमौदेरनुमानादिना भक्तम् । नहि प्रमाया मख च ज्ञानो. 
त्प्तिकाले तत्र सद्विषयकत्वरूपं प्रामाण्यमावयो्मैते तद्धाहकेण न गृह्यते; खतःप्आमाण्याभ्युपगमात् , तथाच धीि- 
षयस्य सवैसय सप्वग्रा्या तदनुवादिकेव विश्वसच्वश्चुतिः समभिव्याहतविध्यपेक्षितस्त॒तिमात्रपरेति भावः । अतएव 
निषेधवाक्यरोषत्नादेव । धमौदीति । यद्यपि घमोदेरप्यनुमानादिना स्वं पराम ; तथापि न प्रा्षमिति परेणोक्तत्वात् 
तदनुख्येवयुक्तम् । अथवा नचु-सखतःमरामाण्यादुक्तरीया विश्वसत्वं ज्ञानग्राहकेण श्रातं यत्, तत्. ग्यावहारिक- 

मेव, शला तु तास्विकं तत् अतिपात; तथाच सा नानुवादः, तन्राह--अतपवेत्यादि । धमीदीलयादिपदेन 

भलयन्षप्र घटादेः संग्रहः । एुवकासेऽपिकारश्च स्थानन्यल्ययेन योञयः । तथाच प्रयक्षप्राक्षचटावेस्तदन्यघ मीदेश्चोपस्थापन- 
द्वारा निषेधवक्यशेषत्वादपि वाक्यसाफदयं भवयेवेय्थेः । तथाच व्यावहारिकसस्योपस्थापनेनापि साफस्यसंभवे 
ताच्विकसत्वतात्पर्यकदपनं व्यर्थम् ; अन्यथा "यजमानः प्रस्तर'दइत्यादेरपि तास्िकारेदपरस्वापत्तः । मानान्तरसिद्धाथीनु- 
वादेन वाक्यस्यान्यरोषत्वेनोपपत्ताबद्वैतशचुतिवाभो न युक्त इति तु सममिति भावः । (विश्वं सव्य'मिल्यादिश्ेतेर्मिथ्यास्व- 
शलन्राघकत्वे स्थिते भिभ्यात्नाजुमानानाधकत्वमपीव्माह-अतद्ति । दशाविश्येषे परलोकानङ्गीकवैस्वादिनरिथति- 
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अथवा--व्यावहारिकसर्वपरेयं विश्वसस्यत्वध्ुतिः ॥ नच उयावहारिकसचवे सवी विप्रतिपत्तेस्तत्पति- 
पादनवेयथ्यम्; दशाविशेषे खगेनरकादिसच्वभ्रतिपादनेन तत्प्रािषरिहारा्थ पवृच्तिनिदृस्योरेव 
तस्पयोजनस्वात् । भ्यावहारिकस्वं च बहाक्ञानेतरावाध्यस्वं न त्ववाध्यत्वम्; मिथ्यात्वबोधकश्चुति- 
विरोधात् । नचैवं शढश्नान्तिजनकत्वात् अव्यन्ताप्रामाण्यापत्तिः; खभरा्थप्रतिपादनचदुपपत्तेः । 
एतावानेव विद्ोषः--तत्प्रातिभासिक्ं, इदं तु व्यावहारिकमिति । नलु-मिभ्याव्वशरुतेरश्चषणया 
अखण्डचिन्मात्रपरत्वेन सच्वबोधनात् अतिरोधित्वमेव, न; अखण्डार्थवोघस्य द्वितीयाभावबुद्धिद्धार- 
कत्वेन .जगस्सत्यत्वबिरोधित्वात् । नच प्रपञश्चसद्यत्वश्चुतेरपामाण्यप्रसङ्गः; अतचावेदकत्वस्यावान्त- 
रतात्पयमादायेष्त्वात् , परमतात्पर्यण तु तसावेद्कत्वं सर्वैश्चुतीनामपि समम्; परातिभासिकव्या- 
चत्तस्य व्यावहारिकस्य तदति तत्पकारकत्वादिरूपस्य निराकतुमहाक्यत्वात् । आसां व्यावहारिकं 
प्रामाण्यमव्याहतमेव । “असद्वा इदम आसी"्दिव्यादिश्रु्ययुसोषेनापि 'तत्सल्य"मित्यादिश्रुतिनै 
बरह्मणि व्यावहारिकसस्वपरा; ब्रह्मणो व्यवहारातीतत्वात्, तस्यापरमार्थ॑त्वेन च निर धिष्ठानतया 
द्रान्यवादापत्तेः, किंचित्तस्वमण्रदीत्वा च वाधानुपपत्तः। अतएव सद्यत्वश्वुति विरोधेन भिथ्यात्व- 
श्ुतिरेवान्यपरेत्यपि न; षड्धिधतात्प्थणिङ्खोपेतत्वेन मिथ्यात्वश्वुतेरनन्यपरतया भ्रवरत्वात् , वैदिक- 
तात्पयेविषयस्य च ताच्तिकत्वनियमेन तात्पथज्ञापकानामपि लिङ्गानामर्थतथात्व पव पर्यैवसा- 
नात् । सत्वश्रुतिवाक्यस्थपदानां चान्यपरत्वान्न सचे तात्पयेलिज्गाशङ्का । नञु-यदि सच्वश्रुतिः 
प्रतयक्चप्राप्ता्थत्वान्न खाथैपरा, तर्हि मिभ्यात्वश्रुतिरपि तदिरुद्धार्थत्वात् खाथेपरा न स्यात्, 
तत्प्ािततद्धिरोधयोस्तात्पयपेभावहेत्वोरुभयन्नरापि समत्वात्--इति चेन्न; प्यक्षापेक्षया चन्द्राधिक- 
परिमाणवोधकागमस्येव मिथ्यात्वबोघधकागमस्यापि बखवच्छेन परलयक्ष्राप्ताजुबादिसच्वश्चुत्यपेक्षयापि 
बलवच्वात् ¦ अन्यथोभयोरपि अप्रामाण्यापत्तेः । तदुक्तं खंक्षपश्ारीस्के--'अतत्परा तत्परतेदवा- 
च्ये्विरुध्यमाना गुणवाद पतेति । अतपवानन्यरोषमिथ्यात्वश्चुतिषिरोधात् न प्रव्यक्षागृहीततिका- 
लाबाध्यत्वरूपसच्यत्वपरा जगत्सत्यत्वश्युतिरित्युक्तम् । अददेतश्चुतेश्च भ्राचस्ये निरवकाडशत्वतात्पयै- 
वर्वादिकमेच भ्रयोजकम्, न निषे धचाक्यत्वम् । पतेन--निषेधवाक्यत्वेन प्राबस्ये करिति तद्धिते 
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पश्या खगादौ सस्यतासन्देहदशायास् । यद्यपि खश्नादिविषयमिव मिथ्यात्वसलयसवाभ्यां सन्द्ग्धिमपि खगौदिकसुदिश्षय 
अद्रस्यादिकं सम्भवयेव; तथापि तत् “अङीकं न वे'ति सन्देहे तदसम्भवादलीकवैरुक्षण्यक्ञानाय श्चुया सत्तादासम्य- 

रूपं सत्वसुच्यते, तच ॒च्यावहारिकम् ; व्यवहारकारे प्रपञ्चस्य बाधादिति भावः । पयोजनवच्वादि ति । तथाच 

स्वाथौयुवादख्प्वेऽपि समुदायद्ठित्वसम्पादनरूपभ्रयोजनवसाष्िद्धद्रास्यं यथा खार्थपरं, तथोक्तप्रयोजनसस्वादविश्च- 
सत्ववाक्यमिति मावः । श्रुतिविसोधादिति । व्यावहारिकसरस्वपरत्वे सम्भवति मानान्तरासिद्धाबाध्यस्वपरस्वकस्पने 
मौरवादिलयपि बोध्यम् । दटश्चान्तीति । शवतिजन्य्नान्तेमौनान्तरप्राप्ठा्थंकस्वेन संवादात् अमव्वक्ञानाविषयत्वरूपं 
दढसवमिलय्थः। अत्यन्ताप्रामाण्येति । उण्कष्डश्नान्तिजनकत्वव्यवहारेखयथेः । प्रतिपादनवत् प्रतिपादनख यदा 
कर्मसु काभ्येषु किय समेषु पयति । सदा तन्न जानीयादिति श्तेः पश्यतीतयन्तभागसखेव । मिथ्यात्वश्रुतेः 
पएकमेवाद्वितीयमिल्यादिश्वतेः । समानवषिभक्तिकनानानामरूपस्वेनेति शोषः । अग्रहीत्वा चेति 1 चकारात् बरह्मणः 
साक्षिस्वेन बाधानुपपत्तेरिति देव्वन्तरस्य समुच्चयः । तथाच बाध्याधिकसत्ताकननिषयकस्वं बाधकत्वे प्रयोजकमिति 
पष्ठ तास्विकविषयकश्वानखैव बाधकत्वात् शून्यवादानुपपत्तिः। बाध्यान्यूनसत्ताकनिषयकस्वसैव बाधकस्वे प्रयोजकस्व- 

मिति पक्षे च साक्षिणो बाधानुपपत्या सेति भावः । नन्वहैतशुतेः भावस्येऽपि कमैवाक्यवत् व्यावहारिकप्रामाण्य- 
मस्तु, तन्राह--वैदिकतात्पर्यत्ि । वेदमहाताव्य्थल्थैः । तथाते तारिविकत्वे । नन्वेवं विश्रस्वेऽपि तार्विक- 
समयस्तु; चच्छुतेरुपपत्तिरूपतात्पथैषिङ्गलद्धावात्, (आपश्च न पमिणन्तीति प्रामाणिकत्वं तन्न मोधमिल्ै- 
श्ियाकारिष्वं चोपप्ति्हिं वाक्यशेषे तत्राप्यस्ति, तन्राह--सस्वश्चुतीति । अन्यपरत्वात् स्तुतिपरस्वात् । मन्मते 
ब्ममाच्रपरमतात्प्यैकस्वात् परमते स्तुतिद्रारा यादिविप्रतिपत्तिनिरासद्वारा वा प्रचृत्तिनिशृत्तिपरमतात्पयैकत्वात् । 
श्चकारान्मानान्तरप्रास्िवियोधाभ्यां विश्वसस्वे न तास्पर्थम् । तद्धिरुद्धेति । प्रयक्षतदनुवादादिसस्वशुतििशुडेत्यथः । 

अल्यश्चपरा्ताजुबादिसखश्चुतीति । प्रयक्षं च तत् प्रा्ताजुवादिसस्वश्तिश्रेति उभयेलथैः । प्रलश्चपेक्षयेव बरवस्व- 
मागमस्वादिनो्त्ुलपेश्चयाप्युक्त, तथापि दूषणान्तरनिरा चिकीषेया शलपेक्षया पुनरा्ट--्रतिति । अतत्परा 
सा््णलव वि्सादश्चतिः 1 गुणवाव्ः खभपरशतिरोषस््ा्थयोधदेतुः । किति चेतीति 1 इग्रक्षणगुण- 

अह, सि. ५५ 
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बृद्धिविधायकात् “कितिचे"ति सूत्रात् सामान्यतो गुणब्रधिनिषेधकं क्ितिचे'ति स चव 
तस्यात्, अङ्गीषोमीयवाक्यादहिंसावाकयं षोडशिनो ब्रहणवाक्यादग्रदणवाक्यं "सव्यं ज्ञान मिद्या- 
दिवाक्यात् “असद्वा इदमग्र आसी'दिल्यादिवाक्यं च वलवत्स्यादिल्यपास्तम् । सामान्यविशषभा- 
वादिना सावकाशत्वनिरवकारात्वादिरूपवख्वेपरीत्यात्, "विभ्वं सत्य"मि्यादेस्तु उयावदहारिक- 
सल्यविषयतया अन्यशेषतया च सावकारात्वादेः भरागुक्तत्वात् । तस्मान्न सच्वश्रुतिविरोधः ॥ नापि 
असदयमप्रतिष्ठ ते जगदाहुरनीश्वरम् 1 एतां बुद्धिमवष्टभ्य न्ठातमानोऽस्पवुद्धयः ॥ इत्यादिस्खति- 

विरोधः; सद्विविकलखवादिनो मम जगत्यसद्धैकघ्षण्याङ्गीकारेण तत्प्रतिपादकस्खतिविरोधाभा- 
चात् । ननु--'नामाव उपलब्धेः धम्यौच्च न॒ खभ्नादिव'"दिति सूत्रद्वयेन जगतः पारमार्थिकसस्व- 

बोधनेन विरोधः, नचानेन शुस्यवादिनिरासाथनासदेटश्चण्यमा्रभ्रतिपादनान्न विरोघः; अथक्रि- 
याकारित्वलक्षण्यस्यासद्विटक्चण्यस्य दून्यवादिमतेऽपि सच्ेन तन्मतनिरासार्थत्वायुपपत्तेः, निषेधा- 
प्रतियोभित्वरूपस्यासददैटक्चण्यस्य त्वयाप्यनङ्गीकारात् असद्वैलक्षण्यमाचस्य साधने सूत्रे खभ्चै- 
लक्षण्योकल्ययोगाच्, व्यावहारिकसत्यत्वमात्रेण खपरत्रेलक्चण्यस्य त्वयाप्यङ्गीकारात्, असद्धैलक्ष- 
ण्यमाच्रस्य तन्मतेऽपि सस्वाच्च, तदुक्तं वोद्धे--्धे स्वे समुपाशिव्य बुद्धानां धर्मदेडाना इति-- 
चेन्न; सूजाथीनववोधात् तथाहि-सखद्रूपात् बरह्मणो जगत्सगे बद्तः समन्वयस्य सवैमसदित्यनु- 
भानेन विसोधसन्देहे “न सन्नासन्न सदसत् न चायुभयतस्वकम् । विमतं तकंपीञ्यत्वान्मरीचिषु 
यथोदकम् ॥' इति ब्ह्मखाधारण्यान्निस्तत्वतायां प्राप्तायां सूत्रेण परिहारः । सतो ब्रह्मणो नाभावः 
न दरुन्यत्वं, उपरुन्धेः सत्वेन प्रमाणात् प्रतीतेः । तथाच किचित्परमाथ॑सदवद्ययं शन्यवादिनापि 
खीकायम्; अन्यथा वाघस्य निरवधिक त्वपसङ्गादिति सूत्राथः सच न प्रपञ्चमिथ्यात्वविरोधी । 
तथाचोक्त--'बाधितोऽपहवो मलैः व्यावहारिकमानता । मानानां ताचिकं किंचित् वस्तु नाध्नित्य 
दुभणे'ति । नापि खध्रवैधम्योक्लययोगः; तस्याः "विमतं निस्त तकंपीड्यत्वात् मरूमरीचिकाजल्व"दि- 
त्यजमाने बाध्यत्वप्रमाणागम्यत्वदोषजन्यत्वाद्युपाधिप्रदद्यैनपरत्वात् विज्ञानवादनिराकरणपरेणापि 
नानेन सूज्रेण विरोधः । रूपादिरहितब्रह्मजगदुपादानत्वग्रतिपाद्कसमन्वयस्य नीलाद्याकारं विज्ञानं 
साधयता अद्चुमानेन विरो चसन्देषहे खमधीसाम्यतो बुद्धशवुव्याऽथैस्य सहेश्षणात् । तद्धेदेनानिरू- 
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छख्योनिषेधोऽयम् । (किति चे'ति विहिता बृ्धिस्तु नेररक्षणा । इग्छक्षणस्वं हि इक्पदमुच्वा्य बिहितत्वम् । तथाच 
भिन्नविषयत्वादत्र सामान्यविरोषन्यायोक्तिः परस्य आन्तेवेति बोध्यम् । सावकारशात्वेलयादि । सावकाश्चत्वादिकं 

वल्वेपरीययं, निरवकाशत्वादिकं वरमिति व्धुत्कमेणान्वयः । वादिनः वादिनोऽपि । तत्प्रतिपादकेति । जगतः 
सदसदन्यत्वपरेलर्थः । यतः अनीश्वरम् डैश्वरोपादानश्यन्यमतोऽसलं सलयोपादानश्यून्यम् । अतश्च बाधावधिरूपप्रति- 
ाश्चन्यमिति ये माध्यमिका वदन्ति, तथिन्दया सल्योपादानकं सव्यज्ञानबाध्यं चेस्युक्तस््रताबुक्तम् । शाखरद्पंणोक्ता- 
मधिकरणरचनामाह--तथाहीत्यादि । वदतः प्रतिपादयतः । समन्वयस्य अथमाध्यायख । तर्कपीड्यत्वात् 
तकेविरुद्धरूपात् । तथाहि-न सत् बाधयोग्यस्वात् । नासत् कारुसंबन्धात् । न सदसत् विरोधात्। नचाञु- 
भयतस्वकं तार्विकस्वेन सदसद्धेदयोरभाववत; ताभ्यां निर्वैचनासं मवात्। विमतं सत्वेन भ्रतीयर्हम् । तेन तुच्छे 
न बाधासिद्धी, चरमसाध्ययोस्तु बरिषयत्वेनेव पक्षता; तुच्छेऽपि हेतुसाध्यसत्वात् । न दुन्यस्वसिति । ब्य, न 

वध्यम् , बाधाथोग्यत्वात् , इलयत्र ताप्प्यम् । निरव धिकत्वेति । बाध्याधिकसत्ताकवर्स्व न्िषयकव्वेय्थः । बाधित 
इत्यादि । वस्तूनामपहधवो बाधः । मानेबौधितः मानानामवाधितनिषयकस्वरूपपरामाण्यखोत्स्मिकसवात् मान- 
विषये बाधासंभव इति भावः| ननु बाधकप्रमाणबरद्रस्तुभ्राहकमाननां व्याक्हारिकमानतस्तु, तन्राह--उ्याव्- 

हारिकैत्यादि । अनाथिद्य बाधकधीविषयत्वेनाखीढूलय । यत् यद्धाघकथीविषयः, तत् तद्पेश्चया अधिकसत्ताकम् ; 
अन्यथा समबरत्वेन बाभ्यबाधकस्वव्यवस्थानुपपत्तः । अतस्तारिवकस्य धीरेव व्यावहारिकस्य बाधिकेति भावः । 
अथवा--अनाध्ित्य सश्षिष्वेनाखीङय । साक्षिणो बाघे तस्य साक्षी अन्यो वाच्यः तस्याप्यन्य इत्यनवस्था । 
साक्ष्यन्तरास्वीकारे निःसाक्षिकबाधानुपपत्तिः । तदुक्तम्--शप्रयक्षघ्रकाशस्य नाथेदष्िः प्रसिध्यति । इति । जपर- 
काशमानप्रकाशेन नाथसिद्धिरिलयथः । उपाधीति । वाध्यत्वादेः खश्रधमैसख ब्रह्मादावमावप्रद्रीनेन खभादौ 
निश्वितसाध्यन्यापकस्वं बरह्मणि साधनाभ्यापकल्वे च दुक्ितमिति भावः । विमता नीराद्यतुभवरूपा धीः, ज्ञानव्यतिरि- 
क्तारम्बनाः न स्वालन्तत्निरक्षणनिषयिका, नानुभवत्वरश्ूनयतिषथिकेति यावत्; श्वस्रूपसमानसत्ताकनिषयतादत्म्य- 
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प्यत्वात् ज्ञानाकायोऽथं इष्यताम् ॥ विमता घीः, न ज्ञानन्यतिरिक्तारम्बना, धीत्वात्, खभधीवत् । 
विपश्चे च ज्ञानाभानेऽप्य्थभानप्रसङ्गो वाधकः । नहि भिन्नयोरभ्वमहिषयोः खहोपस्भनियमोऽस्ति । 
तस्मान्न ज्ञानातिरिक्तं सदिति पापे परिहारस्ञे "नाभाव उपर्ब्येःरिव्यादि । वाघेन सोपाधिकता- 
खमाने उपायाभावेन सदोपलम्भः सारूप्यतो वुद्धितद्थमेदस्थूला्थभङ्खो भवतोऽपि तुल्यः । 
सूत्राथस्तु, नाभावः- ज्ञानातिरिक्तस्यार्थस्य नासत्वम्, कितु व्यवहारदशावाध्याथक्रियाकारित्वरूषं 
स्वमेव । उपरभ्धेः--ज्ञानातिरेकेण प्रमाणेरपरव्धेः । सखधवैघम्योक्तिः वाध्यत्वादयुपाधिग्रदर्शनाय । 
तेन वाघात् सोपाधिकत्वाच्च पृवौनुमानं दुणमित्यथैः । तस्मान्नेवमपि विरोधराङ्का । तदुक्तं तस्मान्न 
ज्ञानाकारोऽ्थः, कितु बाह्यः । स चाथेक्रियाकारित्वसस्वोपेतोऽपि अद्धैतश्चुतिवरात् बद्मणि 
कर्पितो न परमार्थसन्नितिषिद्धान्तस्य सखुगतमताद्धेद इति । उक्तचात्मतत्व विवेकेन आद्यसेद्- 
मवधूय धियोऽस्ति चृत्तिस्तद्राधने बलिनि वेदनये जयश्चीः । नोचेदनित्यमिदमीदशामेव विश्वं तथ्यं 
तथागतमतस्य तु कोऽवकाशः ॥* इति । धर्मत्राहकमानवाघश्च भायेव परिहत इति रिषम् ॥ 
इति विश्व मिथ्यात्वस्यागमादिवाधोद्धारः ॥ 
जि त (१) + त , 11, 11111111 11111171 

गोडनब्रह्यानन्दी ( कघुचन्द्रिका ) । 
युक्तेति वार्थः । बिक्ञनवादिना हि ज्ञानतद्विषयप्रमाच्रादीनामयन्तासेदेऽपि कल्पितभेदेन प्रमाणघ्रमासृप्रमेयप्रमिति- 
मेद इ्युच्यते । जनीटादिव्यादृच्युपहितं चानं प्रमेयम् । तत्य्रकारनोपहितं प्रमिति; । तव्यक्तयुपहितं प्रमाणम् । 
तद्ाश्रयस्योप्रहितं अमात् } उक्तं च भामत्तीकद्पतर्वादाचेवमर् । तथाच च्तषानविघयतत्तादास्म्यानामेकजञातीयसत्ता 

चि्तानवादे खीक्रियते । ओपनिषदमते नीखादि ताद्र्म्यमनुमवनिष्टमपि नालुभवसमानसत्ताकमिति न सिद्धसाधनम्। 
धीत्वात् अनुभवत्वात् 1 खध्रघीवत् अनुभवनिपयकस्रास्धीवत् । ओपनिषदमते छुद्धस्यानुभवस्य स्वापे जव- 
च्छिन्नानुभवे विषयतारूपतादात्म्यसच्वान्न साध्यवेकट्यम् । नच--उश्कानुभव विषयस्य जडस्यानुभवत्व्चुन्यत्वात् 

षाध इति विक्षानमात्रविषयके अननुभवाविषयकुसवसस्वात् सिद्धसाधनं तदवस्थमिति--वाच्यम् ; तवानुभवाविषय- 
कर्वावच्छेदेनानुभवाविषयकत्वासन्वात्, ओपनिषदं प्रयनुभवस्वाश्रयविषयकस्वस्यैव साध्यत्वाद्वा । नीरादिरूपे 
योऽननुभवस्तद्िषयकत्वावच्छेदेनायुभव विषयकत्वस्या सिकेरस्वीकारान्न सिद्धसाधनम् । योगाचारेण तु एकव्यक्तेरेवा- 
मुभवत्वनी रत्वादिस्वीकारात् । नीरत्वाद्याश्रयविषयकत्वावच्छेदेनेचाजुभव विषयकस्वं खीक्रियत इति न बाधः । एवं 

नीखादनुभवः, खसमसत्ताकनीरत्वादिखंसर्गयुष्तः, अनुभवत्वात् , यो यद्धिषयकानुभवः सः तद्ुत्य सराधारणघर्मैखय 
स्वसमानसत्ताकसंसर्गवान् यथाऽनुभवविपयकानुभवोऽनुभवस्वस्य स्वसमसत्ताकसंसर्गवानिति सामान्यतो च्याक्षिः । 
इख्धा्थस्य सहेश्चणादिव्यादेश्तकंमदश्चनपरत्वमाह--नहीलयादि । नयु-ठच्छस्य ानसवश्चून्यस्यापि क्ानचिषयत्वा- 
श्यभि चारः, तत्राह--न ज्ञानातिरिक्तं सदिति । ज्ञानत्वश्चुल्यं न सत् न तच्छविरुक्षणमिलर्थः । तथाच 
तुष्छनिरक्षणचिषयकश्चानस्वमेवानुभवस्वम्, तुच्छक्लानं त विकल्पः, नानुभव इति नायुभवत्वं व्यमिशारीति 

भावः । बाघेनेति । सहाथ वृनीय । क्षानदयन्तमेदस्या्पूपलस्मात् कानज्ेययोरमेदानुमानं अधितार्थकं 
बाध्यस्वादुपाधियुक्तं चेल्यथेः । उपायेति । यथा प्रभा रूपञरहे उपायभूता वद्विषयीभरूतापि न रूपं, त॑था कने 
उपायभूतो बिषयो ज्ञानग्रहे विषयी भूतोऽपि न शानम्, निषयोपरागेणेव क्ञानग्रहाद्विषयख क्ञानोपायता । अथवा-- 
उपायो हानस्य निषयग्राहकता नियामकं क्ानविषयत्वम्, तस्य॒ मावेन विषये विथमानस्वेन, सर्वथापि 
सष्टोपरम्भो नोक्ाध्यसाधक इति भगवः । नयु नेनैव सर्वव्यवष्टारोपपत्तः नान्य धिषयकसर्पने गोरवम् ; 
तत्राह-सारूप्येत्यादि । अपिश्चञ्दः काकाक्षिवदु मयत्रान्वेति । स्थुरार्थभङ्गेऽपि सारूप्यतो ्ञानतद्थेयोरत्यन्तभेदः 
सैन्रान्तिकस्येव तव योगाचारस्यापि आवङ्यकत्वेन तुल्यः । सोच्रान्तिको इ्यवयविखण्डनादियुक्तिभिः स्थूलार्थं खण्ड- 
यिख्ा परमाणुसमूहमेव ्ानादल्यन्तभिन्नमर्थमङ्गीङ्तवानू ; अन्यथा ज्ञाने विषयस्य प्रतितिम्बरूपसारूप्यानुपपत्तेः । 
त्वयापि स्थूरार्थं सण्डयता तथाऽङ्गीका्यम् , जन्यथा निषयात्मकरूपस्य तादार्म्यरूपं यत्वदभ्युपगतं ज्ञाने विषयख 

सारूप्यं तदनुपपत्तेः, ज्ञानविषययोरमेदे तादात्म्याुपपत्तेः । नहि ज्ञानं ज्ञानमिति तादार्म्यघीः संभवति । नच-- 
तयोः कल्पितभेदसीकारेण नोक्ताजुपपस्सिरिति-- वाच्यम् ; मेदसव तादास्म्यस्यापि कल्पितस्वस्यौचित्यात् । अन्यथा 
चानस्योव्पत्तिविना कल्पने सौरवात्, संर्मखण्डनयुक्तया क्ञाने नीखादितादाम्यस्य बाधात् । नच--खौपनिषद्ानां 
मते विषयाणासुत्यत्तिनाशकस्पनेन मया साम्यमिति--वाच्यम् ; अनादिविषयकन्लानस्थले तव क्षानोर्पत्यादिगोर- 
वात् , तेषां विषयसखप्युत्पस्यकब्पनात् । बाध्यत्वाद्युपाघीति । खभ्घीर्बाध्येति तत्र साध्यन्यापकता । जाभद्धीर- 
-बाभ्येति तन्न साधनाम्बापकतेति भावः । नयु मिध्यास्वाुमाने मानसिद्धसयेव पश्चत्वाद्धभिाहकमानबाधः, न्राह- 
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गोडत्रह्मानन्दी ( लघुचद्द्रिका ) 

च्मौति । धर्सिमराहकमाने व्यावहारिकप्रामाण्यञुपजीव्यम् ; तच्च मिथ्यात्वानुमानेन नापसार्थते, यच्चापसायेते, तत् 

तात्िकमरामाण्यं नोपजीव्यभिदयादि पूवमुक्तम् ॥ इति ठघुचन्द्रिकायां बिश्वमिभ्यात्वे आगमादिवाधोद्धारः ॥ 

अथागमवबाधोद्धारः । 

(१) तत्र न्यायाम्रतकाराः- 

“विश्वं स्ख” ““यच्िकेत सलं ““याथातथ्यतोऽर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः” इति श्रुतिवाधिताश्च ददयत्वादयः; 

प्रथमश्रुया विश्वसलयलस् द्ितीयश्ुया सद्यजगत्छष्रूलसय तृतीयश्चुलया अपञ्चयाथातथ्यस्य च प्रतिपादनात् । “सन् घट“ 

इलयादिपरयक्षे सब्रूपनह्यानुवेधमाघं, नतु ब्रहमस्वस्य भानमिलङ्गीकारेण भवन्मते प्रखकप्राप्यसंभवेन प्रथमश्चुतेः, जग- 
त्लष्रबसखय मानान्तरापराप्तत्ेन द्वितीयश्वुतेश्वाहुवाद कलायोगात्, यथाकथंचन प्रयक्षप्राप्तत्वेऽपि “रथिवी इतरेभ्यो भिजा”” 
न्न खात्वा भूतानी 'द्यादानिवैकदेशविधेयसिद्धावपि विश्वमा्रसलत्वस्यासिच्या सिद्धावपि “दघ्ना जुहोती"ल्ादीनामि- 
वांरतः प्रा्षत्येऽपि “आपश्च न अरमिणन्ती्पराप्तां्मादाय, एकलाखास्थवाक्यैकार्थराखान्तरीयवाक्यानां पुरुषविरोषं 

प्रतीव विप्रतिपत्याऽनिर्णीतविश्वसत्तावन्तं पुरुषं प्रति सार्थकत्वसंभवेनाजुवादकत्वासंभवात् । उक्त॑हि भवदीभैरप्यसतीत्ये- 
बोपरब्धव्य इति श्रुतेः प्रक्षआपजुवादिलमाराङ्कय वादिविग्रतिपत्तिनिरसनेन सार्थक्यम् । युक्तं चेतत्; “योः प्रण 
यन्तीति वाक्यावैयर्भ्याय चातुरमासखमध्यपर्वेणोओदकाप्रापतमणयनग्रापकलवदुक्तशरुखवैयर्याय वर॑मानमाच्रावगादिप्रयक्षा- 
प्राप्रकाख््रयाबाध्यलरूपसलयत्वप्रापकत्वसंमवात् । अतएव हि आत्मानन्दत्वश्चुयनयुवादकोपपत्तिः; अन्यथा तस्या 
अपि परोऽदं खखमिलयादिग्रयक्षग्राप्ताजुवादलापत्तेः । ““असिर्हिमस्य मेषजमितित्वग्राप्तविषयान्तराभावादनुवाद इवि 
युक्तम् ; तत्रापि यदि प्रयक्षप्रतते तत्रानाश्वासः स्यात्, तदं तनचिरासे न श्रुयादीनामयेश्षेति युक्तम् ; नैवममिहिमभेषजव्वे 
कसाप्यनाश्वासः । एतेन--प्रयक्षसिद्धसर्वाशगोधकतवेऽपयुक्तशचुतिः प्माणमेवेति- सूचितम् ; अरयक्षानाश्वासनिराकरणेन 
दा्यीर्थात् । तदुक्तम्--““बहुप्रमाणसंबादश्च दाव्थौर्थहेतुरिःति । ए्वचद्ितशचुतेरिव द्ैतश्चुतेरपि सखार्थप्रामाण्यमेवाङ्गी- 
कार्यम् 1 उमयाप्रामाण्ये चासिद्धेऽधैतश्चुतिगौणविषया संपद्यते । वस्तुतस्तु-प्रयक्षमपरद्रैतसलयलनिराकरणपरदवैतश्चुति- 
बाधनेन अतिभरसवाथो एव द्ैतसत्त्वश्ुतयः; यथाऽशवमेषे चोदकप्राप्त “षदधिंशतिरख वङ्कय” इत्यस्य चतुन्निशदाजिनो 
“देवनन्धोरि"ति वैक्ृतमच्रविरोषेण बाधित प्रतिग्रसवाथौ ““वद्बशतिरित्येव नुयादि”ति श्चुतः ॥ 

तसात- 

धमिंप्मातृधमोदिमेदान्न देतगी्वथा । अदिंसावाकभिन्नशाखावाङूदधिपरणयनादिवत् ॥ इति सिद्धम् ! 
वस्तुतस्वु--प्रयक्षय श्रुतिपुरोवादलं न युक्तम् ; तस्य भ्रमाणत्वे श्रुलादिबाधकत्वेन अभमाणत्वे ्रमापकलाभावेन 

च तत्त्वायोगात् , भमभ्रमयोरेकविषयत्वाभ।वेन अमितग्रमापकलरूपाञुवादकत्ख श्चुत निरूपथितुमरशक्यलात्, खग्रामाण्य- 
निणैयार्थ श्ुतिसंवादापेक्षख प्रक्षस्य पुरोवादल्वासंभवात् । अतएव हि “सलं ज्ञानमानन्दं ब्रद्य"यनद्ुवादकलत्वसिद्धान्तो- 
पपत्तिः; अन्यथा लोकतो श्रमाधिष्ठानललिङ्गेन च आरप्तथैबोधकत्वेन तस्याप्यजुवादलापत्तः । किच श्रुतेः किं सपेश्षा- 
जुवादलसुत निरपेक्षाजुवादत्वम् । आद्य-्ुतेः सत्वभरयक्षानयेक्षत्वेनासिद्धिः, दितीये--धारावाहिकल्ञानवन्ना्रामाण्य- 
हेतः । सापेश्षाजुवादे हि न प्रमितिरिति नयविवेकवाक्यं वाचस्पतिमतं चाघानुकूलम् ¦ किच किं सप्रयोजनानुवादिल- 
सुत निष्मयोजनानुवादिलम् । नाद्यः; विद्रदराक्यवस्खार्थपरतायामविघातात् । अस्तु वा क्थचिदनुवादकलमेव श्रुतेः, 
तावताऽपि नेष्फल्यमात्रमेव नापरामाण्यम् ; याथार्थ्यस्यैव भमाण्यरूपत्वात् 1 नहि वायुकषेपिष्ठादिवाक्यवत्सतयर्थः; निव्या- 
युवाद्अ्रयोजनस्याबाधरूपस्थेवाङ्गीका्तवात्, इटं ह्यनूदितानामपि ब्रीहीणां ताच्तिकत्रनियमो “ीहीन्प्क्षती"यादौ 1 
नेहनानास्तीति श्वुतावेव किंचनपदेन निषेधसमर्पणाननिषेधा्थत्वे नायुवादोपयोगः ¦ “रां पिबेदिति? वाक्यान्तरामावेऽपि 
खवाक्यसमपिंतं निषेधष्यमादायापि निषेधस्य “न सरां पिबेदि"खतराङ्गीकारात् , यत्तज्नेति निषेधाथीनुवादरिङ्गामावाचच । 
निषेधलिङ्ञाभवेऽपि तदथ॑मद्ुवदि तत्सयमिलयादि “न सत्तन्नासदुच्यते” इति निषेधाय “सन् चट” इति अलयक्षमाप्तसद्रूष- 
नह्मनुवादं इ्यापत्तेः । एतेन--आनन्दश्चतेरप्ययखमिद्यादिनिषेधाथलापत्ति- सूचिता । वस्तुतस्तु--“ विश्वं 
सल्यमि""लयादिवाक्यप्रतिपायवाभ्यलनिषेधाय नेहेदयादिश्ुतिरेव विज्ञानवादसिद्धमिथ्यात्वादुवादिनीदयापतत्या विनिगमनाविरहेण 
दैतश्चुतिरेवाुवादिनीति कल्पना निरारम्बनेव; अरयक्षाग्रा्तशान्देकगम्यधमीदिसतत्वाजुवादकत्वस्य कथमप्यङ्गीकतौमशक्यत्वात् 



| आगमबाधोद्धारः | गोंडन्रद्यानन्दीथुता । ४३७ 

शब्दग्राप्तखय शब्देनाजुवदेः एतच्छखास्थाभ्रीषोमीयवाक्यस्य “न दहिंस्यादिति निषेधार्थं शाखान्तरस्थाप्नीषोमीयर्हिसानु- 
वादि सलमियादिवाक्यस्य “इदं वाग्र“इति निषेधाय तत्सयमिदादिवाक्योक्तन्रह्मसत्तामुवादिवस्य चापत्तेश्च । 

एतेन--षद्विधतात्पर्यलिङ्गोपेतत्वादद्वैतश्चुतिप्राबस्यशङकाऽपि- निराकृता; तात्प्य्ाहकाणां लिङ्गानां अ्थतथालग्राहक- 
लायोगेन तत्पारमाथिकलानिणैयात् । एवंच सलयलश्चुतेः ग्रयक्षप्राप्ता्थत्वेन खार्थपरल्ाभवि मिथ्यालशरुतेसतद्विशद्धार्थ- 
परलेन तदापत्तिः । प्र्यक्षागृदीतन्रिकालवाध्यनिषेधपरा मिथ्यात्वश्रुविरिति चेत्, सल्यलश्रुतिरपि तादशसदयत्व- 
परेति श्युतिबाधितत्वात् दर्यत्वादिद्ेतवोऽप्रयोजकाः ! पएतेन--अद्वैतवाकयस्य निषेधवाक्यलेन प्राबल्यशङ्ादिकं-- 
पराहतम्; असरीषोमीयादिवाक्यादहंसावाक्यख अहणवाक्यादग्रहणवाक्यस्य सदयज्ञानादिवाक्यादसद्वेयादिनाक्यख च 
प्राबल्यापत्तेः, अुपजातविरोधिलविशेषविषयलनिरवकाशत्वादिना द्ैतवाक्ययेव प्राबल्य । अतएव “असद्यमप्रति- 
धितं ते जगदाहुरनीश्वरं"” ““नाभाव उपरन्येः” शश्ैधरम्याच्च न खयप्रादिवदि” यादिस्मतिसूत्रा्युपपत्तिः । नच---उक्तस्ति- 
सूघ्रे श्रूल्यवादनिरासार्थै न द्वैतनिरासर्थे इति--दाङ्कनीयम् ; अर्थक्रियाकारित्वादिना शश्चश्ङ्गादिवैरक्षण्यस्य तन्मतेऽपि 
सत्त्वात्, प्रतिपन्नोपाधौ तरैकाठिकनिषेधप्रतियोगिलं मन्मतेऽसदवैलक्षण्यं तन्मते तु तन्नास्तीति वैलश्चण्यात् तन्मतनिराक- 
रणार्थमेवोक्तसूच्नप्रृत्तिरिति तु नाशङ्कनीयम् ; “द्रे सत्ते समुपाश्रय बह्भनां धर्मदेशना । लोके संदृतिसलयलं सत्त्वं च 
परमार्थतः 1 सत्त्वं ठु द्विविधं भोक्त सांगं पारमाथिकम् । सातं व्यावहार्य स्याभिठत्तौ पारमार्थिकम् ॥” इति बौदोक्तया 
दिविधश्च सत्तख शल्यत्वादिमतेऽप्यङ्गीकाराजाम्रत्छपघ्रयोरपि तन्मतेऽपि वैलक्षण्यस सिद्धलेन “वध्याश्च न खप्रादिवदि”ति 
सूतरान्तरविरोधतादवस्थ्यात् इति आगमवाधिता दद्यत्वादिहेतव इत्युपपन्म्--दइति बणैयस्ति । 

(२) अदैतसिद्धिकारास्त॒- 
नोक्तागमबाधिता दद्यत्वादयः । तथाहि-य्रथमश्चुतेरिनदरागह्यणस्पतिस्व॒तिपरतवेन दवितीयश्चुतेरिन्द्रसतुतिपसत्वेन तृती- 

यश्चुतेः पूरवसर्जनक्रमेण सर्जनमाच्रपरत्वं, नलु जगत्सत्वप्रतिपादकलवं स्जनसत््वरतिपादकत्वं चेखद्गीकरणीयत्वेनोक्शचुति- 
रयेण बाधाम्रसक्तेः ! यत्र स्वुदादिपरलं नासि, तत्र॒ ठु प्रयक्षतिद्धसत्त्वाुवादकलमात्रं नतु तदबाधितत्वबोधनेऽपि 
तात्पर्थम् , अभिर्हिमस भेषजमितिवत् । “सन् घट इति प्रलक्षे बह्मसक्तवमेव स्फुरतीति वचनस्य हि नान्याद्दां स्तवं 

नि्वक्तु शक्यमितयभिप्रायत्वेन तत्रैव प्षलयादिपदप्ृततिखीकारेण तदतिरिक्तस्य बिश्वसत्तख श्रुया बोघयितुमशक्यत्वेनातु- 
वाद्कलपरिदारात् ¦ प्रथिवी हिंसां च यथाऽबुगतो धर्मः, तथा न विश्वलमलुगतो धर्मे इति पएथिन्यामेकदेशे विधेया- 

सिद्धिवत् ब्रह्मणरहिसेतरहिंसायां निषेधासिद्धिव्वात्र कुत्रापि प्रपञ्चे सतत्वलाग्राघ्यभावेनोक्तदयन्तेनानञुवादकत्वशङ्काञ्पर- 
सरात्, शाखामेदेनान्नायमानसमाना्थकवाक्यद्वयेऽयमेव पुरोवाद इति नि्णायकाभावेन पुरुषभेदेन सार्थक्योपपादनेऽपि 
अत्र अरलयक्षख पुरोवादत्वनिर्णयेन पुरुषभेदेन सार्थक्यवर्णनस्याप्ययुक्तवात् , अन्यथाऽभनिर्दिमस्य मेषजमिद्यादावपि अजुवा- 

दकलानापत््याऽ्दुवाद कथाया एवोच्छेदापत्तिः ! पत्तेन--वृहदारण्यकभाष्ये “अस्तीत्येवोपलन्धन्यः” इयत भरकषप्राप्ताजु- 
वादलमाश्कय वादिविभरतिपत्तिद्नादिद्यादिना यत्परिहतं तस्यापि वादिविभ्रतिपत्तिदद्ेनेन देहव्यतिरिक्तत्वेनात्मनः 
भरखक्षतैव नास्तीति जन्मान्तरसंबन्ध्यातमा सिलादौ चाञ्लमेव प्रमाणमित्येवाश्चय इति-सूचितम्; “विश्वं सलयमिति” 
सामानाधिकरण्यस्य बाधायामध्यासेवाप्युपपतत्या द्विषतातपर्थरिङ्षोपेतशचुतिनाधिते त्रैकाछिकावायत्वे उक्तशुतितात्पयौ- 
संभवेन “रयोः प्रणयन्ती"ति दश्न्तस्याप्येतदननुयुणल्वमेव । छखमदहमखाप्समित्युपहितानन्द विषयः, श्रुतिस्तु खरूपान- 

न्दविषयिणीति भिलविषयत्वेनानन्दश्ुयजुवादलं नापादनमर्ईति । अभिदिममेषजत्व इव प्रयक्षसिद्धे विश्वसलयत्वेऽप्यना- 
श्वासाभरसङ्गेन न दाव्ार्थत्वेनापि ्वतश्चु्युपपत्तिसंभवः ॥ सुषु्तिकाकसंबन्धित्वेन ज्ञानमाद्कं शुखप्रदयक्षमपेक्ष्य सध्ूर्वका 

लसंबन्धिलेन तद्वाहकथुतेभिन्नविषयत्वेन तत्र॒ दाव्यौथत्वमिति हि शुक्तम्. । पतेन -परतिप्रसवार्थलं द्वितश्रुतेरिति 
शङ्काऽपि--पराहता; मिथ्यातवटतेः भरयक्षबाधकत्वेऽपि रैत्ुतेसद्वाधकत्वस्य न चिदिति नूयादत्रैव निषेधाश्रव- 
णेनायुक्ततवात् । नहि भरमितभमापकत्वमेवाजुवादकल्वम्, किट कातज्ञापकल्वमात्रमिति अम्रमाणख्याऽपि प्रसक्ष पुेवा- 

दत्वं संभवत्येव; प्रक्ष प्रामाण्यनिर्णयार्थं श्रुतिसंवादापेक्षतवे शरुतिसंबादविरदिणि उत्राऽपि देऽथ निःराङघमकत्यनापततः, 
“अभिहिमस्य मेषनरमिलयादीनामपि अनजुवादकत्वापत्त्याऽ्खुवादकत्वकथोच्छेदग्रसङ्ग च ! एतेन--सलयं ज्ञानमिति श्रु 
चवादक्त्रशङ्काऽपि-- पराहता, ब्रह्मसामानाधिकरण्येन सत्त्वस्य ्रलक्षेणाज्मनिन वाऽप्राप्तत्वात् । अद्ुवादकलस्यैव 

स्मषचेनाग्रामाण्यतश्चत्वात्सायेकषालुवादत्वादिनिकल्पस नावकाशः । बस्तुतस्तु--सत्त्वपरयक्षं विना तन्मूरशाक्तयादिमहमूल- 
कशन्दपकृत्यसंभवात्सत््वपरयकसापेकादुवादलेऽपि नास्माकं क्षतिरिति सर्ैमनवयम् ; वाचस्पतिमत्यप्यत्रैव लारखयात् । 
सञुदायदधित्वापादनस्य अमाणान्तरेणाम्रा्तख विद्व्वाक्येनैव बोधनीयतयाभ्नुवादस्याऽपि तस्य खार्थपरलतवेऽपि भृते खार्थ- 

परस्वायोगात् । वादिबिभतिपत्तिनिरसनरूयप्रयोजनेन खार्थपरल्ोपपादनेऽमिर्दिमख मेषजमिलयादिवाक्यानामपि तदापत्तिः । 



३८ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः १ 1] 
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"अप्रति शाखम्थैवद्धवती"ति न्यायेन “यत्परः स राब्दा्े” इति न्यायेन च॒ याथाथ्यंरूपमेव प्रामाण्यमिति 

विवक्षितुमशक्यतेनादुवादलरेऽपि नैष्फल्यमात्रमेव नाप्रामाण्यमिति वणैनासंमवात् । इद्रजतमिति यत् ज्ञानं तन्मिथ्येति 

वाक्ये खप्रष्यसे च व्यभिचारेणानूदितखय तालिकलवनियमाभावेन तत्रैव निषेधाथंलेनानुवादसाथकयान्नायुपपत्तिः । 

किचनेयनेन सामान्यतो निषेध्यसमर्षणेऽपि वाक्यान्तरेण विशिष्य निषेध्यसम्पेणे बाधकाभावात् , “अतिरात्रे षोडशिनं 

गृहणातीथ्ति वाक्यान्तरप्ाषसखाऽपि वाक्यान्तरेण निषेधददयनेन सति संभवे वाक्यान्तरस्यापि निषेध्यसमरपकल्रात् , “आपश्च 
न प्रनिणन्ती"खयादीनां श्ुदर्थलेन निषेध्याथसमपकलेनैवानुवादभयोजनदय ॒वणैनीयत्वात्, लिङ्गाभावेन लेङ्गिकामावस्य 

वक्तुमक्यत्वेन “यत्तन्नेया“यचुवादलिङ्गामावेऽपि क्षतिविरहात् । “न सत् तन्नासदुच्यते* इति तु शछल्यवादम्रसङ्गात् ब्रह्म 

लरसामानाधिकरण्येन सललस प्रलक्षादिभ्योऽआपरश्च न सव्यलादिनिषेधपरम् । पएतेन-आनन्दश्रुखया अदुःखमखमिति 
निषेष्यमेव समपयत इति शङ्काऽपि- पराहता; तत्र॒ सखखपदेन वैषयिकषुलस्यैव विवक्षणेन भिज्ञविषयकलात् । 

पतेन वि्ञनवादसिद्धमिथ्यात्वनिषेधेन सयलविधानाथ॑मेव “नेहे"यादिश्वुतिरिति शङ्--परास्ता; भावाभावयोः 
परस्परविरहरूपत्वेऽपि भवगप्रहयो निरपेक्षत्वाज्नामावग्रहमपेक्षते, अभवग्रहस्तु सप्रतियोगिकतया भावग्रहमपेक्षत इति 
सल्यत्बोधनार्थं॑मिथ्यातवश्वुलनपेक्षणात् । अमरीषोमीयवाक्यस्य निषेधनिषयन्यूनविषयलं नानन्यश्ेषतया खाथेतात्प्यव- 
त्वेन च निषेध्यसमर्पणद्मारेण निषेधवाक्यशेषलामावेऽपि प्रयक्षाग्रप्तथमौदिसत्वोपस्थापनेन निषेधविषयसमविषयकत्वेन 

खा्थेतालर्यरहितत्वेन च।न्येषत्वेन च निषेधवाक्यरोषत्वे बाधकाभावात् । एतेन--पलखलश्चुतिविरोषेन मिभ्यालश्चुति- 

रेवान्यपरेखादिचङ्क--परास्ता; वैदिकतात्प्थविषयसख तात्विकत्वनियमेन तापर्याहकाणामपि लिङ्गानामर्थतथात्वे 
एव पर्यवसाने षद्िषतार्यलिङ्गोपेतद्ितशचुतेबैरीयस्तवात् 1 एवंच भ्रयक्षप्ाप्तथैबोधकत्वेनचुवादभूतसलयलश्ुतिरदरैतश्चति- 
वाध्यैवेति सिद्धम् । “अतत्परा त्यरवेदकक्ये्विरु्यमाना गुणयाद एवेति सद्षैपशारीरोक्तेः । “निरवकादतात्पर्यवत्त्वा- 

दिकमेवद्धितश्ुतिभबल्तायां तच्रमि "ति निषेधवाक्यलेन प्राबस्ये उपपादिताभ्रीषोमीयादिवाक्याम्रमाण्यापत्त्याद्य अनुक्तो- 
पालम्भनम।जमियवसेयम् । यथाचासंजातविरोधलादिना न दवैतवाक्यप्राबल्यं तथा पूर्वमेव प्रयक्षबाधोद्धारे निरूपितमिति 
नोक्तशुतिगाधिता ददयत्वादयः । एतेन स्प्तिसू्रविरोधोऽपि परिहतप्राय एवः; शूल्यवादनिरासपराणां तेषामसन्म- 
तेनाविरोधात् । “नाभाव उपलन्धेरिति सूत्रेण ब्रह्मसत्वस्यैव प्रतिपादनात्, विमतं नित्त्वसतं, तक॑पीब्यत्वादियलुमाने 
बाध्यत्वममाणागम्यतवदोषजन्यलादयुपाधिप्रददनेन वि्ञानवादस्यैव वैषम्या न खाप्रद्विशदियनेन निषेधादिति 
स्वेमनवद्यम्-इति निरूपयन्ति ॥ 

(३) अव्र तरङ्गिणीकारा- 
आगमबायिता एव ददयतलादयः । तथाहि--स्तुतिपराणामप्युक्तशरुतीनां देवताधिकरणन्यायेन विश्वसलयलेऽमि 

तात्पथ॑खाङ्गीकरणीयतया बाधकत्वस्य संभवात्, षटलायवच्छेदेन सद्यत्वख प्रयक्षतः प्र्िऽपि विश्वतायवनच्छेदेनाप्राप्ततात् , 
“परथिवी इतरेभ्यो भिद्यते" “न हिखयादि" खनयोरिव साथंकलेनादवादकलत्वायोगाव् , विश्वशब्दय रर्वनाम्नोऽपि सर्ववृ्यचुभ- 
तधर्म्रकारेण सर्वोपस्थापकत्वस्याजुभवसिद्धत्मेन विश्वः नानुगतं प्रथिवीत्वं लजुगतमिति वचनस्यायुक्तत्वात् । नन हिंस्या 

दित्र हिसात्वाचच्छेदेन न किंचिदपि विधीयते इति हिसात्वाजुगमकथनं वितथम् । भूयस्तेनोभयश्चुतिन्यायेन कर्मखरूप- 
निश्वयवद्ेद्ष्रथमन्यत्तयपेक्षया पुरोवादनिश्वयेऽपि व्यक्तिमेदेन शाखामेदेना्नायमानवाक्यद्वयचारितार्थ्यवत्सादिग्रयश्च- 
-स्यानादिवेदपुरोवादकत्वायोगेन पुरषमेदेन सतत्रप्रसक्षश्ुखोः सावकारात्वसंभवात् । “अभिर्हिमख मेषनमिश्लाद तु 
सर्वाविवाद् स्य सिद्धत्वादनुवादत्रमिति युक्तम्; वादिविभरतिपत्त्यादीनामभावात् । एवंच यथा आत्मास्ति शाल्रमेव 
प्रमाणम् वादिवरिमतिपत्तिदशेनेन तत्र भ्रयक्षभ्रमणस्याग्रघततेरिति भवदीयभाष्ये उक्तम्, एवमत्रापि वादिनिप्रतिपत्तिदकनेन 
अरलक्षप्रमाणस्य न अडृत्तिरिति न तस्य पुरोवादत्वमिपि मन्तव्यम् । दवैताद्वतवाक्ययोर्विरोधे मानान्तराविरुद्र एवार्थोऽध्यवसा- 
"तव्यः; अन्यथा “यजमानः अस्तर'” इादीनसपि ताच्िकयजमनामेद बोधकत्वाप्र्या तत्त्वमसीव्यादीनामपि ताच्तिकवि- 
-शिष्टामेदपरत्वापतत्या मीमां पाद्योन्मूखनापत्तेरिति द्ैतश्चुतेरेव्वैतश्चुतिबाधकत्वेन तैकालिकावाध्यतरूपसत्त्वपरत्वेन विश्वसलय- 
-लक्ुतेरुपपत्ेर्वण नीयतया “रयोः प्रणयन्ती”ति इष्टन्तयेऽ्दुगुण एव । एतेन--खुखमहमखाप्समि'ति प्रयक्षसिद्धानन्दखरूपा- 
डबादकत्वमेवानन्दश्चुतेरपि स्यादियपत्तिरपि--व्याख्याता; भिन्नविषयत्वादिनाऽ्तुवादत्रपरिदारो विश्वसत्त्वश्ुतेरपि तत्त्वेन 
समानः । “एतावन्तं कारं दध ब्रह्म नविदिषमिखयनादिकालसंखष्टत्वेनाञानाचुभवात् खधिकालसंबन्धेनाप्यन्नानस्याञुमवात् 
“तम आसी"दिदयादीनामप्युवादत्वापत्तिः । अलक्षानाश्वासनिरसेन दाव्याथतवं तु अरकृतेऽपरि तुल्यम् । “असंयोगाछिर्- 
कदत कित्वेविधिसज्निधिपस्तिख “ृडमदेगुधक्कष्किरवदवसः क्त्वा” इति सूञ्रख “न क्तवासेडि?ति किलापवादं अति 
निपवाश्रतणेऽपि यथा बाधकत्वं, तथा कृतेऽपि अतिप्रसवाथत्वसंभवात् । मास्तु वोक्तपक्षः, एवमपि अमाणख श्चुतेर- 
ममाणत्रलक्षाकथिकमनुबाद्त्विं न संभवतीति न अदयक्षपिद्धायुवादत्वं श्रुतेरिति मन्तव्यम् ; अमितप्रमापकल्वमेवाचुवादत्व- 
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लिति नास्माभिरमिहितमिति तत्छण्डनादिकं निराखम्बमेव । अन्यथा अज्ञोऽस्सि सत्ुखस्फुरणमिलादिपरलक्षेणाज्ञलस्पुरण- 
स्थवे ब्रह्मत्ाद्रह्लसामानाधिकरण्येन प्रयकषप्रा्तसत््वाजुवादित्वमेव सत्यादिवाक्यसेलापत्तेः । वस्तुवस्तु-““सलं 
ज्ञानमिति वाक्यसपि न ब्रह्मलसामानाधिकरण्येन सत्वम्रतिपादनपरं, तस्य “ब्रह्मविदाप्नोति पर” इत्युपक्रान्तवेदनकर्तृख- 
रूपबोधनार्थमेव प्रकृत्तलादिति मन्तव्यम् । याथाथ्यैमेव प्रामाण्यमिखलुपदमेव वक्ष्यमाणत्वान्न केवलानुवादलमेवाभामाण्यभ- 
योजकम् , कितु सपेक्षालुवादत्वमेवेति सत्वपयक्षानपेश्चसत््वश्रुतेः केवलालुवादत्वेऽपि प्रामाण्यमङ्गीकरणीथमेव; अन्यथा 
“सद्यं ज्ञान"मिलादीनामपि सपेक्षाजुवादत्वापतत्या प्रामाण्यापत्तेः । वादिविप्रतिपत्तिनिरासेन सम्रयोजनलद्धिदद्ाक्यव- 
त्खार्थपामाण्यमप्य्गीकरणीयमेव; ““अ्िर्हिमसखय भेषजमिति वाक्यस्याऽपि सदां विप्रतिपत्तौ खार्थपरलस्ये्टलात् । 

किंचायमनुवादो नतावत्स्वु्र्थोऽन्यविधाना्थौ वेति निषेधार्थमिति वणैनीयम् तच्र चास्थूलमिलादिभिः विशिष्य निषेधेन 

^नेदे"'द्यादिना चं सामान्यतो निषेधेन विशिष्य निषेध्यस्यानपेक्षणात् न निषेध्यसमर्भकत्वससंभवः । अन्यथा ““अदुःखमडख- 
मि'"लादौ अपेक्षितनिषेध्यसमर्पणधेवानन्दश्ुतिरिलापत्ते; दुःखस्येव वैषयिकत्वाग्यभिचारेण इःखसामान्यपरदुःखशव्द्- 
सदषतुखशब्देनाप्यानन्दसामान्यय्हणस्येव युक्तलात् । सयवसय भद्ररूपमिथ्याललाभावरूपतया तद्रो धयन्तयाः श्रुतेरेव 
मिभ्यातवशरुलपेक्षत्वमिति द्वेतसलयत्व एव सवांगमतात्प्यम् । यथाच असिषो मीयवाक्यसख निषेधविषयन्यूननिषयत्वेन न 
निषेष्यसमपंकलम्, एवं प्रलक्षघासधर्माधमौदि सत्ववोधकबिश्वसव्यतत्वश्चुतेरपि “नेति नेतीति निषेभ्यसमपकलस्यासंभवात् , 
यथाचद्धैतश्ुतेसात्प्लिङ्गवतत्वं, तथा द्वैतश्ुतेरीति तातयथविषयस्य देतसलयलस्यापि ताप्विकलस्यावद्यकत्येन मिथ्याल्वा- 
सुमानासंभवात्, वादिविप्रतिपत्तिनिरासेन सप्रयोजनतवाष्च । ““अतत्परा तत्परवेदवक्य""रिति सङ्घिपशारीरकवचनविसे- 
धाभावात् , प्रह्युत मिध्यालश्चुतेरेव मानान्तरविरोधेन अस्तसदिवाक्यवदतत्परत्वेन भवन्मत एयोक्तवचनविरोधादितिश्च- 
तिकाधिता इदयलादय इति सिद्धम् ; एवं “वैधर्म्य न खप्रादिवदि""ति सूत्रविरोधोऽपि निद्ञेयः । निसततत्वायुमाननि- 
राकरणपरया खप्रमेधरम्योक्तया मिथ्यात्वाुमानस्यपि तद्रूपलात्तनिराकरणेऽपि सामथ्यं वियत इति भवतां अतिकूल्लादिति 

स्ैमनवयम्-इति प्रलयवतिष्ठन्ते ॥ 

(४) अत्र टघुचन्द्रिकाकाराः- 

नागमवाधिता दर्यलादयः; प्रलयक्षादिसिद्धन्यावहारिकसतत्वविषयकत्वेनैवोपपत्तौ अद्वैतश्रुतिसिद्धविरुदधतात्तविकसत्वपरल- 
कल्पनाया अयुक्तत्वेन देवताधिकरणन्यायाग्रगरत्तः, “सर्वेभ्यो दशोपूणमासाविस्यादौ पुत्रलपदचत्वादुदेद्यतावच्छेदकनाना- 
स्वेऽप्येकपदार्थत्वाज् वाक्यमेद् इति वार्तिकादादुक्तत्येन विश्वशब्देनापि घटलादिधर्मपुरस्कारेण व्यक्तिविदोषनिवक्षाया एवा- 
वरयकत्वेन एथिवीतरमेदादमानादिन्यायाप्रसरात्, “न हिंस्यादि? ति वाक्ये हिंसोदेशेनानिष्टसा घनत्वसंबन्धबोधनेन तच्रा- 

घुगमकथनस्यापि सार्थकलात् । एकवेदगतशाखाद्वयाध्ययनस्य चाछतो ऽप्रापतेरभ्ययनायोग्यस्चाखागतानां समानार्थकवाक्यानां 

एकेन पुरुषेण ज्ञातुमशकयत्वात् पुरुषभेदेनानयुवादकत्ववदत्र तदसंभवेन तद्टन्तेनापि सार्थकत्वव्णनासंमवात् , सादि- 
प्र्यक्षस्य कथमनादिवेदपुरोवादत्वमिति त॒ प्रश्नः अभ्रिष्िमस्य मेषजमिल्यादौ भवतामपि मते समान इति भयश्चोभयो- 
रिति न्यायविषयत्वात् ¦ नहि घटादिसत्वे वादिविग्रतिपत्तिदंदयते; अस्माभिरपि घटादीनां व्यावहारिकसतत्वसयाङ्गीकारात् 1 
एवं चाननर्दिममेषजत्वे व्यावदारिकत्वेऽपि विप्रतिपत््यभावात् यथा तद्राक्यमचुवादः; एवं विश्वसत्तवश्चुतिरप्यनुवाद एवेति 
मन्तव्यम् , उपक्रमोपसंहाराभ्यासार्थवादरूपशाब्दनिष्न प्रामाण्यशषरीरानधिगतत्वाबाधितत्वादिसंपादकार्थनिष्ठेनापूरवैतोपपत्ति- 
फलहूपेण च त्रिकद्मयेन लिञ्गेनाद्रैतश्चुतेरेव प्राबल्यमिति सिद्धत्वेनोक्तलिद्गरहितस् “यजमानः अस्तर' इत्याद्विाक्यख 
हैतसल्यलशरुतेश्च दुबरत्वेन द्वैतपास्मार्थिकसल्यत्स्याभ्रामाणिकतया द्विप्रणयनद्न्तस्याप्यनलुगतलात् । पतेन--आनन्द्- 
श्रुखलुवादत्वापत्तिरपि--पराहता; तद्धिषयकप्रयक्षागमयोभिजविषयत्वात् , उपहितविषरयस् श्द्धविषयत्वनियमस्य बाध 
काभावे सत्येव प्रसरात्् । अत्रच शद्धसावृतत्वसय बाधकेत्वेन खुप्तावभानात् । पतेन-“तम आसीदिति श्ुयऽ्तु- 

वादत्वमपि-व्याख्यातम्; “छर दगुधकुषङ्किसवदवसः क्त्वेति सूत्रे हि शब्दत एव कितवं विहितमिति तख “न 
क्त्वा सेडि"ति सू्रभरतिभरसवार्थ्ं युक्तम् । अत्र च विश्वसलयत्वस् पारमार्थिकस्य देवताधिकरणन्यायेन कल्पनीयतया ततनन 
यस्य च श्रुतिषिरोषेऽ्यकृततेनै प्रतिप्रसवार्थलमिति “न ॒चतुशचिशदिति ब्रूयादिति “न्यायोऽपि न प्रसरति । भ्रमसिद्धसयाप्य- 
स्येद॑रजतमिति यत् ज्ञानं तन्मिथ्येति निषेधप्रमार्थमनुवादस्य द्चनेन प्रमाणस्य श्चुतेरपमाणग्रयक्षबोधितादुवादत्वमपि संम 
वत्येव । “सलं ज्ञानमिति तु बरह्मत्वसषामानाधिकरण्येन सद्यतवभ्रतिपादनपरमेवेति न “यो वेदे?ति वाक्यान्तरकवाक्यता 
तत्रेति न दोषः । “सद्यं ज्ञान"“मिति वाक्यमपि सत्यपदशक्तिहार्थ सत्त्वम्रयक्षपेक्षं चेदपि तत्र रक्षितसलयखरूप- 
बोधनतादपर्येण नाद्ुवादित्वम् । एवंचोक्तसत््वालुवादस्य निभेध्यसमणेनैव स्रयोजनतवं नतु वादिविभ्रतिपत्तिनिरासेन, प्रय 
क्षसिद्धेऽ्ये वादिविप्रतिपत्त्यसंभवादिति विश्वसदत्वे नोक्तश्चुतितात्प्य, “नेहनानासी?ति श्रुया ब्रह्मणि प्रपश्चसत्त्वा. 

1 



४४० अद्वैतसिद्धिः । परिच्छेदः १ 1 

अथसतस्साधकत्वोपपत्तिः। 

नलु--सत्वसाधकानां मिथ्यात्वसाधकायुमानेभ्यः प्राबल्यम्; मिध्यात्वसाधक्प्रतिशाद्युपनीत. 
पक्चादीनां मिथ्यात्वाबोधने सर्वैमिथ्यात्वासिद्धिः, तद्वोधने परस्परव्याहतिराधयासिद्धयादिकं चेतिः 
चेन्नः मिथ्यात्वसाधकयपरतिन्लादयुपनीतपक्चादीनां मिथ्यात्वबोधनेऽपि व्याहत्यभावात्, प्रतिक्ादि- 
मिस्तेषां जिकालावाभ्यत्वरूपसत्वाप्रतिपादनात् । नजु-साधकत्वान्यधायुपपत्या परमाथसत्वमा- 
यातिः परमाथेसत पव साधकत्वात्, साधकतायाः प्राक् सरवघटितत्वात्, नतु धीमाश्रविषय््वं, 
अपरोक्षधीविषयत्वं, सस्वेन तादृश्धीविषयत्वं वा साधकताप्रयोजकम् : तुच्छे निव्यातीन्दरिये चा- 
तिव्याप्त्यव्यासिभ्याम्। तच्वेन ज्ञानमपि न तत्र प्रयोजकम्; बहित्वेनाक्षातेपि वहो दाहकत्ववद्रौनात्, 
वहित्वेन ज्ञातेऽपि गुजपुञज्जे तद दरनाश्च, नापि त्रिचतुरकक्ष्यास्ववा धिता सलच्प्रतीतिस्तच्म् ; आन्मनो 
मोरत्वेनानित्यत्वस्य नभसो नस्येन स्पश्षवत्वस्य चापत्तेः, गारोऽहं (नीरं नभ' इत्यादिपरतीनाचपि 
जितुरकक्ष्यास्ववाधात् , यौक्तिकबाधस्य त्वन्मते प्रङृतेऽपि भावादिति-चेन्न; याष्टदया बुध्या 
तव नभोनेल्यादिधीव्यावृत्तया घटादौ सस्वसिद्धिः, तादक्वुद्धिविषरयत्वस्यैव साधकत्वे तच्नन्वात् । 
अत एव लोकग्रसिदधिस्तश्रमितीष्टसिध्युक्तमप्युकतामिध्रायेण सम्यगेव । पवं त्रिचतुरकक्ष्यास्ववाधिता 

गोडब्रह्मानन्दी ( खघुचन्द्रिका )। 

परस्परेति । मिध्यात्वसाधकानां प्रनिज्ञादीनामनुमितेश्च मिथो व्याघानः । प्रनिक्तया मिध्यान्वस्य रेतुवाक्यादरिना 
देतुष्वादश्चाबाध्यत्वराभः । ् रतिज्ञा्यधीनया मिथ्यस्वानुमित्या च मिध्याय्वहेतुन्वादिष्भ्यमाग्रस्य मिध्यान्वरूपवाध्य- 

रवराभ इति व्याघातान् । एवं पक्षादौ तद्धिदापणीभूतधर्माणाममावस्य मिभ्यान्वानुमित्यादिविपयीकरणादाश्रया- 

सिद्यादिकम् । तथाचोक्तव्याघातादिमर्वेन मिध्यात्वसाधकं दुवलमिनि भावे: । प्रनिन्ञादिना मिभ्यान्वादरबाध्यत्व 

लभ्यत हनि यदुक्त, तत् प्रतिज्ञादस्तद्वोधकन्वाद्वा, तद्रोधकत्वान्यथायुपपत्तेवा । नान्ल्यःः व्यवहारक्रालात्राध्यबोधक- 

ववेनेव तदुपपत्तेरितयाह-मिथ््रान्वेति । नाद्य दव्याह--प्रतिक्षति । अप्रतिपादनादिति । तद्राचकपदाभावा- 
दिति शोषः । ननु-एवमप्याश्रयसिष्यादिकं स्थितमेव । नच--मिध्यन्वानुमितेः पूर्वमाश्रयानिन्याथनिश्चयास्षस्या 

उन्त्तौ बाधकाभाव दूनि-- वाच्यम्; कार्योन्पत्तिकाकरु वाधवुद्धभावस्यापेक्षणीयत्वेन मिध्यान्वानुमितेः दङ्यमा्र 

तदाश्रयनिष्टायन्ताभावम्रनियोगित्वरूपमिध्यान्वप्रकारिकाया उत्पस्यसंभवात , प्रनिनादि जन्यबाधरन तस्याः पूर्वमप्या- 

श्रयासिच्यादिवोधनाेनि-चेन्नः व्याहत्यभावादिव्यनेनेवाश्रयासिद्यादिकृनव्याहत्यभावस्याप्युकत्वात । नधाहि-- 
अनुमित्या प्रनिज्तादिजन्यब्रोधेन वा पक्षतावच्छरेदुकविरिष्टे मिभ्यान्वं ब्रोध्यन । नच नाना आश्रयासिद्यादधीः; 

पक्षविदोषणतावच्छेदकादिविशिष्टे पक्षादिनिष्टान्यन्ताभावरग्रानियागिन्वक्ञानस्यवाश्रयामिद्यादिनिश्वयन्वान् । यथा 

'आकाङीयकुसुमं नीरगन्धवत् शुद्रसवत्व 'दित्यादु कुसुमादि निष्टान्यन्ताभावयप्रनियोगिन्वस्याकासीयत्वादु ज्ञानस्य । 

एुथिवी मिथ्येयादिविशेषानुमनेपु तु नाश्रयामिददेः शङ्कापि। किंच प्रनियोगिव्यधिकरणाभावमस्वाश्रयातिश्ा- 
दिघटकस्वान्मिध्यान्वे च तस्याघटकन्वान्न कोऽपि दोपः। ननु- स्वनः प्रामाण्यवलान् धीमात्रस्य तद्भाह्कणा- 

बाध्यविषयकज्ञानन्वरूपं प्रामाण्य गृद्यन इनि-- चेन्नः त्रिकालाव्राध्यत्व्रादिघरिनप्रामाण्यस्य स्वतस्नवसंभवेन मिध्यरा- 
स्वेन यदरज्ञातं तद्विषयकल्ानन्वरूपध्रःमाण्यस्यव स््नस्न्वान | नहि क्तानग्राहकैण साक्षिणा स्वासंवद्धं काटादरिक 

गद्ये, अज्तानरवं तु स्वसबन्धर्वान् गृद्धत एव । तद्विरोपणनय्रा मिध्यान्वमपि गृह्यने । तदुक्त विवरणे-'कात- 

तया अज्ञाननया वा सरं सक्षिभास्य मिनि । साधकन्वेति । मिद्धिजनकन्येय्थः । ननु सत्त्वरूपं यच्वं न साध- 
कताघटकम् , किंनु धीविपयत्वादिकं, तत्राह--ननु धीति ! धीमान्न धीन्वविशिषटम् । साध्रकाप्रयोजकरं साध- 

भाव त्र वोध्यत, न प्रपच्चभाव ठति न सा सन्वश्रुलयाऽपेक्षयत इनि तदयुवादेन मिथ्यान्वनिपध एवोक्तश्ुतितान्प्यमिति 
दङ्काप्यतन पराता । अग्नीपोमीयवाक्रयस्य न्यनविपरयकन्वमवेति युक्तम, अन्यथोत्सगश्चाल्नानवकाशन्वापततेः, विश्वस- 
न्वश्चुतस्ु न्यूमसन्वविषयकन्ये मानाभावः; घटाद्रीनामिव धमादानामप्यनुमाननः प्राप्तचादिनि न तल्यायस्याच्न प्रसङ्गः । 

पद्डिधतान्पयलिङ्गोपेतद्रतश्चुतरेव द्वितिचिद्गोपेतद्रतशरुन्यपेक्षया प्रावाल्येनानन्परेति वचनमम्माकमेवायुकूलम् । यथाच 
न्यवादमनलक्षण्यमद्रनमत, न निसतन्वमेव च मिथ्यात्वं, तथा पृथैमव निरूपितमिति न वरधम्याचचिति सूत्रविरोध इति 
सर्ममनवद्यम-इति समर्थयन्ति ॥ 

शति आगमवाधोद्धारः ॥ 



[ असतः साधकत्मोपपत्तिः ] गौडनदयानन्दीयुता । ४४१ 

चादिश्रतिवादिप्राश्चिकादीनां सत्त्ववुद्धिस्तच्मित्युपपन्नमेव । गुज्ञाप्ञ्ञस्य वहित्वे आत्मनो गौरत्वे 
नभसो नीख्त्वे च तादणग्बुद्धिविषयत्वश्य तवाप्वसंपरतिपत्तेः; अन्यथा तेषामपि तत्र सच्वसिद्धिप्रस 
ङ्गात् । अथ--यादद्या शब्दे ्प्तदोषरहितया बुच्या तव ब्रह्मणि स्वसिद्धिः, नादया प्रत्यक्षे 
छषदोषरहितया मम जगति स्वसिद्धिरस्तु साचकलतुख्यत्यादिति- चेन्न; ब्रह्मसच्वबुद्धिवत् 
जगत्सत्ववुद्धस्वाधितत्वाभावात्, त्रिकाखावाध्यत्वरूपस्य सत्वस्य प्रलयक्चाचिषय ताया उक्तत्वाच । 
नच--वुद्धिविषयत्वस्य तच्स्वे वद्धित्वेना्ञातस्य वहरदादकत्वप्रसङ्गः, अभमृतत्वेन ज्ञातस्य च 
विषस्य ससीवकत्वप्रसङ्ग इति--वाच्यम्; बहौ तादग्बुद्धिविषयत्वस्येश्वरादिसाघारणस्य सच्वात् , 
विषे सज्जीवकत्वप्रसङ्खस्य नभोनेस्यादितुस्यत्वात् 1 वस्तुतस्तु--श्ाताक्षातसाधारणं व्यावहारिकं 
सवमेव साधकत्वे तश्मम् ; तश्च ब्रह्मक्ञानेतराव्राध्यत्वमेवः; तञ्च न मिथ्यात्वघरितम्; अव्यन्ताबाध्ये 
बरह्मक्षानबाध्ये च तुस्यत्वात् भत पव नेदं परमार्थसत्वग्याप्यम् । प्वंच परमार्थसच्वस्य साधकताया- 
मतत्वेन तदभावेऽपि न साधकताञुपपत्तिः । पतेन-व्यावहारिकत्वं ब्ह्मक्षानवाध्यत्वं वा, व्याव- 
हारिकविषयत्ते सति स्वं वा, स्वेन व्यवहारमात्रं वा । नाद्यः; मिथ्यात्वसिद्धेः पाक् तदसिच्या 
अन्योन्याश्रयात् । नापि हितीयः; तस्यास्माकं सिथ्यात्वाविसोधित्वेने्टत्वात् । न ततीयः; सत्वाभावर 
साधकत्वायुपपत्तेरिति- निरस्तम् ; उक्तनिसक्तेरदुत्वास् । नच--हेत्वादीनां भ्यावहारिकसरवे साध्य- 
स्यापि व्यावहारिकसत्वसेव स्यादनुमित्तिविषयस्राध्यस्य परामरौ विषयहेतुना समानसन्ाकल्व- 
नियमादिति--वाच्यम्; ₹श्यत्ववन्मिथ्यत्वस्यापि व्यावहारिकत्वेन समानसत्ताकत्वस्येष्न्वात् , 
समानसत्ताकल्वनियमासिद्धश्च, धूलीपरे धूमश्रमादपि वह्ययजुमितिप्रमदशनात् , गन्धन्याप्यपृथि- 
वीत्वप्रमातोऽपि गन्ध्रागभावावच्छिश्नि घटे पक्षे वाधास्फ़तिंदरायामयुमितिभ्रयदरनाञ्च । मिथ्या- 
त्वस्य मिथ्यात्वेऽपि तत्वाषेदकश्वुतितेद्यत्वो पपत्तिः; सत्वेन सत इव मिथ्यात्वेन सिथ्याभूतस्यापि 
प्रमाणगम्यत्याविरोघात्, पकारे तत््वावेदकत्वाभावेऽपि अपरांश त्ावेद्कत्वोपपत्तेः । नजु- 
व्यावष्ारिकत्वं साधकतायामतन्धम्; अश्षानादिसाधके परमार्थसति साक्षिणि तद्भावादिति--चेश्न; 
्रह्महमितरायाध्यत्वस्यात्यन्ताबाध्येऽपि सन्वस्योक्तत्वात् । तरे विध्यविभागे पारमार्थिकम्यान्रत्तव्याव- 
हारिकत्वनिरुक्ताषपि जनकतायां तत्साधारण्येऽप्यवोषात् । षस्तुतस्तु-साक्ष्यप्यक्षानोपरित पवः- 
शानादिसाधकः, स च व्यावहारिक पव; ययुपहितेन परमार्थसदाकारेण तस्यासाघकत्वात् , पवचं 
स्याब्ारिकसत्वमेष स्त्र साघकतायां प्रयोजकरिति सितम् । यथाचाश्चानोपदितस्य साक्षित्वेऽपि 
नात्माश्नयादिद्रोषः, तथोक्तं हष््यत्वहेतुपपाद्ने पादु; अग्र च वर्षयते । यत्र च यत्साधकं व्यावदा- 
रिकं, तत्र तश्यावहारिकम्; यत्र तु साधकं पातीतिकं, तत्र फरुमपि तथेव; न तु व्यावदारिकमिति 

गोडव्रह्मानन्दी ( लघुचन्द्रिका ) 
कताघटकसस्वरूपम् । ताहगबुद्धीति 1 प्यावहारिकस्वेन धीरेव ताष्णीति भावः \ उक्तमेतत् खण्डने--“कथं 
पुमरसतः कारणस्वमवसेयम् ; प्रकसश्वनियमानभ्युपगमात् भक्तश्वस्य सर्वासरस्वप्रिरोषादिति चेन्न; इदमस्मात् प्राक् 
सदिति जुखधा विशेषात् । यादश्ष्या प्िषतुरकक्ष्याथाभानभबोभे विश्रान्तयः वस्तुस्तानिश्वयस्ते, तादृश्येव कारणतानिश्वयो 
समापीवि । मात्मनो मौरत्व इति । पाररोकरिकफराथेकायुष्टानप्यापेक्षितेन वेष्टात्मनोभदनिश्वये नात्मगौ रत्वा ष्यव- 
हारकाफनाष्यतवाकतत्र भ्यवहारकारूाबाध्यसस्वधीनेति भावः । नैस्यादी ति । नैल्यादिसाधकताप्रसङ्गेलय्थैः । सस्वमेवेये- 
वकेण पारमार्थिकसस्वमेव प्रमोजकम्रिति नियमो व्यवच्छिद्यते, न तु प्रातीतिकसष्वसख प्रयोजकत्वम् ; तस्यापरे वश्य 
माणत्वात् । तरव बिवकेस्यत्र तस्यं म्यवहारकाकावाध्यमवःध्यं वा । राधे आह--सन्सेने ति । व्यावहार्किखस्वेने यथः । 
अमाभेति ! ग्याबहारिकममणेखेः । दवितीये जहट--प्रकेति ! मिष्यत्वेत्य्थः । अश्वान्तरेति । मिध्यात्वघटकसा- 
खष्ठाभावस्य साच्विकत्वे यदहो रस्वाचेदकत्वम् , तस्य भ्यायहारिकष्वे परमतास्पर्येण ब्रह्य वदिष्यथः । अज्ञानादिक्ता- 
कफः इति । अशागादिषरितेनाश्नानादिक्ानत्वेन रूपेगाक्तानादिविषयकेष्छाद्वेपादिकायेजनक इत्यथः । य थाश्चुते स्वस- 
अतिः; भक्नसाधकत्वं हि अक्घाननिश्यव्वम् , न तु कचित्कार्ये जनकत्वम् ¦ ननु--म्यावद्ारिकसप्व मेव मरयोजकमिति 
यदुक्त, सश्र युक्तम् ; मातीतिकादपि बिषमसंबन्धात् सुखबिरोषरूपकार्योत्पसेदेष्टत्वाव् ; भथाठीकस्य व्यादृत्तये एवकारः, 
मं चु परातीतिकसति वाच्यम् , तथापि खवाप्रयागादिना स्यावहारिकस्रगौदिकं स्यात्, तत्राह--यञ्च चेत्यादि । यत्र 
क्ये । साधकं आरणम् । भ्यावहारिकं भ्पवहारसिद्धं भामाणिकूमिति यवस् 1 यस्य यत्कार्यं थति कारणता प्रमाण- 

सिदेख्थः । तश्र तश्यावहारिकमिति । वस्ास्कारणासत्कारयोत्पत्तिः प्रामाणिकीयथैः । प्रातीतिकमप्रामाणिकम् । 
तथेव भाति 9 कारणतायां प्रमाणासाके कर्योप्यत्तावपि स द्यैः । न तु म्याबहयारिकं न तु ष्याव- 

, चि. ५६ 
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खवैविधिघ्रतिकेधादिभ्यवहारासङ्करः । अतणए्व--खोकस्यापि व्यतिक्रमे विचारस्य यादच्छिकवाधात् 

श्रान्तत्वापत्तिरित्युदयनोक्तमपि-- निरस्तम्; व्याघहारिकसत्वेन रोकमर्यादानतिक्रमात् । भहचाय- 

वचनानि विरुद्धत्वेन भाखमानानि सखज्ैविभ्यानिरूपणायामविरोधेन व्याख्यास्यन्ते । तसात् 
पश्चादिसर्वमिथ्यात्वसाधनेऽपि न भ्याहतिः ॥ इव्यद्वेतसिद्धौ अस्तः साधकत्वोपपत्तिः । 

गोडब्रह्मानन्दी ( घुचन्द्रिका ) । 
हारिक्मेव कारण यैमिति वा नियम इलः । यादशयोः का्यकारणव्वं प्रामाणिकं, तादशयोरत्पत्तितत्परयोजकस्व म् 9 
न तु व्यावहारिकस्वाद्यन्तमौवेन नियम इति भावः । नु --म्यवहारकाराबाभ्यत्वस्य प्रयोजकत्वं न॒ कारणतावच्छे- 
द्कत्वम् ; तद्रूपेण कारणतायां मानाभावात्, तद्याप्यरूपेणेव का्यैकारणत्वविकरोषाणां सख्ीकारेण निवाहात् › नापि 
कारणताच्याप्यत्वम् , धातीतिकसयेवाङीकख कारणत्वाप्रतिक्षेषात् , नापि कारणतान्यापकत्वम् ; भातीतिकस्यापि 
कारणछात्, जत्वाङीकान्यत्वसख अयोजकःवमपि दुर्वेचमिति--चेत्, अन्रोच्यते-तुच्ख्वैरक्षण्यसख कार्वप्रयो- 
जकत्वं चत्रचेादिभन्थेन रुञ्धम् । अठीकवैलश्चण्यं च कारसंबन्धरूपम् । तस्य च कारणतानवच्छेदकत्वेऽपि 
कार्योत्पत्तिप्रयोजकस्वमस्येव; कार्यवदेश्ावच्छेदेन कार्याभ्यवहितपूर्वकारसंबन्धस्य कारणनिष्ठस्य कारयोत्पत्तिनियामक- 
स्वाद् । ननु-- “सत्यत्वं न च सामान्यं; सृषाथैपरमा्थयोः । निरोधात् , न हि सिंहत्वं सामान्ये सिहबक्षयोरित्या- 
दीनि त्क॑चरणीयानि भटहवाक्यानि जह्यरपञ्चप्रातीतिकसाधारणं त्वदभ्युपगतं तुच्छवेरुश्चण्य स्पसामान्यधरम न सहन्ते, 
तत्राह-भ्द्टेव्यादि । व्याख्यास्यन्ते इति । परमसल्यत्वस्य खषाथैनिष्ठतोक्तव चनेन निषिद्धा, न तुच्छयैरक्षण्या- 
देरिव्यादि वक्ष्यत इलभेः । इति ठघुचन्द्रिकायामसतः साधकत्वम् ॥ 

~~~ 

अथासतः साधकत्वोपपत्तिः । 

( १) तत्र न्यायासतकारः- 
सत्त्वसाधकम्रमाणपिक्षया मिथ्यात्वसाधकानमानानि दुषेलानि; भिथ्याघ्साधकप्रतिन्ञाहेतूदादरणादिप्रापितसाध्यसाधन- 

व्याघ्यादीनामपि मिथ्याबो धने परस्परव्याहतिबाधखरूपासिद्धिव्याप्यलासिच्यापत्त्या, तुच्छनिलयानीन्धियेष्वतिन्याप्यन्या्िभ्यां 
धीमात्रविषयलस्यापरोक्षतया धीषिषयत्वमाच्रसख वा साधकतायामतन्नत्वेन, गोरोऽहं नीलं नभ इति प्रयक्षसिद्धभौरल्र- 
नील्लादीनामप्यनियत्वस्पशेवत्त्वसाधकत्वापतत्या त्रिचतुरकश्याखबाधितसतत्वसय तादशवादि्राभिकसम्बन्धिधीविषय- 

त्वेऽपि वा तथात्वेन, ब्रह्मज्ञानाबाध्यत्वशूपस्य अबाध्यत्वरूपसत्वविशेषल सततवेन व्यवहारमाचल वाऽपि कमेणन्योन्या- 
भ्रये्टापत्तिसाधकत्वानुपपत्तिपराहतत्वेन तथात्वेन, केवलन्यावहारिकत्वस्ापि साक्षिणोऽन्ञानासाधकलापच्या तथात्वेन, 
अ्योज्यवेजालयामविन तृणारणिमणिन्यायाभकत्तरनदुगमेन च॒ सत्ता्रयल्यापि पृथक् पथक् तत्रातथात्वेन च, परिरोष्या- 
त्यारमार्थिकसत्वस्येव साधकतायां तन््रत्रेनासतां दश्यलादीनामस्ाधकल्वात् । यदि तु तदे भ्रविज्ञादिमापितानामपि न 
बोभ्यत्वं बध्यत इलङ्गीक्रियते, तं सर्वमिथ्यालापिद्धिः-इति वर्णयन्ति । 

(२) अदेतसिद्धिकारास्तु- 
धरादिसत््वसाधकत्वेन भवदभिमतनभोनेल्यादिधीग्याकत्तथीविषयत्रख ब्रह्मज्ञानेतराबाभ्यलरूपव्यावहारिकसस वा 

साधकतायां तन्त्रत्वे न कोऽपि विरोधः; या ज्ञातस्यापि बहेदाहकलं, यजचाशतत्वेन ज्ञातय विषस्य न संजीवकं, 
तत्र कमेणेश्वरसाधारणोक्तधीविषयत्वं, तादृशधीनिषयलन्यतिरेकश्चैव विदत इति मन्तव्यम् । साक्षिणोऽप्युक्तरूपं न्यावदा- 
रिकत्वं वियत इति नानुपपत्तिः । अयोज्यवेजालयकल्पनया यच्र यत्साधकलख व्यानहारिकत्वं, तत्र तव्यवहारिकम्, यच 
यत्साधकं प्रातिभासिकं, तत्र तसरातिभाविकम् इति साधकमेदकल्पने तु न किंचिदनुपपन्नम् ; साक्षिणोऽप्यज्ञानोपरितस्य 
व्यावहारिकत्वात् । एतेन--हेठ॒समानसत्ताकलेऽपि साध्यादेरविरोध इति--सूचितम् । वस्तुतस्तु--प्रातिभातिक- 
धूमादपि व्यावहारिकवहयनुमितिदरनाुक्तनियमोऽ्रामाणिक इति निरूपितमिति मन्तव्यम् । एतेन --यादया तव सतत्व- 
सिद्धिः, तासी धीम तच्रमिति खण्डनकृदवनमपि--ग्याख्यातं मवति; यथा सत्वतसाधकलेन भवदभिमतवुदधेबाधि- 
तत्वेनाभामा्य परमार्थसतत्वासाधकत्वं च तथाऽन्यत्र विस्तर इति । पारमाधिकसत्वस्य साधकतायामतनच्नत्वाच् मिथ्यालाज्ु- 
मानदबस्यमिति--इति निरूपयन्ति । 

(३) अत्र तरङ्गिणीकाराः-- 
नभोनेल्यादिधीन्याडृत्तथीविषयत्वस्य ब्रह्मणि सतत्वान्यभिचारितया लाघवेन परमार्थसत्नस्य तत्मयोजकलवं युक्तम् ; बद्यणो 
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- अथास्षतः साधकत्वाभावे बाधकनिरूपणम् । 

नञ्ु- स्वापेक्षया तुच्छविखक्षणत्वादेर्गोर्वतरत्वेन साधकत्वे कथं तन्त्वमिति- चेन्न; चिकाल- 
ब्राधविरहरूपस्य सत्वस्य खघुत्वाभावात्, जाल्यादिरूपस्य तस्य सिथ्यात्वाविरोधित्वात्, उभयसिद्धे 
सद्धिविक्ते साधकत्वददौनेन पारमार्थकसच्वस्य साधकत्वाप्रयोजकत्वाञ्च । तथादि- प्रतिबिम्बे 
विम्बसाघक्त्वं तावदस्ति । तस्य॒ विस्बात्मना सच्छेऽपि प्रतिविम्बाकारेणासस्वात् परमार्थ॑सच्ं 
न साघधकस्वे प्रयोजकम् । पवं सखघ्रार्थस्यासतोऽपि भाविद्युभाश्चुभसज्रकत्वम् । यद्यपि तच्रत्यदरन- 
स्यैव सूचकत्वम्; पुरुषं छृष्णं छृष्णदन्तं परश्यती"्त्यादिश्रुतिवलात्; तथापि दीनमा्रस्यातिश्रस- 
क्तत्वेन बविषयोऽप्यवद्यमपेश्चणीय पव । एव स्फटिकङोदिव्यस्य उपाधिसक्जिधानसाधकत्वं च । 
नच-रोहिव्ये स्फटिके न मिथ्या, किंतु धर्ममा्रभ्रतिविस्व इति न पृथगुदादरणमिति-- वाच्यम् । 
धर्मिभूतमुखादिनैरपेक्ष्येण तद्धर्मभूतरूपादिपरतिविम्बाद् शनात् , भरति विभ्बस्याव्याप्यदृत्तित्बनियमेन 
खोहिव्यस्य स्फरिके व्याप्यचर्तिध्रतीव्ययोगाञ्च । रीदिय्ये स्फटिकस्य त्वारोपे तस्य प्रति बिम्बत्वम् , 
स्फटिके लोहित्यारोपे तु तस्य मिथ्यात्वमिति विवेकः । स्फटिकमणेरिवोपधाननिसित्तो रोदिति. 
मेति टोदहितिश्नो मिथ्यात्वे दर्रितं प्रतिषिम्बसव्यतघवादिभिः पञ्चपादिकाकृद्धिः 1 एवं रेखातावा- 
ल्म्येनारोपितानां वणौनामर्थं साधकत्वम् । नच--रेखास्मारिता वणौ पवार्थसाधका इति--वाच्यम्; 
आक्लेदावमयं ककारोऽयं गकार इत्युभवात् अभेदेनैव स्मरणात्, विचेके सत्यपि दढतरसंस्कार- 
चश्ात् नारोपनिवृचिः । अतएव ककारं पठति खिखति चेति सावेलोकिको यवहारः । वणौसोपित- 

गौडव्र्मानन्दी ( जघुचन्द्रिका ) । 

बिम्यात्ममेति । ओपाधिकपरिज्छेददयून्यस्वे सति उपाध्यन्त्ैतस्वरूपेणारोपितधर्मेण विशिष्टत्वं रतिधिभ्बस्वम् । 
ताश धर्मश्ूल्यत्वे सति उपाधिसन्नि्ितव्व बिम्बष्वम्। सल्यन्तं घटाकाडो घटरूपोपाधिसमानपरिमाणेऽतिव्यासिषारणाय। 

्पेक्षणीय एवेति । तथाच कारणत्वखाभावेऽपि तदवच्छेदकत्वात् ज्ञानरूपं कार्यं प्रति प्रयोजकत्वरूपं साधक- 
त्वमिति भावः । ध्मसात्रेति । जपपुष्पधमेमत्रेत्यथः । रोहितिमेति । आत्मनः कैघ्वादिक दाष्टौन्तिकम् । 
पश्चपादिकेति । तथाच तन्मसमारम्ब्योक्तम् । तेन वाचस्पतिमते रष्ियं भ्रतिधिस्बो धमौरोपस्य धम्यारोप- 
ष्याप्यत्वेऽपि धर्मशरतिभिस्बस्य न धर्मिप्रतिचिम्बस्याप्यस्वनियम इत्युक्तावपि न दोषः । नयु--कर्ृत्वादेर्मनोधमेस्यास्मनि 
संसमे रोप्यते, न तु स्मरूपम् ; इदं रजत"मिल्यादौ रजतस्वादेः ुद्धस्यारोपे तस्य व्यावहारिकरजतादावविधमान- 
स्येनोस्पततेर्बाच्यत्षेन स्यावहारिकरमतवृसिरजतम्वादिप्रकारकप्रन्रस्यादि कार्यस्य स्रमाधीनसयानुपपत्तेः, तथाच दृष्टान्तेऽपि 

धृत्तिन्याप्यत्वाभावपक्षे जगतोऽपि ब्रह्मज्ञानेतरबाध्यत्वेन छक्तिज्ञानस्याऽपि ब्रह्यज्ञानत्वेन रजतादीनामप्युक्तन्यावहारिकत्वेन 
यथाकर्थचित्तस जगन्मात्रढृत्तिसंपादनेऽपि सधवेनाबाभ्यत्वस्येव प्रयोजकत्वात् । अन्ञानोपहितसयैव साक्षित्वेऽन्योन्या- 
श्रयभावापन्त्मा केवलद्येव तत्त्वस्याङ्ीकरणीयतयाऽक्ञानसाधकत्वे परमार्थसच्वप्रयोजकतया उमयसंमतत्वात् । आतिभासि- 

केनापि खाप्रपदार्थेन ग्यावद्धारिकफलायुमवस्य भवद्धिरेवोपपादितत्वेन यत्र साधक प्रातिभासिकं तत्र तत्फटं श्रातिभासिक- 
मितयादिवचनस्याप्ययुक्तलात् ! यथाच पआरतिभा्तिकधूसाब्यावहारिकवदहिसाधनं न संभवति, तथा पूर्वमेव निरूपितम् । एवंच 

परमार्थसत्वस्ैव साधकतायां तच्छत्वेन प्रतिन्ञादिग्रापितानां मिथ्यात्वमोधने न प्रपश्वमिभ्यात्वसिद्धिशिति न्यायारतीयसिद्धान्त 
एव युक्तः--इति वदन्ति । 

(४) रपुचन्दरिकाकारास्तु- 

नभोनैस्यापिथीव्याधृतधीनिषयत्वस्य ब्रह्मणि सत्त्वाव्यमिचारस्य ब्रह्मणः श्रुतिताद्यविषयतवप्रयुक्तत्रेन तद्वाधितवयेन 
जगद्यपि प्रयक्षानु्रेण तादशसत्तवाङ्णीकारायोगेन तस्य साधकताञ्रयोजकतावच्छैदकत्वाभावासादृश धीषिषयत्वख, इतर- 
विषयत्वानिरूपितात्मषिषयताकात्मज्ञानेतराबाष्यत्वस्यैव ब्रह्मभ्मातिरिक्ताबाध्यत्वपदेन विवक्षणेन विरोधाभावेन तसैव 

साधकतायां तन््रत्रेनादोषात् , यत्रे चेद्यादि्रन्थस्य कारुसंबन्धरूमतुच्छवेलक्षण्यमेन साधकतायां तश्रमिलेव तात्पर्याचा- 
सतोऽपि साधकत्वोपपत्तिः । ययोः कार्यकारणभावः भामागिकः, तयोरेव प्रयोज्यपरयोनकमवि तुच्छवेलक्षण्यं तच्रमिति न 
खापरिकयागास्खर्गापत्तिरियन्यत्र विस्तर इति सर्वेमनवयम्--इति भरतिपाद्यन्ति । 

इति असतः साघधक्षत्वोपपलस्तिः ॥ 



श्ट अद्वैतसिद्धिः । . [परिच्छेदः १ 

दीधेहखत्वादीनां च नमो नाग इश्यादावर्थं विरोषध्रत्यायकत्वम् । नच--वर्णेष्वनारो पितध्वनि- 
साहित्यं तदभिन्यक्तिरूपं वा देध्य प्रल्यायकम्, एवं हखत्वादिकम पीति--वाच्यम् ; ध्वनीनाम- 
स्फुरणेऽपि दीघा वणे इत्यादिभ्रल्ययात् 1 नलु--आारोपितेन वणदेष्यौदिना कथं तात्तविकार्थंसिद्धिः, 

न ह्यारोपितेन धूमेन ताच्विकवदह्धिसिद्धिरिति- चेन्न; साधकतावच्छेव्करूपवत्तवमेव साघकतायाः 
प्रयोजकम्, न त्वारोपितत्वमनारोपितत्वं वा, धूमाभासस्य त्वसाधकत्वम् ; साघकताधच्छेद्करूप- 
उ्याप्यभावात्, नासस्वात्; अनाभासत्वग्रहश्च त बहुरो््वैतादिग्रहणवद्यातिग्रहणार्थ॑मेवापेक्चितः । 
तदुक्तं वाचस्पतिमिश्चेः-“यथा सव्यत्वाविशेषेऽपि चश्चुषा रूपमरेव ज्ञाप्यते न रसः, तथेवासच्वा- 
विरोषेऽपि बणदेध्यादिना सत्यं ज्ञाप्यते, नतु धूमाभासादिने'ति । दषं हि मायाकल्पितहस्त्यादेः 
शज्ञसरपदेश्च भयादिहेतुत्वं सवितखषिरस्य च मरणसूचकत्वं राङ्गाविषस्य च मरणहेतुत्वम । 
नवु- तत्न शङ्कैव मयमुत्पा्य धातुभ्याङ्गखतामुस्पादयतीति सेव मरणेतुः, नव॒ शङ्कितं विषमपि; 
एवं सवितृसुषिरमायाकर्पितगजादीनामपि ज्ञानमेव तत्तद्थैक्रियाकारि, नत्वथोऽपिः; तथाच सर्व जो- 
दाहतस्थेषु ज्ञानमेव हेतुः, तच्च खरूपतः सत्यमेव; अन्वयव्यतिरेकाषपि ज्ञानस्यैव कारणतां 
ग्राहयतः, नहि सन्निषटितं सर्षमजानानो बिमेति । नच--अथोनवच्छिन्नस्य ज्ञानस्य हेतुत्वेऽति- 
प्रसक्षाद थौवच्छन्नमेव ज्ञानं हेतुः, तथाचाथौऽपि हेतुरेवेति- वाच्यम्; अथौवच्छिन्नस्य ज्ञानस्य 
हेतुत्वेऽपि अवच्छेदकस्याथैस्य तारस्थ्येनाहेतुत्वोपपत्तेः (२) घटावच््छिन्नस्य तदस्यन्तामावतद्- 
ध्वं सदेषैरदेशकालभिन्नदेशकाखादित्वेऽप्यवच्छेदकस्य घटस्य तदभाववत्, (२) षटेच्छा- 
ब्रहमज्ञानयोधैरज्ञानवेदान्तसाध्यत्वेऽपि धरघ्रह्मणोः तद्भाववत्, (३) धरष्ागभावस्य घरं पति 
जनकत्वेऽपि धटस्याजनकत्ववत्, (४) विशेषा्दौनस्य अमे प्रति जनकस्वेऽपि विरोषदशेनस्य 
तदभाववत्, (५) बिहिताकरणस्य प्रत्यवायजनकत्वेऽपि विदहितकरणस्य तदभाववत्, (दै) स्र्म- 
कामनायाः यागजनकतरेऽपि खगैस्य तदजनकत्ववत्, (७) अतीतादिस्मृल्यादेदःखादिजनकत्वे.ऽ- 
प्यतीतादेस्तदजनकत्ववत्, (८) असद्धिषयकपरोक्षक्ञानस्य तश्यवहारहे तुत्वेऽप्यसतस्तदभाववत् , 
(९) चिकीपिंतघरवुद्धेधेरेतुतवेऽपि धरस्य तद॑हेतुत्ववत्, (१०) ब्रह्मज्ञानस्य तदज्ञाननिवतैकत्वे.ऽ- 
प्युदासीनखभावस्य बह्यणस्तवभाववत्, (११) जद्याज्ञानस्य जगत्परिणामिकारणत्वेऽपि बद्मणस्तद्- 
भावव । नच--तथापि मिथ्याथै ज्ञानन्यावतैकताऽस्तीव्यसतोऽपि हेतुत्वमित्ि-वाच्यम्; नदि 
व्या्रत्तघीहेतुत्वं व्यावतैकत्वम्, किंतु ग्यावृत्तिधीहेतुधीविषयत्वभेव; सत्यपि दण्डे तदन्नने 
व्यावुत्यज्ञानात् । अथावच्छेदकस्य मिथ्यात्वे अवच्छिश्नस्यापि तन्नियमः, न; तुच्छक्षाने तच्च्वेटक्चण्ये 
च तुच्छत्वस्य, पातिभासिकाद्वैरक्षण्ये परातिभासिकत्वस्य, पञ्चमप्रकारायामारमखरूपभूतायां वा 
अनिवैचनीयाज्ञानस्य निचत्तौ चतुथेप्रकारानिर्वचनीयत्वस्य, पारमार्थिका्मखरूपे वद्धिन्न वा अचत- 
देतस्याभावेऽदतत्वस्य चादश्चेनात् तत्रावच्छेदकानामसदादीनां तारस्थ्येऽत्रापि तथास्त्विति-- 
चेत्, अच्रोच्यते- यदुक्तं तारस्थ्यटक्षणमुपरक्चषणत्वमेव सर्व॑ाचच्छेवस्यति । तन्न; विशेषणत्वे 
संभवस्युपलक्षणत्वायोगात् । विशेषणवबाधयपूर्वैकत्वादुपलक्षणत्वकल्पनायाः; अन्यथा "दण्डी येषचा- 
नन्वाह' "लोहितोष्णीषा ऋत्विजः भ्रचरम्ती'त्यादावपि वेदे वण्डलदिव्यविरुपलश्षणत्वात् तदभावेऽपि 
अलुष्ठानग्रसङ्गः, (सवीदीनि स्वैनामानीग्यत्र सर्वशब्दस्य सर्वनामसंज्ञा न स्यात्, जन्माद्यस्य 

गोडव्रह्मानन्दी ( खध्युचद्धिका ) । 

रोहिलसंस्खेवारोपोक्तिसंभवात् कथं छोहिलयसरूपमिभ्यात्वसाधकस्वं पञ्चपादिकाया इति- चेदुच्यते; संसगौरोप- 
मात्रेण न तिनिम्बत्वस् , कंत्वन्तरेकदेशावच्छिश्संसगौरोपेण । छौहिलस्य तु स्फटिके भ्याप्यृत्तिव्वात् नोक्तारोप इति न 
मतिविम्बत्वम् , किंतु संसष्टरूपेण मिभ्यात्वमिति भावः। ४वनिसाहिल्यं देष्यौश्रयध्वनिसाहियम्। नाससवात् नारोषि- 
तत्वात् । शाङ्काविषेति । "विषमिद"मिति अ्रमख भयविरेषो्पादकस्य विशेष्यः! अवच्छेद्कस्य उपाघेः। अव- 
च्छिन्नस्य तदुपहितख । उपलक्षणत्वात् उपरक्षणत्वापातात् । अनुष्ठानेति । यथपि मैत्रावरुणरूपदण्डी नान्न वाक्ये 
विधीयते, भेत्रावरुणः प्रेष्यति चान्वाहे'ति व चनग्र्त्वात् ; तथापि दण्डखात्रावश्यं विधिः , तस्यचोपरूक्षणसवे ब्रेषानु- 
वचने साधनतया तद्विधानेऽपि कदाचित् सत्तामात्रेण तस्य साधनस्वसंभवेनो देश्याजुवचनकारुव्याप्यं च तद्धारणं नायु- 
हीयेत । यद्यपि हि तस्यावरस्बन रूपदषटद्रारा मेषाजुवचने साधनता; तथापि तसपूर्वसत्तामान्रेणापि तत्संभवात् तस्कारसन्ता 
दण्डस्य न रम्यते । बिशेषणत्वस्तरीकारे तु अनुवचनकर्मैकभावेनायां साधनतयाऽऽन्वितस्य दुण्डस विरोष्यीमूत्रभावना- 



[ असतः--बाधकनिरूपणम् ] गोडब्रह्मानन्दीयुता । ४४५ 

यतः इत्यत्र जन्मनो ब्रह्मखक्षणस्वं न स्यात्; विशेषणार्थत्वेन तद्धणसंविक्षानवहुनीदहिसंभवेऽप्युपलश्च- 
णार्थत्वेनातद्कणसंविज्ञानवबडुनीदिखीकारपसङ्गात् । णवं असिपाणयः प्रवेदयन्ता"सितयादिङाकिकभ्र- 
योगेऽपि प्रतिविम्बादिज्ञानानां जनकल्े च विशेषणतया प्रति बिस्बादीनामपि जनके बाधाभावात् 
नोपलक्षणत्वपक्चो युज्यते, उदाहतस्थकेषु सर्च बाधकमस्येवेति विशेषः । तथादि-प्रथमरे घट- 
देदाकालो ग्रहीत्वा तद्धिन्नदेशकाखत्वं तदव्यन्ताभावादौ ्राद्यम्; धरस्यापि तत्॑बन्धे तदहेशकाट- 
भिन्नदे शाकारुत्वमेव व्याहतं स्यात् । द्वितीये च्वि्पत्तिः; कचित् घरज्ानस्य घटेच्छाजनकत्ववत् घरं 
प्रत्यपि जनकत्वात् , ब्रह्मणो वेदान्तसाध्यत्वे तु निव्यत्वविरोधः । ठ॒तीये पागभाववत् घटस्य खजन- 
कत्वे प्रतियोगिप्रागभावयोः समानकाटीनत्वापत्तिः, खावधिकपूवैत्वघटितजनकत्वस्य खस्िन्व्या- 
हतत्वं च । चतुथं पञ्चमे च परतियोगितद्भावयोः सहाचत्या आ्मपत्यवाययोरयुत्पत्तिप्रसङ्गः । षष्ठे 
कामनावत् कामनाविषयस्य यागजनकत्वे तस्य प्राक्ल्तया तत्कामनेव म्याहन्येत, सिद्धे इच्छाविर- 
दात्। सप्तमे अतीतस्य जनकत्वे कायौव्यवहितपूवैकाले खसव्याप्यान्यतरसच्वापत्तिः। अष्रमे असतो 
जनकत्वे निःखरूपत्वव्याघातः । नवमे चिकीषिंतघरक्ानवत् खस्य जनकत्वे पू्वैवच्याघातः । दशमे 
उदासीनस्य ब्रह्मणो न निवर्तकस्वम्; खरूपतः उपहितस्येव वृत्तिविषयत्वेन तस्थ! विषयत्वात्, 
उपहितस्य च निवतैकत्वमस्येव । एकादशे ब्रह्माज्ञानस्य परिणासिकारणत्वेऽपि न बह्मणो जगत्कार- 
णत्वम् ; कायं जडत्वोपलम्भात् । एवेविधवाघकबङेन तत्रोपटक्षणत्वखीकारात् नच प्ररत 
बाधकमस्ति; अघ्यवदहितदेखकाला दि वृत्तित्वस्य म्रातिभासिकसाघारणत्वात्। इदानीमज्न सप॑ इत्यादिः 
रतीत्यविरोषात् । न हि कचित् बाघधकवक्तेन मुख्यपरित्यागः कृत इति सर्वै तथेव भविष्यति; 
उत्कषययुविघानाच । तथाहि-खप्रे जागरे चोच्छृएकलधोतदश्चौनात् उन्छृट खुखम् उल्छृ्रसपौदि- 
द्शनाञ्चोक्छृष्टं भयादि उद्यते; विषयस्याकारणत्वे त दुत्कषौनुविघाने कायं न स्यात्; न द्यकारणोत्कषः 
कायम युविधत्ते इति न्यायात् । नच क्ञानपरकषदेव तत्प्रकर्षः; ज्ञानेऽपि विषयगतप्रकघ विहाया- 
न्यस्य प्रकषेस्याभावात् । अथ ज्ञानगता जातिरेव प्रकपषेः । न, चाघ्चुषत्वादिना सङ्करप्रसङ्गात् , 
विषयथकर्पेणेवोपपत्तो चा्चुषत्वादिव्याप्यनानाजादयङ्गीकारे गोरवान्मानामावाच् । किंच ज्ञानस्य 
भयादिजनकत्वे सपौद्यवच्छश्नत्वमेव कारणतावच्छेदकमास्थेयम् । क्ानत्मेन जनकत्वे अ तिप्रसङ्कात् । 
तथाच मिथ्यात्वावच््छिश्नत्वाकारेण ज्ञानस्य मिथ्यात्वात् आ्रमस्थले क्ानमाच्रस्य जनकत्वेऽपि 
मिथ्याभूतस्य जनकत्वमागतमेव । जनकतावच्छेद्करूपेण च मिथ्यात्वे रूपान्तरेण सच्वमपसच्वात् 

गोडब्रह्वानन्दी ( कघुचन्द्रिका ) । 
भ्वयिन्यनुवचने समानकाङीनरवसंवम्येनान्वयादजुवचनकालीनद्ण्डस्य साघनताखाभः, यथा "पक्ता दुण्डीण्ट्यादौौ 

पाकादौ संमानकाङीनतासंवन्बेन दण्डाच्यन्वयः । वस्तुतस्तु दण्डस्य पदुर्थेकदेरास्वेन भावनायामन्वयासंभक्यदेव 
विोषणस्वं स्वीफियते; विष्ोषणस्वे हि दण्डिनो भावनायां साधनस्वेनान्वयात्तद्धिशेषणतापन्नसखय दृण्डस्यापि भावनायां 

साघनसेनान्वयसंभवः । तच्च भावनायां दण्डिनः साधनतया प्राकषष्येऽपि दण्डस्याप्रापठस्वात्तत्रैव विधितात्प्य॑म्। कचि- 

दिति। ख्वसष्टकारिखाभस्यके । जनकत्वेति । उपधायकस्वेव्यथेः । कायैमात्रसख कवृज्ञानादिजन्यसवम् ; कखारादेषेटा- 

श्यारोचनद्ररिव धटादिहेचुस्वात् । खस्नव्यापायन्यतरेति । पूषैवरतिन एव कारणत्वस् , तच्च साक्षादिव परम्परयापि 
संमवति; “गोमये; प्चती"स्यादिखोकिके 'तुषपक्का मवन्ती *ति वेदिक च प्रयोगे कारणकारणेऽपि तब्यवह्ारात् । अथ 
तश्र प्रयोजकत्वमेव स्यवहियते; न कारणत्वम् , तथापि यागादेः सखर्गादौ कारणस्वमावदइयकम् , इष्टकारणस्वमेव हि 
विधिना बोभ्यते, नेष्टकारणकारणस्वमपि; शक्तद्रमकल्पने गोरवात् । तथाच कायौभ्यवहितपूवक्षणत्ति यत् सखस्वकायै- 
योरम्यतरत् , तर्संबर्धित्वमेव कारणत्वम् । सवकायेत्वं च खाधिकरणक्षणाव्यवहितोत्तरक्षणज्त्तित्वमिति नानवस्था- 

हिकम् ¦ तस्मादिति ॥ तस्य कारणत्वे तद्यापारसस्वापक्निरिति मावः । कारणत्वं परिणामित्वं । जडत्वेति । जडः 
वमात्रेष्यथः । का्येस्य वित्परिणामत्वे चिव्रूपता स्यात् , न तु जडत्वमाच्रमिति भाषः। ननु अतिषिम्बादेः लिङ्गविधया 

"चिम्बानुमित्यादिकारणस्वं चाच्यस् , तश्च न युक्तम्; अतीतानागतधूमगदेरिव तस्यापि कारणत्वस्य हातुसुितत्वात् ; 
अन्यथा गोरवात् , तव्राह-न हीति । कचित् अतीवशिज्गादिस्थले । सख्येति । प्रतिबिम्बादिरूपरिङ्गकानमनुमिति 
कारणमिलयाकारके प्रलयक्चादिरूपे कारणतामाहके ज्ञाने लिङ्गस्य विशेषणत्वसं भयेन तत्रापि कारणताभ्ाहकस्वय् , व्रिशिष्टे 
अष्कतस भरमाणस्य हि शिदोषणेऽपि प्रबच्िरोछर्मिकस्वेन सख्या, अतीतधूमादिस्यरे तु बाघादेव न सा; तथाचोक्त- 
मोरवं आमागिकमरिति भावः । सङ्करेति । वस्पादोषस्वे ख तान इव बिषयेऽण्येकख्र वेजाल्यस्य श्वि्यापततः 



४४६ द्रेतसिद्धिः । [ परिच्छेदः ९ | 

नातिरिच्यते; अदुपयोगात् । तदुक्तं खण्डनङद्धिः--अन्यदा स्वं तु  पारश्चरदुण्ठितवेद्मनि 
यामिकजागरणच्रत्तान्तमनुसरती"ति। खरूपेणापि तु अरमनज्ञानस्य मिथ्यात्वमस्त्यव; खरूपतो बाधाभावें 
विषयतोऽप्यवाधध्रसङ्गात्। नच गुणजन्यत्वमुपाधिः; तस्याप्यापादयस्वेन बहन्यजुमाने चह्निलामश्या इव 
साघनन्यापकत्वेनायुपाधित्ात्, विषय इव मिथ्यात्वध्रयोजकदो षादिखमवहितसामग््या अन्ञानेऽपि 
अविशेषा । तुच्छल्ञानतद्वेषम्यादो च तुच्छत्वादशेनमबाधकम् ; अवच्छे्यावच्छेदकयोः स्वेज 
सारूप्यनियमानभ्युपगमात्, प्रकतेचावच्छेदक इवावच्छे्येऽपि मिथ्यात्वभ्रयोजकरूपतुस्यत्वेन 
सारूप्योपपत्तेः । सवैसाधारणं चेकं कारणत्वमभ्युपगम्येतदवोचाम । वस्तुतस्तु--दण्डतन्त्वादिसा- 
धारणमेकं कारणत्वं नास्येव; यत्र तव सत्वमवच्छेदकं, तत्र न मम तुच्छविलक्षणत्वादिकम्, कतु 
कार्यतावच्छेदकं धरत्वपरत्वादिकारणतावच्छेदकंच देण्डतन्त्वादि । तद्धेदाच्च कारणत्वं भिन्नम् । 
यथा गोगवयसारद्यमन्यत् चातभगिन्यादि साददयमन्यत्; त्र नेकमवच्छेदकम् , किंतु गवयत्वभ- 
गिनीत्वादिकमेवः; तद्धदज्रापि दण्डत्वादिकमैव सत्वासच्वोदासीनमवच्छेदकं वाच्यम् । तथाच 
जनकन्वानुसारेण न सच्वासत्वसिद्धिः । तदुक्तं खण्डनरुद्धिः--'पूर्वसंबन्धनियमे हेतुत्वे तुख्य पव नौ। 
हेवसच्ववहिभूतखत्वासत्वकथा चथा ॥' इति । “अन्तभौवितसच्वं चेत् कारणो तदसत्ततः । नान्तमा - 
वितसच्वं चेत् कारणं तदसत्ततः ।' इति च । न चेवम्--अन्तमौवितसच्वं चेदधिष्ठानमसत्ततः । 
नान्तभौवितसस्वं चेदधिष्ठानमसत्ततः ॥' इति तवापि समनमिति- वाच्यम्; ममाधिष्ठाने खरूपत 

~~~“ न~~ ^-^ 

गोडजह्यानन्दी ( लघुचन्द्रिका )। 
विषयस्य हेतुत्वसिद्धिः । नच--भ्यावहारिकसुवणैज्ञानखाधारण्येन कारणत्वस्य सुबणऽपि स्वीकारे भ्यावहारिकषुवणौ- 
दक्तातादपि सुखविशेष उत्पयेतेति-- वाच्यम्; तावतापि ताददावैजावय्य स्वासप्रातीतिकसुवणें भ्याचहारिकसुवणन्ताने 
च त्तौ बाधकाभावात् । अन्यदेति। अतीतानागतादेयैदा ज्ञाने, तदा सृुक्ष्मावस्थारूपेण सत्ताऽवदयं चार्या; अन्यथा- 

तस्य प्रमाणाविषयत्वासंभवादिति पूर्वमुक्ते, कारान्तरे सत्वात् तस्य ज्तानमुपपद्यते इल्ाशङ्कायामन्यदेत्यादिकं खण्डन 

उक्तम् । तस्यायमर्थः । पारश्चरश्चोरः । यामिकः, तद्वारणाय जाभरसपुरषः । प्रमाया अतीतादिविषये रिषयिष्वा- 
संभवः; अलीके संबन्धासं भवात् , कारान्तरसक्वं तु एतत्कालीनक्षनेन संबन्धे न प्रयोजकम्; संबन्धिनोरेकक्षण- 
चृत्तित्वस्य संबन्धे भ्रयोजकसत्वमिद्यसख संयोगादि स्थे द्टत्वादिति । तदिदं रूपान्तरेण सत्वेऽपि तस्यम् । यद्भूपोपहितस्य 
हि कारणत्वं तद्रूपोपदितस्य सत्वमपेक्षितम् ; अन्यथा कार्याभ्यवहितपूर्वक्षणसंबन्धस्यासयसंभवेन कारणत्वासं भवात् + 
त्वन्मते हि भिध्यात्वस्याङीकत्वरूपत्वं खीङ्कलय मिथ्या सूतस्य न कारणस्वमिव्युष्यत इति भावः । नचेति । अमो 
यद्यवाधितः स्यात् , तदा अश्राधितविषयकः स्यादिल्यत्रेति रोषः । दोषादील्यादिपदादति्या गृह्यते । तथाचाविध्ापरि- 
णामत्वादिना अमस मिथ्यात्वं बाधावतारकाले विषय इव ज्ञायते । दोषस्य स्व विशिष्टं भरति कारणत्वम् । दोषविशिष्टत्वं 
च दोषाश्रयञ्ुक्लयाद्यवच्छिन्नवित्तादात्म्यम् । तच्चाविद्यापरिणामत्वेन रजतादितदाकाराविधाव््योरविशिष्टमिति भावः ॥ 
अनभ्युपगमादिति । वस्तुतः ठच्छक्ानादेस्तच्छोपषितरूपेण तुच्छत्वेऽपि न क्षतिः, न॒हि तेन रूपेण तस्य 
कारणत्वादिकं ध्वयापि स्वीक्रियते; किं तु जातिनिशोषरूपेगण, प्रातीतिकस्य तु काटसंबन्धादिनोत्कषादिना च तन्मया 
स्वीक्रियत इति बोध्यम् । नचैवं--मिथ्यास्वस्य तुच्छवेरश्चषण्य घटितत्वेन तद्धियोऽपि तुच्छत्वापत्तिरिति- वाच्यम् ; 
तुच्छ्वैरक्षण्यादेः कारसंबन्धत्वादिना मिथ्यास्वादिघटकस्वात् । पूर्व संवन्धनियमे अनन्यथासिद्धत्वे सति 

कार्याभ्यवहितपूरवैक्षणावच्छिन्रकायेसामानाधिकरण्याश्रयस्यान्योन्या भावस प्रतियो गितानवच्छेदकस्वे । सिद्धान्ते दण्डा- 
दिमलयपि दण्डादेरयन्ताभावस्वीकारादृखन्ताभावाप्रतियो मित्वं ल्यक््वान्योन्याभावादिकमुक्तम् । हेतुत्वं 
हेतुता । तद्वहिरभूतं तद्घटकम्. । ताद्रो ये सस्वासस्वे तत्कथा बरृथेलर्थः । यदि कारणस्य सत्तासंबन्धोऽपेक्यते, तदय 

सोऽस्लेव कल्पितः, कल्पिते अकच्पितस्तु संषन्धोऽकीकः, परं तु स नापेक्षित इलयाशयेन कथा वृथेव्युक्तम् । कारणस्य 
सत्तानियसे साधकाभावसुक्तवा बाधकमाह--अन्तरित्यादि । अन्तभौषितसस्वं सत्तावि रिष्ट, सत्ता तदाश्रयश्चेति 

यावत् । यदि तदुभयं कारणं, तदा सत्तानाश्रयः कारणमिति सिद्धम् । न हि सत्तायां सत्तान्तरमस्ि । न वा सैव 
सत्ता; भ्ये द्वितीयादिसत्ताया अपि खप्रलयश्चादिकारणत्वसिद्धये सत्तान्तरस्ीकारादनवस्था, नानासत्तासवीकारेण 
सत्ताकारानुगतघीलङ्खने जातिमात्रलोपापत्तिश्च । यदि च अन्तमौचितपर्वं न कारणं, सत्ता न कारणम् , किंतु सत्तेप- 
कष्कितं कारणं, तथापि सत्ताभावकाले अनीततादश्याखूपे दण्डादेः कारणत्वादसत् कारणमिति सिद्धम् । अथ सत्ता 
कारणताश्चये न बिरोषणम्, नाप्युपरुक्षणम्, किं तु उपाधिः; यदा यदा यत्न कारणत्व, तदा तदाऽवश्य तत्र सत्तेति 
यावत्, तथापि सलयरूपाद्न्यत् कारणमिल्यागतम् । न हि सत्तासम्बन्धि दण्डादिकं सद्रपम्; ब्रह्मणः सद्ूपताया 

आवदयकस्वेन तरंबन्धादेव तत्र सदूपतामलद्संमवाव्, छल्यादिवाध्यत्वा्च । न चैवमिद्याद्वि । कारणस्वस्थ्े 
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एव सत्ताङ्गीकारः, तवं तु कारणे खरूपातिरिक्तसन्ताङ्गीकार इति विशेषात्! यत्तु-अथो न ज्ञानस्य 
जनकतायामवच्छेदकोऽपि; मानाभावात्, न चातिप्रसङ्गः; विषयावच्छेदकमनपेश्ष्यैव सपेक्ञान. 
स्यासपेक्ञानाद्याव्रत्ति सिद्धेः । तथाहि- सपक्ञानस्यासर्पज्ञानाच्याचृक्तिव्यीवतेकाधीना । नच विषय- 
स्तत्सम्बन्धो चा वयावतैक; खरूपातिरिक्तद्धिनिष्टसंवन्धस्यामावात्; असंबन्धस्य चान्यावर्तक- 
त्वात् त्वत् अथ संबन्धान्तरमन्तरेण वि शि्टव्यवहारजननयोग्यं क्ञानखरूपमेव षा ज्ञानमात्रनिध्ः 

ह चा संबन्धः, तर्हि विषयमनन्तमोव्येव क्ञानात्द्तघमोद्धा विद्येषसिद्धिरिव्यायातम् 1 
किच स्पैक्चानमसर्पैक्षानाद्धम्यैन्तरसंबन्धमनपेक््य विलश्चणम्; तज्ञनक बिटक्चणजन्यत्वात् , 
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गोडग्रह्यानन्दी ( छषुचम्द्रिका ) । 
अधिष्ठानत्वमादाय पूर्वोक्तदोष इलभिमानः । स्वरूपत इति । सद्रूपमेवावच्छिन्नानवच्छिन्नरूपेण भातीतिकभ्याव> 
हारिकाध्यासमाश्राधिष्टानमिति भावः खकरूपेति । दण्डादिकारणस्वरूपेत्य्थः । उक्तयुक्िभिः सद्रपस्याकारणस्वात् 
सदरुपसबन्धिन्येव कारणत्वं स्वया वाच्यम् ; तथाच सद्रूपं कारणं तंवासिद्धमिति भावः । नयु-दण्डस्वादिनां 
कारणत्वे खीकरृते प्रातीतिकदण्डादेरपि धटाद्युपधायकत्वापत्तेः व्यावहारिकदण्डत्वाद्विनैव तस्सीकार्य त्वया; तथाच 
हेतत्ववहिभतेत्या्यघङ्गतमित्ति-चेश्न; तावतापि पारमार्थिंकत्वरूपस्षत्वस्य हेतुस्ववहिभौवानपायात् । किंच न॑ 
ग्यावहारिकत्वघटितरूपेण कारणत्वं क्वापि खीक्रियते, अथ-तदुक्तापत्तिः कथं वायत इति--चेत् , सामगीव्याप्ति- 

मध्ये भ्यावहारिकखविरिष्टपदा्थानामेव निवेशात्. ग्यावदहारिकेण कारणतावच्छेद्केन विशिष्टं यब्यावहारिकं तस्समूहख 
व्यावहारिकसंबन्धयिशिष्टो यो भ्यावहारिकक्षणः, तसाब्यावहारिकोत्तरत्वविरि्टो यो व्यावहारिकक्षणः, त्त्वं कार्यो. 
स्पत्तिव्याप्यमिति स्वीकारात् प्रातीतिकदण्डादेनै घराद्युपधायकत्वम् । न च--प्रातीतिकघटादरपि व्यावहारिकदण्डादितः 

उस्पत्तिः स्ादिति-- वान्यम्; आपादका भावात्, कायैतावच्छेदकविषिष्टं प्रच्येव ता्राक्षणस्वस्य व्याप्यस्वाद्कार्येताव- 

च्छेद्कप्रातीतिकष्वरूपेण का्यस्यापत्य संभवात् । न च--दृण्डादिकं विनापि प्रातीतिकघयाद्युत्पत्या व्यभिचार इति-- 
वाच्यम् ; व्यावहारिकं भति मुरानिद्यायाः, प्रातीतिकं प्रति पञ्वाविद्यायाः परिणामिकारणत्वेन सामभ्रीसेदात्, 
आद्यया कायैजनने दण्डादेः, द्वितीयया कार्यजनने दोषादेः सहकारिष्वात् । एवंच व्यावहारिकं साधकमिलयौदि 

व्याख्यातं मू । साधकस्य व्यावहारिकत्वे मूराविध्स्वम् । भ्रा तीतिकत्वं पह्ठवा बिद्यानङ्गीकारे तस्स्थानीयः 
विषयावरणत्वम् । न च--तथापि प्रातीतिष्नापि कायैजननात् सामभ्रीव्याकतौः सर्वत्र कथसुक्तरील्या व्यावहारिकष्वं निवे- 
शितमिति--बाच्यम्; ्रातीतिकस्य छुच्रापि कार्ये हेतुत्वासलीकारात् तञ्जानखैव देतुस्वात् । न च--तद्धिषयकख्रघटितः 
रूपेण क्ञनस्यापि प्रातीतिकस्वम् , उन्तचाचार्यैः--छानमिध्यात्वं चिना विषयस्य मिथ्यात्वासंभवः; स्वरूपतो बाधा- 

भवे विषयतो बाधासंभवा"दिति, “इदं रजतः मिति न्यत् ज्ञानं जातं, तन्मिथ्येति विषयचिरिष्टक्ानसख मिथ्याव्वानुभ- 
वादिति इत्ि--बाच्यम् ; तावता ठृत्तिरूपस्य ज्ञानस्य खरूपतः भ्रतीतिकत्वेऽपि विद्रुपस्य तद् भावात् । रजतादिभराती- 
तिकविषयकस्वरूपेण न चितो देतुष्वम् , किंतु रजतत्वावच्छिन्नविषयताकत्वरूपेण । तश्च न प्रातीतिकधदितम् ›, अत्त- 
स्तद्विशिष्टचितोऽपि न प्रातीतिकस्वम् ! न च~--भ्नमस्थखे रजतादिताद्त्म्यस्य शयुक्स्याद्यवच्छिन्नपिष्युत्पध्मानस्य निषय- 
ताष्वेन विषयता प्रातीतिकीति---वाच््यम् ; भ्यावहारिकपूर्वतसि्धतादत्म्येनैव रजतादेश्पत्तरिदमादितादार्म्ं रजताद्यव- 
च्छिश्नधिति जायमानं, न विषयता, सांसर्गिकषिषयताश्रयस्वात् । न हि विषयविषयतयोरभेदः पैः खीक्रियते । तथ 
ेदमादेरविषयतापि अमात् पूेसिद्धा । तथा संस्रूपसुक्ततादार्म्यमपि पूर्वसिद्धसां सर्गिकविषयतासंबन्धेन जायतं 
हति विषयवामात्रं व्यावहारिकम् । नहि ज्ञाने तद्धिषयताचारोप्यते इति परैः खीक्रियते, किंतु विशेषणं विशेष्य- 
विशेषणयोः संसर्गश्च; योरपि बाधानुभवात् । तसात् भरातीतिकं न कारणम् ¡ यद्धा यादशका्यं प्रति शक्तिर्यत्र 
तिष्ठति, तत्तस्य कारणम् ; शचेरेव कारणतारूपत्वात्, प्रातीत्िके दण्डादौ च न घटादेः शक्तिः, यस्य च शक्तिः 
भरातीतिके, तचस्माजायत एव । तथाच ग्यावहारिकत्वस्य उक्तरीलया न व्यासो निवेशः । नच्ैवमपि---व्यावहारिक- 

स्वस्थ कारणतास्व वच्छेदरस्वकष्पने गौरवमिति-- वाच्यम् ; कारणे वस्तुगल्या येन रूपेण संबन्धेन च यक्कार्योष्पत्ति- 
पूर्व्षणे कार्याधिकरणे यत् संबद्ध, तदूपंसंबन्धाभ्यां तादृश्रसंबद्धस्वविरिष्टेष्वेव तच्छक्तः स्वीकारात्, विरिष्टसखय च 
केवरातिरिक्तस्वेनानतिप्रसङ्गात् , ग्यापेरिव श्षक्तेरवच्छिन्नरवे' स्वरूपसंबर्धरूपेः माना भावात् । अनयोः कल्पयोर्हिती- 
यस्यैव मूखालुसारिस्वेऽपि प्रथमः षरपराभवे प्रञुरेव । दिष्ठेति । एकाजुयोगिकापरपरतियोगिकेयर्थः । कथिद्धिषय- 
ताविरेषरूपः । विरोषेति ! म्बाद्रत्ीलथः । ननु उक्तरूपयोन भ्यावतेकता; आदयश्यानजुगतस्वात् , द्वितीयस्य 
सर्पर्वावच््छिश्नस्य विकशेष्यत्वस्य प्रकारत्वख वा सकलेषु सर्पज्ञानेष्वभावात् , केच भक्षे व्यावतेकन्तने' तयोविषय- 
धटितरूपेणेव भानात्तेनै रूपेण स्यावरतैकस्वमुचितम् , सत्राह-- किंचेति । घम्यैन्तरसंबन्धमनपेश्त्य विलक्षणे 
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यवाङ्करात् कलमाङ्करवत्, तज्जन्यबिक्षणजनकःस्वाद्वा, यववीजात्कखमवीजवत् । नच बिलक्षणविषय- 
संबन्धेनैव हेस्वोखुपपत्तावध्रयोजकत्वम्; नथत्वे हि यघबीजतदङकरविलक्षणजन्यजनके कटमाङ्कर- 

तद्रीजेऽपि  यवाङ्करतद्रीजाङ्कयाभ्यां करमाङ्करतद्रीजत्वरूपस्वामाविकवेलक्षण्यं विना कदाचिदुप- 
ठश्षणीभूतचैजादिसंबन्धित्वमात्रेण विलक्षणे स्याताम् । साक्षात्कारोऽपि परोक्चक्नानादन्यसंबन्धिता- 
मात्रेण बिलश्चणः स्यात् ! एवंच यथा प्रतियोगिनमनन्तभौव्यैव घरस्याभावो भावान्तरात् , यथाच 
विषयमनन्तमौव्येव शिलोद्धरणकतिर्माषोद्धरणङतितः, यथाचातीतादिज्ञानमसद्िषयकपरोक्चक्षान- 
व्यवहारो च ज्ञानान्तरादितः, अन्यथा तत्कायैसङ्करः स्यात्; प्वं सपेक्ञानमपि रजो सपेक्ञानस्य 
खमत्वेनाधिकजन्यत्वेऽपि सर्ज्ञानत्वेन तद्देतुजन्यत्वात् खत एव वा असर्प॑ज्ञानादिरुक्चणमिति न 
कोऽपि दोषः! न चाभावादावपि परतियोग्यादेरवच्केदकत्वंः ध्वसादेः छृतेरतीतादिज्ञानस्य च सत्ता- 
समये प्रतियोमिबिषययोरसखात्-दइति । तन्न; सर्पक्ञानत्वावच्छि्नस्यास्षन्ञाना्याच्त्तौ भरयोजकः 
न तत्तत्खरूपमेव; स्वज्ञानसाधारण्याभावात्, रिंत्वनुगतो धर्मः कथित् । सोऽपि सपेक्ञानमान् 
न जातिरूपः; प्रलयक्षत्वायुमानत्वादिना सङ्करप्रसङ्गात्, किंतूपाधिरूपः, । स च खरूपसंबन्धेनाध्या- 
सिकसंबन्धेन वा संबन्धिभूतविषयादन्यो न भवति; मानाभावात् । अत प्व ध््यन्तरर्संबन्ध- 
मनपेक्ष्य विलक्षणमित्युक्ताञ्चमानं वाधितं द्रष्टव्यं व्यभिचारि च । तथाहि-घट संयोगः, पटरसंयोगान्न 
जात्या भिद्यते, तदवृत्तिजात्यनधिकरणत्वात्, किंलु घटरूपोपाधिनेवेति ध््यन्तरसम्बन्धमपेश्षयैव 
वि्क्षणे घटसंयोगत्वावच्िछन्ने साद्याभाववति उक्तहेतुसच्वाद्यमिचारः, अप्रयोजकं च । नच-- 
उपलक्षणीभूतचेत्रसंबन्धेनापि कटमाङ्करदे्यौदचतापत्तिः; बिपश्चवाधायासिष्रापत्तेः । न दि 
जतिर्व्यावतैकत्वे उपाधिरञ्यावतैको भवति । एवं रिखोद्धरणमाषोद्धरणङ्कल्योः परस्परं जात्या 
व्याद्त्तावपि विषयरूपोपाधिनापि व्याघरत्तिरविरुद्धा । शिरोद्धग्णे च जातिविरेषविशिष्रायाः 
कृतेजनकत्वेन तद्रहिताया माषोद्धरणकृतेस्तद निष्पत्तिरविरदधा  व्यारत्तरन्यतोऽपि सिद्धिसंभवे 
कायैकारणभावादिनिवीहाय जातिविशेषस्यापि कटपनात्, अतीतासद्धिषयकनज्ञानव्यवहारादौ चातीता- 
सतोरेव व्यावतैकत्वम् । न हि ग्याछत्तिधीजनकत्वं तत्; येन सच्वाभावे प्राक्स्वदारीरतया न 
स्यात्, कि तु व्यावृत्तिधीजनकधीविषयत्वभिव्यु क्तम् । तच्चातीतादौ खुरुभजेव । अत एवामावादिनि- 

| गोडनब्रह्मानन्दी ( खषुचन्द्रिका ) । 
स्वविषयसंबन्धान्येन वेरक्षण्येन युक्तम् । तेन विषयतामादाय न सिद्धसाधनादिकम् । दाक्लयन्येयपि विशेषण 
वैलक्षण्ये देयम् । तज्ञनकेति । असर्ष॑क्ञानजनकेलथः । विट्चणेति । भिक्नेय्थः । असर्षक्ञानाव्रत्तिजन्यताश्रय- 
त्वादिति पयंवसितो हेतुः । स्॑च्तानव्वादेजन्यतावच्छेदकत्वे गौरवात् तदन्यदखण्डनैकक्षण्य विना जन्यताया अच- 

च्छिननत्वानुपपतिरनुकतकंः । स्यातामिति । चैत्रादिसंबन्धव्वादेगुरतवात्तदन्यदखण्डैरक्षण्यं जन्यजनकतावच्छेदकं 
कटप्यत इत्युक्त सरप्॑ञानेऽपि तथेति भावः । सर्षज्ञानेति । सर्वसप॑ज्नेखर्थः । जातिरूपः जातिपदेन ताभ्रिकै- 
म्येवहा्यः । मानाभावादिति । सप॑क्लानमात्रृत्तिकारणत्वादेरवच्छिन्नस्वस्य सखरूपसंबन्धरूपस्यावश्यकस्वे अव- 
च्छेदकत्वास्य विषयतानिशेषसंबन्येन सर्पत्वादिजात्यैव तत्संभवः । चस्तुतस्तु- तादलावच्छिन्नतवे मानाभावः$ 
अतएव स्थूरुसरपस्वादिगुरुधरमस्यावच्छेदकत्वे गीरवात्तदवय्छिननतिषयत्ताकक्तानमात्रवृत्तिकारणताद्यवच्छेदकत्वेनाखण्ड - 
धर्मबिशेषो जालन्यः कर्प्यत इति- परास्तम् ; कारणतारूपदाक्तिविशेषस्तु स्वीक्रियत एवेति भावः । घटसंयोग 
इत्यादि । घटसषयोगः, पटसंयोगावृत्तिजातिदयुन्यः, ताद्शजातिग्राहकमानाविषयकत्वादिदलन्र तास्पयैम् । धमस्यन्तर- 
संबन्धमिति । भो यदङृत्तिजन्यतावान् , स खाधिकरणसंबन्धान्यश्य तददृत्तिधमसयाश्रयः इति व्याधिः ूर्वयुक्ते- 
साङयेन इवम् । क्षानेचोक्तसाध्यमस्ि; निषयस्य क्लानानधिकरणस्वात् । एतेन--सखविषयसंबन्धान्यधर्मत्वेन 
पवो्रूपेण साध्यतायां न व्यभिचारः, रितु साध्याभसिद्धिरिति-परास्तम् । व्यभिचार इति । संयोगजन्या- 
न्यसंयोगं भ्रति क्रियायाः कारणत्वात् क्रियाजन्ययोधटपटसंयोगयोभिथो ग्यादृत्तजातिमच्वे मानाभावात् म्यभिचारं 
इति भावः । कायेकारणमभावेति 1 का्य॑तादेरवच्छिक्त्वे मानाभावः । न चैवं--अतियोगितादेरपि अवच्छिन्न न 
स्यात्, प्रतियोगिताविरोषसंबन्धेन घटादिविचिष्टाभावस्यैव “घने नासी"लयनुभवादिनिर्वाहकर्वसं भवादिति-- वाच्यम् $ 
इशत्वात् । भतोऽभावादीत्यादिपदसुक्छम्., तेनच जतिविशोषविषयकम्रलक्षखयायुभवो गृद्धते । तथा च कारणता- 
देरवच्छेदकतया जातिमौ कठप्यताम्, तादृशाजुभवेनैव तस्सिद्धिस्तु भवव्येवेति भावः । अत प्वेदयादि । अपिकशब्दोऽत पषेल्यस्योत्तरं योजनीयः । तेनाभावकिदृ्ौनस्यासिद्धव्वादिति समुन्रीयते ।` तृथाह्ि--घटामाकादौ भति- 
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द्चनमपि निरस्तम्; उक्तरूपव्यावतैकत्वस्याव्यन्तासव्यपि सम्भवेन कदाचित् सति संभवस्य केमुति- 
कन्यायसिद्धत्वात् । नञु--विषयस्य व्यावर्तकत्वेऽपि स्वै विरोषणत्वासंमवात् उपटक्चषणत्वमेव 
वाच्यम्; उपरक्चणेन चोपलकश््यगतसखसंबन्धव्यतिरिक्तः कञ्िद्धर्म पवोपस्थाप्यते, काकेनेव गृद- 
संबन्धिना तद्घतखंस्थानविशोषः; तथाच स एव ग्यावसेक इति विषयसंबन्धमनपेक्ष्य खगतेनेव 
धर्मण ज्ञानस्य व्याच्त्तिरिति-चेन्न; विषयस्य विरोषणत्ववदुपरक्षणत्वस्याप्यनभ्युपगमात् । येन हि 
स्योपरागादिशेष्ये ग्याचरत्तिबुद्धिजेन्यते, तद्धिशेष्णं व्याबृत्तिवुद्धिकाले विराष्योपरज्कमिद्यर्थः; यथा 
गोत्वादिः । येन च खोपरागस्ुदासीनं कु्वैता विरोष्यगतव्यावतैकधर्मोपस्थापनेन व्याच्त्तिवुद्धिजै- 
न्यते तदुपरक्षणम्, यथा काकादि । यन्तु--विशेष्ये नोपरज्ञकम् , न वा धमौन्तरोपस्थापकम्, अथ 
च भ्यावर्तकं तदुपाधिः यथा पङ्कजशाब्दप्रयोगे पद्मत्वं, यथा वोद्धिदादिराब्दभ्रयोगे यागत्वावान्वर- 
जातिविरोषः । अन्न हि पद्यत्वयागत्वावान्तरघर्मो पड्कजनिकतैरि फलोद्धेदनकवैरि च न धमोौन्तर- 
मुपस्थापयतः; अप्रतीतेः; न वा स्वोपरक्तां बुद्धि जनयतः; समुदाये शाक्त्यन्तरानभ्युपगमात्, अथ 
च इमुद्ज्योतिष्टोमादिभ्यो वयाधतकावित्युपाधी एव । इदं च प्रामाकसाणां भाद्टानां च संमत- 
सुदादरणयुगङम् । ताकिंकाणां त्वाकादाशब्द्प्रयोगे शब्दाश्रयत्वसुदाहरणम् । अतपवाविद्यादिकं 

गोडन्रह्मानन्दी ( ङध्ुचन्दरिका ) । 
योगिभिन्नो विशेषो न भरद्यक्षः; नापि कारणतायवच्छेदकतया अनुमेयः; तस्थावच्छिन्नष्वे मानाभावात्, भावे वा 

प्रतियोग्यविदरोषिवरूपेणाभावस्यान्यथासि द्धेः भरतियोगिन एव तदवच्छेदकत्वात्, उक्तान्यथाति्वस्वीकारे तद्भाव- 
घ्क्तेरेव सखनिठकारणताद्यवष्छेद्कस्वसंभवेनोक्तविरोषासिद्धेः । सखोपरागात् स्वोपरागमादाय । विरोष्योपरज्ञ- 
कमिति । व्याव्रत्तिषीविशोष्ये विदोषणतया व्यादृत्तिधीकारे भासमानं सत् व्याचरत्तिथीकारे वि्मानमिद्यधैः । 
ध्व सादेरिषरण्माद् व्यावतैके परतियोग्याद्ाबुपाधावतिव्यासिवारणाय विरेष्यदरुम् । उपरुक्षणे तद्वारणाय सदिलयन्तं 
विकेषणदरुस् । ननु “भयं न रावेतर' इयनुभित्तौ गोस्वलिङ्गिकायां गोत्वस्याविषय्वात् व्याषृत्तिषीकाल इस्युकम् , 

घत वह-- येन चेति । उदासीनं कर्वैतेत्यसख विवेचनं विरोष्येत्यादि । व्यावतैकेति । भ्याव््तिन्याप्येलर्थः । 
तथाच यस्य धर्मस्य व्यादृत्तिबुद्धौ तत्कारणे व्यावसेकधर्मवच्वेन व्यावसेनीयधर्मिणो ज्ञाने च न भानं, तस्योपरागः 
उदासीनः । यख तु वस्यां तस्मिन्त्रा भानं, तत् विशेषणम् । अतो ग्यावृ्तिदुदधिकारे भामानमिलयनेन व्याचतेक- 
व्यावतेनीयवेशि्यक्ञाने विशेभ्यतावस्ठेदकतया व्यावरेकरूपविशोषणविधया वा बिषयो चनिवश्चित इति भावः । 
अत्रोपलक्षणरक्षणे ऊुर्वव्यन्तेन विरेषणान्यस्वं विरोषणमिल्युक्तम्, तदनुक्तौ विशेषणस्यापि स्यावतैकान्तरोपस्थापक- 
स्वात्तन्रातिष्याकषिः ! विशिष्य इति । भ्याद्त्तिघीकार इति शोषः । विरोषणाटुपरक्षणाश्चान्यस्वे सति स्यावतेकमित्यथः । 
हष्दप्रयोग इति । श्चब्दजन्यानुभव इत्यथः । उपस्थापयतः उपस्थापकधीविषयो । जनयतः जनकधीविषयो । 
व्यावसकौ उक्तानुभवविषयस्य भ्यावतेको । उपाधी पवेति । उक्तानुभवानुपरकत्वात् उश्ानुभवहेवुधमौन्र- 
श्षानजनकनल्तानाचिषयत्वादुक्तालुभवविषयभ्यावतेकव्वादुक्तायुभवं प्रस्युपाधी, गोत्वादेस्तक्तव्यावरत्तिबुद्युपरकतत्वादिना 

तादय्ुद्धि प्रति विरोषणस्त्रादिकमिति भावः । नलु प्मस्वादेरिव तन्तत्पश्मव्यक्तिस्वस्य तावद्यश्चव्यक्तीनामन्यतमसत्वस 
वोक्तानुभवविषयग्यावतेकस्वेन तस्यापि प्रयोगोपाधिस्वम्यवहारः स्थात्, किंच कुसुदादावपि पङ्कजादिपदग्रयोगसंभ- 
वात् कथ वतो व्यावसेकष्वम्; नहि स्वया समुदायशक्तिः स्वीक्रियते, नच--विशोषसंबन्धेनोक्ताुभवं प्रति पश्मल्रा- 
दिकं कारणम्, अतो न इसुदादौ रयोग इति- वाच्यम् ; अवयवशक्तिभिलक्षणया वा इखुदादौ भ्रयोगस्योष्पत्तः, 
तघ्राह--षदं चेति । संमतं युक्तया सखीकृतम् । सा चोच्यते--यावदवयवशक्तिक्चानजन्यद्याब्दाजुभवे पश्रत्वा- 
दिना पद्मादेस्तादार्ग्येन हेतुत्वात् पश्मान्वये अनुपपत्तिज्ञानकारे रक्षणयेव डसुदादौ प्रयोगः । तथाचोक्तकारणताव- 
च्लेदकतयोत्साजुभवविषयन्यावसेकस्वं पश्रस्वादेरेव; न तथ्यक्तिसवदेः । किच तस्परिचायकः ` पश्मत्वादिरेव वाच्यः; 
तथाच तत्नैव व्यावसैकस्वभ्यवष्ारः । अतएव शाब्दमणावपि पाभाकरमते स्थित्वा मणिङृतोक्त--यथा 
-सवेनामतश्वमहंपदेषु उुद्धिस्थत्वसंवोध्यत्वोघ्ारथिवृस्वानि भ्रयोगोपाधयः; तेन बुद्धिस्थत्वादिकं तेन तेनै बोध्यते, 
किं तु तदुपरुश्चितम् ; तस्यैव तच्छक्यत्वात् । तथा पद्मत्वादिकं पद्जादिपदेषु परयोगोपाधिः । तेन तत् ते बोध्यते, 
कितु तदुपढकित'मिति ! यत्तु-उुदधस्थत्वोपरक्षितधमेबिरिष्टे स्वनाश्नां शक्िन्ञानात् उदधघरत्वाद्िप्रकारेण 
घटादेः श्षाब्दबोधः । संबोध्यतावच्छेदकत्वोपरक्षितधमे विशिष्टे - युष्मच्छब्द् स्यो्ारयितृतावच्छेदकत्वोपलक्षितधमे- 
विसिषटे मसश्छब्दस्य पाक्तिग्रहाच्युद्धचेश्रसवादि प्रकारेण शाब्दबोधः, न तु तत्र बुद्धिस्यत्वादिमानम् । तथाच इष्टन्ता- 
सावाश्न प यवो पित्मिवि यत् पक्षधर्कम् , तश्र; उद्धिस्थत्वादयुपरक्षिततततद्धमविषिष्टे श्क्तिक्चानं तत्त- 

अ, सि, ५५७ 

~~~ "~ 

॥ 1 
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खाक्षित्वादादुपाधिरिति सिद्धान्तो वेदान्तिनाम् । अतो यञ्न विषयस्य षिरोषणत्वं न संभवति, 

तत्काखासच्वात् ; तत्रोपाधित्वाभ्युपगमान्नोपढक्षणत्वनिवन्धनदोषावकाशः, सन्देहे तु विरोषणत्व- 

मेवाभ्यर्हितत्वादुपेयते । तस्माद्धिषय एव सर्वैर क्ञाने व्यावतेकः । पकबिषयकस्खत्युमवयोः 

परोक्षापसेश्चयोश्च विषयमनयेक्ष्य जात्या परस्परग्यादृत्तिदरोनात् । सर्ज बिषयनिरयेक्षा जातिरेव 

व्यावरतिकेति न युक्तम् ; भिन्नविषयकरे समानजातीये तदसंभवात् । नच- तत्रापि जातिरस्ति क्षीरा- 
हति ~ ५ न ५४ =^ ८ ^. न भ च र ५ [कणकककत [कका , ष 

८ (र ^^ 
; 

~^ ^ ^~ ^^ 

गोडव्रह्मानन्दी ( रघुचन्द्रिका ) । 
दरमप्रकारकलाब्दबोधे हेवुरित्यवश्यं वाच्यम् ; अन्यथा कदाचित् घटस्व कदाचिदन्यत् शाब्दबोधे प्रकार ह्यत्र निया- 

मकाभावात् 1 तथाच धरमैविज्ेषमादा्य कायैकारणभावे गौरवात् बुद्धिस्थस्वादिकं विषयतावच्छेदकस्वसंबन्धेन शा्द्- 
दोधं भ्रति हेतुरिति प्रयोगोपाधित्वमेव युक्तम् । सर्वैनामतद्ादिपदस्य धर्मेनिरिषटे शक्तिः । घटे वक्तुडुदधिस्थे सति 

वाद्यशक्तिल्तानादिना घटस्वभरकारकः शाब्दबोधः । युष्मदस्मत्पदयोरास्मन्येव शक्तिः । यस्प्ाहमनो यद् संबोध्यस्व- 
मुशारयितृत्वं वा, तदा तस्यात्मनि शक्तिह्लानाच्छाब्दधीः । सर्वेनान्नां प्यायत्वापत्तिस्तु इष्टा । वस्तुतः उदेदयतावच्छे- 

दकबुद्धिः स्वपदे, भ्ोपकरमञुद्धिः किंपदे, तस्पदोदश्यडुद्धियैस्यदे, अवान्तरवाक्योदे्यबुद्धिस्तत्पदे, रयक्षबुद्धिरिदमे- 
तस्पदयोः, परोक्षङद्धिरदःपदे नियामिका । तावता विशेषेण पययतावारणात् । अत एव युष्मदस्मदोरपि न पर्यायतः, 
नसोऽयं नवा "त्वमहं नवे*ति “संशयसित्वदंपदादिबोध्यष्वभ्रकारक' इति दिक् ॥ शब्दप्रयोगे शब्दजन्यबोधे । उदा- 
हरणमिति । शग्दाश्रयस्वस्यो बोधे जनुपरकतप्वात्तदुपरक्तधमौन्तरानुपस्थापकष्वाञ्लोपाधिष्वमिति भावः । उक्तं हि 
शाष्दमणो--*आकाशपवं शब्दुाश्रयत्योपरुक्षितव्यन्छौ शक्तम् । तस्या एवोपस्थापकमनुभावकं च । शब्दाश्रयत्वाशे 
शक्तिनं स्वीक्रियते । शाक्यानां नानात्वे हि तेषु प्रातिखिकरूपेण शक्तिग्रहासंभवात् अनुगतरूपेण हाक्तिप्रहा्थं तद् 
येऽपि शक्तिः खीक्रियते । धटस्वेन रूपेण हि शक्तिग्रह तद्रूपेणैव शाब्दबोधः, न चाशशक्यस्य शाब्दबोधे संसर्गो मातिः 
तस्मात्त्चापि शक्तिः । आकङपदे तु शुदधाकाशो राक्तत्वज्ञानात् शाब्दधीसंमवत् न अब्दाश्रयस्वे शक्तिः । नु-- 
दभ्यगुणादेः केनचिद्पेणेव भनम्, नतु छख । किंचाकाहामसीलयादिवाक्यादाकाडा एकल्वादेरन्वयथीन खात् ; 
शाष्दबोधीयसुख्यविोष्यतायाः किंचिद्रूपावच्छिन्नत्वनियमात्., न च--एकत्वादचाधेयत्वसंबन्धेनाकाशख विशेषण- 
त्वमिति--वाच्यम्; विभक््यर्थ संख्यायां नामाथैख विरोषणत्वास्ंभवात् । अन्यथा पाश्चायिकरणविरोधादिति-- 
चेत्, अनोच्यते; एकस्वविरिष्ट आकाशे अत्तिस्वान्वयधीरेव भ्रङेते सीक्रियते, न कसु छद्धाकाशषविशेष्यकेति । 
साक्षित्वादाविति । अनादरतविषयभरकाशष्वरूपे साक्षि्वेऽनुपरक्तं तदाश्रयन्यावसेकान्तरानुपस्थापकमवि्ादिक- 
सुपाधिरेवेति भावः। तज्नोपाधित्वेति । यपि भ्याटृत्तिधीकाले ष्यावेनीये विद्यमानं विरोष्यान्वयिन्यनन्वितं व्याव- 
तेकमुपाधिः; यत्तु "तादरावि्यमानं सद्विशेष्यान्वयिन्यन्वितं व्यावतेकं, तद्विषम्; यत्तु न तादशविद्यमानं, न वा 
विरोष्यान्वयिन्यन्वितमथापि व्यावतैकं, तदुपरक्षणमि'ति कल्पतवौदाबुक्तम्; तथाच ध्वंसादौ भ्रतियोम्यादिकसुप- 
लक्षणम्; धमाौन्तरोपस्थापकत्वस्य तष्क्षणेऽनुपादानात्; तथापि तख व्यावसेकत्वं सर्वसंमतसमेव । नच-तस्योपा- 
धित्वस्वीकारो निर्मूल इति-- वाच्यम् ; तस्य संकषेपशरीरकादिमूरुकस्वात् । तथा हि तत्ोक्तम्--“रश्षस्वरूपमपि 
सद्यदुसुष्य साक्षात् अथौन्तरात् भवति भेद्कमेतदाहुः । अस ॒स्वरश्चणतयैव तु रक्षणं सं छिद्रं जलं रवमितीदस- 
भेव लोके ॥ सखवानुरकमितिजन्मकारणं यत् पुनर्भवति लक्ष्यवस्तुनि । तद्विशेषणतयाख लक्षणं केसरादिकमिवाश्च- 
वस्तुनः ॥ खानुरक्तमिति जन्महेतुतां रक्ष्यवस्तुनि निरस्य रक्षणम् । अख्रूपमपि तस्य यत् भवेत् काकवत्तदुपरुक्चषणं 

विदुः ॥* इति । यद्यप्यत्रोपलक्षणोपाध्योद्रयोरुपलक्षणत्वेन अणम्; तथापि तयोरवान्तररक्चणं नापरुपितुं शक्यते १ 
अतप्व जगस्कारणत्वादिकं ब्रह्मणः इतरभ्याव्रृद्युपरक्षितस्वरूपलुद्धौ उपाधिरेवेति विदोषणसखरक्षणान्यव्यावसेकत्वे- 

नैकीृल्योपरक्षणपदेन शाले व्यवहारः । अत एव शब्दमणौ--श्लब्दाश्रयत्वमाकारापद्भयोगे उपरक्षणमिष्यु- 
क्तम् । “गोत्वोपरक्षिते धेनुपदशक्ति'रिपयुक्तम् ॥ विशेषणान्यत्वेनोपरक्षणस्वम्यवहारसंभवात् । वस्तुतस्तु--ध्मौन्त- 
रोपस्थापकमसुपरक्षणमित्येव युक्तम् । कश्पतवोौदिवाक्यमपि तदनुसारेण जेयम् । तथाहि- विरोष्णोपाध्युपरश्च- 
णानां पूरवे पूर्वस्योत्तरापेक्षया भष्टव्वम् । तेषामन्यतमस॒वाक्यादिश्रमेयत्वसंदेहे पूर्वपूर्येव तव्परमेयत्वमिति 
यावत् । तथाचोपाध्यपेश्षयोपलक्षणस्य जधन्यष्वे भ्यावतेकान्तरोपस्थापकतया तस्ापेक्षस्वं बीजम् । व्याबृत्तिधीकाले 
म्यावतेनीये बिद्यमानस्वाभावमान्नं तु न बीजं संभवति; उपाधिषय्यावतेकत्वाविरोषात् । अथ--यथा चव मते 
उपाधेविरोषणत्र्यावतेकल्वेऽपि व्यादृत्तिधीकारासस्वादेव जघन्यत्वे, तथा मन्मते उक्ताभावमात्रेण उपरुक्चषणञयुपाधितो 
जधन्यमिति- चेन्न; तथापि खतो व्यावतेकस्य व्यावतेकोपस्थापकादन्यावसेकात् शेषत्वं त्वयापि वाच्यम् । तच्च 
त्वन्मते न प्रतिपादितम्, ।. तेन तव न्यूनता । अथ--तवापि विरोष्यान्वभिन्यन्वितानन्वितयोराये शेष्ठत्वम्, तश्च 
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दिमाधुयबदिति--वाच्यम् ; चाक्षुषत्वादिना सङ्करस्योक्तत्वात् । नच-तव भते तत्तद्रततेस्तत्तदा- 
कारत्वेन चेतन्यस्य तत्पतिचिग्बितत्वेन वा मम तु वत्तज्ज्ञानस्य तत्तदीयखभावस्वेन तत्तद्यवदार- 
जननशाक्तत्वेन वा खत षव वैलक्षण्यमिति--बाच्यम्; निषयस्यैवाकारसम्कत्वेन खभावम्यव- 
हारयोः पस्चिायकत्वेन च तन्नेरपेकष्येण व्यावर्तकताया वक्त॒मराक्यत्वात्; अस्माभिश्च तच्छे. 
जनकत्वस्यानुक्तत्वात् । विशोषणत्वोपाधित्वयोः संभवे च नोपलश्चणत्वमित्युक्तम् । नच कथमसतः 
सज्ञायेते'ति श्चुता “नासतोऽदष्टत्वादिति सत्रेण दाशविषाणादिभ्यः सदुत्पच्यदशनादिवयादि- 
भाष्येण च विरोधः; तेषां तुच्छे जनकत्वनिषेधपरत्वात् , अस्माभिश्च तुच्छे जनकत्वश्यानुक्तत्वात् । 
तस्मात् सद्धिविक्तत्वं साधनमिति सिद्धम् ॥ इत्यद्वेतसिद्धौ असतः साधकत्वाभावे बाधकम् ॥ 
न न ~ ~^ ~ ~~ ~ ~~~ ~~ ~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ^~ ^. 

गोडब्रह्मानन्दी ( कघ्युचन्द्रिका ) । 

त्वन्मते न प्रतिपादितम्, तेन तव न्युनतेति--चैश्च; मम हि बिदोषणोपाध्योस्तादशमुख्यजषन्यत्वमनुक्तमथीलयभ्यते । 
अथ- तर्हिं ममापि साक्षात् परम्परया व्यावतेकयोयुखयजघन्यस्वमथा छँम्यत इति-चेत्, तर्हि नास्त्यावयोर्विवादः । 
नलु--“दण्ड्ययमासी"दिलयादौ दण्डे विशेषणे अन्याः भ्याङृत्तिषीमति एतत्काले तस्यासत्वात् , दण्डिनं भोजयेः- 
व्यन्न दण्डस्य विशेषणत्वाभावात्तत्रातिव्यप्तिः; व्याच्र्तिधीकारुसस्वादिति--न्चेश्न; आद्ये अतीतसत्तायां दण्डस्य 
विरहोषणत्वेऽपि ग्यावृत्तिबुद्धावनिशेषणस्वात्तद्विरोषणसेव भ्रङकृते रुक्ष्यत्वेनान्याश्यभावात् । अतएव नातिष्याभिः; 
भोजनीयत्वं प्रलयविरोषणसखापि व्याड्त्िङुदधौ विशेषणत्वात् । सामान्यतो विक्चेषणलक्षणं सु यत् यदुपरक्त, तत् तत्र 
विशेषणमितयादि बोध्यम् । तत्तदाकारत्वेने्यादिः । वृतीयानामसेदोऽधेः । तस्य च वैक्षण्येऽन्वयः । कृततेशिदु- 
पराया्थत्वपश्चे प्रतिविस्बितत्वेनेति । जआवरणभङ्गा्थत्वपक्षे तद्भिग्यक्तत्वेनेति । आकारसमर्पकत्वेन 
तत्त्विषयितारूपाकारपिश्चषणीयत्वेन । तच्चोक्तरीलयः बोध्यम् । व्यवहारेति । भ्यवह्ारजनकेष्यथः । परिचायकल्वेन 
इतरसाद्यावतकस्वेन । ज्ञानस्व भावानामननुगतवात् तेषामेव न तेषु उ्यावतैकश्वम् । न वा व्यष्टारजनक्वं व्यावते- 

कत्वस्योपध्रायकतारूपस्वे जनजुगमात्। स्नरूपयोग्यतारूपत्वे जनकतावच्छेदकरूपत्वेन विषयधघटितत्वावद्यकत्वात्॥ 
इति लघ्ुचन्दिकायामसतः सछाघकत्वाभावे बाधकम् ॥ 

अथासतः साघकसाभावे बाधकनिरूपणम् । 

( १) तत्र स्यायाग्रतकाराः- 

असतः साधक्रत्वं कुचापि न दृष्टम् ; प्रतिबिम्ब खन्मते खाप्रसखय मन्मते च सत्त्वेन मतद्वयेऽपि “पुरुषं कृष्णं कृष्ण- 
दन्तं पश्यतीति खप्रदर्शनस्यैव शभाञ्चभसूचकत्वेनचासतः साधकत्वामावात् । पारमार्थकलैव लौदहियस स्फरिके 
प्रतिबिम्बदद्मनेन प्रतिबिम्बस्य मिथ्यालाप्रयोनकत्वात् । पतेन--रेखारोपिवणम्रलयायकलं वण॑दै ष्य॑घ्यार्थमेदसाधकत्व; 
शाङ्काविषस्य मरणसाधकत्व, सवितूखषिरदेररिष्टसाधकलवं च व्याख्यातम् ; प्रथमे रेखासारितविणोनामेवार्थप्रयाय- 
कत्वेन द्वितीये दीर्ध्वनिसािलस्य त्यक्तित्वरूपस्य वा दैर्ष्यस्य वणगतस्य सद्यत्वेन असद्यत्वेऽपि तदुज्ञानखयेवा्ा्थमे- 
दसाधकलेन च सृतीये श्चानिमित्तमयजन्यधतुविकठताया एव मरणहेवुखेन चतुथे सलयप्य्थं तदज्ञाने भयायजनने 
तज्क्ञानसेवारिधदिदेदत्ेन च दोषाभावात् । ( १ ) घटावच्छिन्रतदयन्ताभावध्वंसयोः घटदेश्चकालमिज्नदेशकालदितवेऽपि 
घटस्य तदभावात् ( २ ) षटेच्छब्रह्मज्ञानयोः षरज्ञानवेदान्तसाध्यत्वेऽपि धटब्रह्मणोसदभाववत् । (३ ) घटग्रागभावस्य 
चटजनकत्वेऽपि धटस तद्माववत्। ( ४ ) विरेषादषनस्य भ्रमजनकतेऽपि विशेषददनसख तदजनकत्ववत् ( ५ ) विहि- 
ताकरणसख प्रल्वायजनकलेऽपि विहितकरणसय तदजनकत्ववत् ( ६ ) खर्मकामनायाः यागजनकत्वेऽपि सखगंख तदज- 
नकलवत् ( ७ ) अतीतादि्पृतेदःखादिजनकत्वेऽप्यतीतदेः तदजनकत्ववत् ( ८ ) असद्विषयकपरोक्षङ्ञानसख तब्यवहारः 
हेपुलेऽप्यसतसदभाववत् ( ९ ) चिकीर्पितघयबुद्धरषर्हेतत्वेऽपि धटस्य तदभाववत् ( १० ) ब्हमज्ञनस्यज्ञाननिवतेक- 
त्वेऽपि ब्रह्मणसदभाववत् { ११ ) ब्रकज्ञानख जगत्परिणामितवेऽपरि ब्रह्मणोऽपरिणामित्ववचाथावच्छिनज्ञानस्येव साधक- 
त्वेऽप्यर्थस्यासाधकत्वात् मिथ्यार्थज्ञानाव्यावतैकस्यापि व्याद्रत्तिधीविषयरूपत्वात । यथाच तुच्छभ्रातिभासिकानिर्वचनीया- 
ह्ानपारमार्थक्रह्मणां तुच्छप्रातिमासिकत्वानिर्वचनीयत्वामिथ्यत्वक््वेऽपि तदवच्छिनपुच्छक्ञानम्रातिमासिकवेलक्षण्यपेश्चम- 
प्रकारावियानिवृत्ति्रह्यभिन्नत्वानां न तुच्छत्वादिमत्त्वम्, एव्मत्ताप्यवच्छेदकमिथ्यातरेऽपि अवच्छिकञज्ञानमिध्यालाग्रसरान्- 

ानसाभकतेऽप्यनिसतारः । वस्तुतस्तु निषयावच्छि्रसेन जानं हेतुः; संमन्शान्तरमन्तस्श॒तिशिष्टन्थवहारजनरयोग्- 



४५२ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः १] 
~+ ~~~ ~~~ -~-----~--~-~~~ ~~~ ~~~ 

खसूपस् वा ज्ञानमा्रनिष्टधर्मसख वा संबन्धलमङ्गीकृल तेन संबन्धेन ज्ञानसंबन्धस्य, बिषयस्य ग्यावर्तकलकल्पनपिक्षया 

ताद्ानधमदेव व्यावतैकत्वसंमवेन विषय हेतुतावच्छेदकत्वामावे ऽतिप्रसङ्गाभावात् । नहि सर्पज्ञानकार्येमसपेजञानाद्ध- 
वति । तजनकनिलक्षणजन्यत्वेन विषयसंबन्धमनपेक्षयैव वैलक्षप्यसंमवाच । यथाहि यवाङ्करात्कल्माङ्कसैलश्चण्यम् 1 
एतेन--तजन्यनिलक्षणजनकत्वेनापि यवबीनात्ररमबीजसेव वैलक्षण्यमिति--सखूचितम् ; नहि कल्माङकरतद्रीजे चेच- 
संबन्धमात्रेण यवाङ्करतद्वीजाभ्याम् , साक्षात्कारो वा विषयसंबन्धमात्रेण परोकषजञानाद्िलक्षणतयाऽलुभूयन्ते; एवंच भरति- 
योभिनमनन्तभन्येव यथा घटाभावात्मटभिावो विलक्षणः यथा विषयमनन्तभीब्यैवे शिरोद्धरणङृतिर्माषोद्धरणङृतितो विल- 
क्षणा, यथावाऽतीतादिजानं ज्ञानान्तरतो विरकषणं, तथा सर्पादिक्ञानमपि विधयमनन्तमौव्यैवासर्प्॑ञनाद्विलक्षणमिति न 
दोषः । तदुक्तम्--सष॑ञ्नमादावपि हि ज्ञानमस्त्येव ताद्यम् । तदेवार्थक्रियाकारि तत्सदेवार्थकारकम् ॥ पतेन- 
अन्तमावितसन््वं चेत् कारणं तदसत्ततः । नान्तभौवितसच्वं चेत् कारणं तदसत्ततः ॥ इति खण्डनोक्तम्--परास्तम् 
अन्तमौवितसचवं चेदधिष्ठानमसत्ततः । नान्तमौवितसत्त्वं चेदधिष्ठानमसत्ततः ॥ इखपि पठि रक्यलात् । अत एव दि 
कथमसतः सजायेतेति श्रुतिः, नासतोऽद्टत्वादिति सूतं चोपपद्यते; अन्यथाऽसतोऽपि साधकत्वे तद्विरोधापत्तरिति सर्वम 
नवद्मू्-इति व्णैयन्ति ॥ 

(२) अत्रादरैतसिद्धिकारयः- 
असतः साधकत्वामवि बिम्बरूपेण सतोऽपि भतिबिम्बाकारेणासतः प्रतिबिम्बख खाप्रार्थसखय स्फरिकारोपितलीदियस्यं 

बिम्बडयमाञ्मसूचनोपापिसजिधानसाधक्त्वमनुभूयमानं बाधितं खात्. । पतेन-रेखारोपितवण॑प्रयायकलवं; व्णारोपित- 
र्व्वखया्थभेदप्रयायकलं च--भ्याख्यातम् ; ककारं ट्खति गकारे पठति इयादितारवैलैकिकव्यवहारेण रेखाणामेव 
वणौत्मलरोपेणार्थप्ल्ायकत्वं, नतु तत्स्मारितवणौनामिदयज्गीकरणीयलात् । ष्वनीनामस्फुरणेऽपि दीर्घो वणे इति प्रलयेन 
दैष्यौदीनां वर्णे समारोपस्ेवाङ्गीकरणीयत्वाच । अतएव हि सविवृरुषिरदेसतज्जञानस्य वाऽरिष्टसाधकत्वसुपपयते; अव- 
च्छिननस्थ अनकत्वेऽवच्छेदकस्यापि तत्त्वावर्यकचात् । धट्देशकाल गृहीता ग्राह्यस्य तद्धि्रदेशकालत्वस्य चटमिवादि- 
संबन्धख घटेनापि संबन्धे तदेशकालभिच्देशकारुतलघ्येव व्याहलयपत्या घटस्याभवे, वेदान्तसाध्यत्वे निव्यलविरो धापच्या 
ब्रह्मणो ज्ञाने, खस्य शखजनकत्वे अतियोगिप्रागभावयोः समकालिकलापत्त्या धटस्य पआगभावे, अतियोगितदभावयोः 
सदा ठत्त्या अमगप्रयवाययोरसुपपत्तिप्रसद्गेन विशेषददीनविहितकरणयोः तदभावे च सिद्धे इच््छाुपपत्त्या कामनाया एव 
व्याहद्यापत्त्या खस्य कामनायां, कार्यान्यवहितपूर्ैकारे खखन्याप्यान्यतरसलापत्त्याऽतीतख सृतौ, निःखरूपत्वव्याघा- 

तापत्त्याऽसतः परोक्षज्ञाने, घटस्यापि खजनकत्वे चिकीषौया एव व्याहय। चिकी्भतघरसख ज्ञाने, छद्धबह्मणो ए्यविषय- 
त्वेन निवतैकल्वायोगेन ब्रह्मणो ज्ञाने च विरोषणतलस बाधादुपलक्षणत्वा्गीकारेऽपि सूर्यसुषिरादिज्ाने सूर्यखषिरादेवंरोषणत्वे 
बाधकाभावात् नोपरक्षण्मिखयसतो विषयस्यापि साधकत्वसयाज्चभवात् ! जत एव , द्युक्रषटसर्ैविक्ञनेनोत्छषटमयायलुविधा- 
नोपपत्तिः । एतेन --्ानत्वेनैव जनकत्वं न लु विषयावच्छिन्चत्वादिनेति वस्तुतस्लिादिना अतिषादितम्-- निरस्तम्; 
खषूपख सर्व्ञानसाधारण्याभावेऽनुगतख कसचन धर्मदेवासर्पज्ञनादिव्याढत्तिप्रयोजकत्वख वणैनीयतया तख च 
चा्कषलादिना सांकयैण ज्ञानत्वनातिरूपलासंभवात्खरूपसंबन्धेन वाऽभ्यासिकसंबन्धेन वा॒ज्ञानसंबन्धिविषयरूपल एव 
पयंवसानादविषयस्यापि साधकत्वमिखसयैव युक्तलात् । पएतेन--तजनकनिलक्षणजन्यत्वेन तजन्यविलक्षणजनकत्वेन च 
हेतुना षम्यन्तरसंबन्धानपेक्षवेवक्ष्याजुमानमपि--प्राहतम् $ उक्तप्रकारेण विषयसेबन्धमपेश्यैव बैलकषण्यस्य वणैनीयतया 
बाधात्, घटरूपोपाधिसंबन्धेनेव विलक्षणे घटसंयोगे व्यभिचारात्, अभ्रयोजकत्वाच् । अतीतदिरपि व्यावृत्तिजनकधीविष- 
यत्वं व्यावतैकत्वं वियत एवेति नाठुपंपत्तिः । एतेन--विषयस्मेव विषयावच्छिचन्ञानस्यापि मिभ्यात्वमिति- सूचितम्; 
सरूपतो बाधामाने विषयतोऽप्यवाधप्रसङ्गत्, अवच्छेद्यावच्छैदकरयोः सर्वत्र सारूप्यनियमाभावात् तच्छज्ञानादौ 
तच्छलाददोनमप्यवाधकम् । वस्तुतस्तु--सतत् न तावत्कारणतावच्छेदकं, न वा तुच्छविलक्षणलवं, किल दण्डलादिक- 
मेव, तद्धेदाच कारणमपि भिन्नमिन्नम्; तथाच जनकलाघनुसारेण न सच्वासनत्वसिद्धिः । तदुक्त-खण्डनरूद्धिः- 
पूवैसंबन्धतियमे हेतुत्वे तस्य एव नौ । हेतुखत्ववहिभूतसत््वासत्वकथा वृथा ॥ अन्तभीवितसन्त्वं चेत्कारणं तदसत्ततः 1! 
नान्तमोनितसत््वं चेत्कारणं तदसत्ततः ॥ इतत 1 एतेन--अन्तभवितसत्त्वंचेदुमिष्ठानमसत्ततः । नान्तभौवितसतत्वं चेद- 
विष्ठानमसत्ततः ॥ इति । साम्यापादनं--पराद्रतम्; अधिष्ठाने मया खल्पैण सत्ता्वीकारक्त्वया कारणे तदनङ्गीकरेण 
वेषम्यात् । कथम॑सत इति श्चुयादिकं ठु तुज्छरे जनकत्वनिषेधपरं नासर प्रतिकूलम्; असन्मतेऽपि तुच्छस जनक- 
लानङ्गीकारादिति स्रेश्वयम्--दइति वणैथन्ति ॥ 

(३) तरङ्गिणीकारास्तरु-- 
निम्बभतिविम्बयोरमेदे निम्बाकारातिरिक्तमतििम्नाकाससंभवेन -अतित्िम्नसय द्य  बिम्नसाधकत्वेन सेपरजञान यैव 



[ दक्दक्य० भङ्गः ] गोडबह्यानन्दीयुता । ४५३ 

अथ इग्ददयसंबन्धभङ्कः । 

नठ--मिथ्यात्वाञुमानमभ्रयोजकं, सत्यत्वेऽपि दश्यत्वोपपत्तेरिति- चेन्न; दग्टदयसंबन्धाजु- 
ककय @ (4 3 

पपत्तेः । नहि करान ज्ेयासंबद्धमेव प्रकादाकम्; अतिश्रसङ्ात् । नापि संबद्धम्; आत्मखरूपस्य 
तङ्कणस्य वा ज्ञानस्य केयेन संयोगसमवाययोरभावात्, अन्यस्य चानाध्यासिकस्य संबन्धस्याभावात् । 

“~~ = ~ ~ ~ ~ ~~ "~ ^-^" 

गोड्रह्मानन्दी ( लश्ुचन्दिका ) । 
संयोगसमवाथयोरभावादिति । गुणादौ नास्मनः संयोगः । उव्येऽपि तस्यातीतत्वादिकाले उस्पत्तिकाे वा 

न सः । नच--उस्पत्तिकािः संयोगो मास्तु, अतीतादौ तु तदीय॑सृक्ष्माचस्थासंयोगद्वारकः संबन्धः; एवं गुणादावपि 
दव्यद्वरेति- वाच्यम्, उव्यादेर्निरवयवत्वेन तत्रे तद्ुभादौ च तदुसंभवात्सावयव एव संयोगस्य सीकाराज्निरवयवें 

छभसूचकखं, नतु खप्रसेयङ्गीकारेण दढतरमेदप्रयये सति रेखावणैयोरमेदारोपासंभवेन “ककारं छिखती'यादिव्यवेदा- 
राणां गोणलेन ध्वन्यस्फुरणे वीधैलग्रहणस्याप्यसिच्या च दै्यादीनां वणैधर्मचसयैवाङ्गीकरणीयत्येन चासतः साधकलाभावे 
न वाघकम् 1 विषयात्रच्छिललद्य ज्ञानस्य साधके विषयस्यापि साधकं तु विषयविशेषणलस्थरे एव; यथा रोहितोष्णीषा 
इ्यादौ; प्रकृते तु ज्ञाने विषयस्योपलक्षणत्वमेव, नतु विरेषणत्वम् । व्याघ्यादिज्ञाने तथाऽवधारणात् , व्यापिभ्रमादनुमिख- 
भाषापत्तेन्याघ्यादिनाऽपि हेत॒लाङ्गीकारायोगात्., भ्रमस्थकेऽप्यनिर्यचनीयन्याष्युतपच्यङ्गीकरे ठ अतीतत्वेन निश्ितधूमज्ञा- 
नादनुमिखभावापत्तेः । श्चानोत्कषस्तु दोषोत्कर्षेणाप्युपपद्यत इति विषयावच्छिन्नत्वेनैव हेतुं न युक्त, किंतु, ज्ञानलेनेवेति 
युन्तसुत्पदयामः । साकं जा्िबाधक्खे न प्रमाणमिति सानत्वादिजातिसिद्धरपरत्यूहत्वात्, अनजुगतानामपि खरूपाणां 

सादद्यविशेषादिनाऽचुगमेनासपज्ञानन्यावर्तकलो पत्तेश्च । पतेन--सपेज्ञानमसप॑न्ञानाद्धम्यन्तरसंबन्धमनयक्षयैव विरक्ष- 
णम् , तजनकविलक्षणजन्यत्वादियजमानमपि सष्वेवेति-सूच्वितम् ; धर्मिरान्देन खखानाधितस्येव विवश्षणेन स्मधिः- 
तघटसंबन्धपक्षे सेगोगे व्यभिचाराभावात् । चैत्रसंबम्धित्वेन यवबीजतदङ्करयोः कठ्मबीजतदङ्कुराम्यां वैलक्षण्यानापलिषट- 
पनाधकतकैसत्वेनाअंथोजकसङ्काभावात् , पूरवोक्तप्रकारेण बाधाभावाच्च । अतएव-खरूपतोऽपि ज्ञानस्य बाध्यलसभि-- 
परास्तम्; द्धचेतन्यस्याबाधितत्वेऽपि विषयाविद्याया बाधितलेन खरूपावाधेऽपि विषयबाधेन खरूपभाधस्य विक्ष्य 
चाधाप्रयोजकलात् । निरयुणवब्रह्मविषयकदहरोपाकस्षनानामखण्डार्थनिष्ठवेदान्तवाक्यख च खरूपतो मिथ्यात्वेन तिषयतोऽपि 
मिथ्यात्वापत्तेश्च । एवंच परमार्थसत एव साधकत्वादसतः साधकत्वे न किमपि प्रमाणमिति मन्तन्यम् । दण्डत्वतन्तुत्वादेः 

दण्डाभासादिप्वतिप्रसक्तत्वेन सद्धिद्येषद्ण्डत्वादैरेव कारणतावच्छेद् कत्वेन सतत्वस्यापि कारणत्वप्रयोजकल्लादिति स्वमन- 

वद्यम्-दइति वणयन्ति ॥ 

(४) रघुचन्िकाकारास्तु- 
निम्बाकारातिरिक्तपरतिनिम्बाकारस्योपःप्यन्तर्गतत्वेनारोपितधर्मेण विदयमानत्वाततत्संखष्टलेन अतिनिम्बसखय मिथ्यात्वात् 

ग्रतिनिम्बादिरूपदलिङ्ङ्ञानमनुकितिकास्णमिलयाकारककारणताग्राहकख श्रलयक्षखय विरिष्टविषयकसय प्रमाणस्य विरोषणविषयत्व- 

स्यीत्स्थिकतवेनातीतादिधूमस्थरे बाधेन धूमादिकारणतया ्रहणात्परमार्थसत एव साधके अरतिबिम्बेन विम्बसुमिदयनु- 
पपत्तिः स्यादिति विषयावच्छिन्त्वेनैव ज्ञानस साधकं, नतु ज्ञानत्वेन; चश्ुषलादिना साङ्कर्येण तस जातित्वामावात् , 
तस्यादोषत्व विषयेऽप्यकस्य वैजाद्यस्र सि्यापत्त्या विषयस्यापि खाप्निकप्रातिभासिकल्ूपसख हेतुत्वसिच्यापत्तः । यावता 
च निषयावच्छिक्नत्येनैव ज्ञानस्य साधकत्वं, तावताऽविद्यापरिणामत्वेन विषयसेव तदवच्छिन्नश्रमस्यापि बाधितत्वेन 
तज्ज्ञानसाधकतावदेऽप्यसत्साधकलं निरपवादमेव । दण्डत्वादेः अआतिभासिकसाधारण्येऽपि व्यावहारिकसततवघरितत्वेन 

कारणता कारेणैवोपपत्तौ पारमाधिकसत्त्ववटितत्वस्यासिब्या हेतुसत्त्रवहिभूतेख नासंगतिः ¦ वस्तुतस्तु-सामग्री- 
ग्याप्िमध्ये व्यावद्यारिकलवििष्टपदाथौनमिव निवेदेन व्यावहारिकेण कारणतावच्छेदकेन विशिष्टव्यावहारिकसमूहीयन्या- 

वहारिकसंबन्थविरिष्टन्यावहारिककणीयन्यावहारिकोत्तरत्वविरिष्टन्यावहारिकक्षणत्वव्याप्यं  कार्यौत्पत्तिन्याप्यमिखङ्गीकारेणेव 
स्ैदोषनिवारणात् न्यावहारिकघटितलरूपेणापि कारणलवं ङत्रापि न खीक्रियते । धटत्वादिकमेव का्यतावच्छेदकमिति 
न॒प्रातीतिकघटायापातः, भातीतिकं तु कुचाऽपि न कारणं क्रतु तज्ज्ञानमेव; त्तिरूपस्य ज्ञानस्य निभ्यत्वेऽपि 
चिद्रूपस्यामिथ्यात्वादुपपत्तिः ¦ एवंच साधकत्वस् सत्त्राघटितत्वात् नासत्साधकत्वालुपपत्तिः इति सर्वमनवयम्-इति 

घ्यवस्थापयन्ति ॥ 
इति असतः साधकत्वाभावे बाघकबिचरणम् ॥ 



४५४ अद्रैतसिद्धिः । [ परिच्छेद; १] 

नच विषयविषयिभावः सः; त॑स्य विषयित्वविषयत्वरूपस्य पङेकमाअनिशठत्वेन दिनिष्ठसबन्धात्म- 
कत्वासंभवात्, दुनिरूपत्वाच्च । तथा हि (९) विषयत्वं किं ज्ञानजन्यफलाधारत्वे, (२) किंवा ज्ञान- 
जन्यहानादिवुद्धिगोचरत्व, (३) उत ज्ञानकर्मत्वं, (४) क्ञानाकारा्पकत्वं वा, (५) दद्यमानत्वे सति 
तचे वा; (६) ज्ञानजन्यन्यवहारयोग्यत्वं वा, (७) सन्निङ्ृष्टकरणेन यज्क्ञानमुत्पाद्यते तच्छं वा, (<) 
यस्यां संविदि योऽर्थो ऽवभासते स तस्या विषयः; तथाच संविदि भासमानत्वमिति वा, (९) संब- 
नधान्तरमन्तरा ज्ञानावच्छेदकत्वे वा । आदये फङे न तावत् ज्ञातता, अनङ्गीकारात्; अतीतादाव- 
भावाच्च । नापि हानादिः गगनादौ तदभावात्, कर्घौतमरूदेरपि तञ्ज्ञानविषयत्वप्रसज्गाचच । 
नाप्यभिक्ञाभिरपने; तयोर्ञयाचृत्तित्ात् । नच-बिषयविषयिभावेन ते त्न स्त इति- वाच्यम्; 
तस्येव बविचा्यमाणत्वात् । अत एव न द्वितीयोऽपि । न ततीयः, रईभ्वरक्ञानस्यातीतादिज्ञानस्य च 
कर्मकारकाजन्यत्वेन निर्विषयत्वप्रसङ्गात् । न चतुर्थः; ज्ञानतदाकारयोरमेदेन सर्वेषां ज्ञानहेतूनां 
विषयत्वापातात्, अनुमिव्यादिबिषये तदभावाच्च 1 न पञ्चमः; हश्यमानत्वस्य बिषयत्वधरितत्वेना 
त्माश्रयात् । न षष्ठः; योग्यतायां योग्यतान्तराभावात्। नच--योग्यता योग्यतां विनैतर योग्या, यथा 
दद्यःवे ददयत्वान्तरं विनैव ददयमिति- वाच्यम् ; अवच्छेदकरूपापरिचये योग्यताया एव ब्रहीतुम- 

गोडब्ह्यानन्दी ( कघुचन्द्रिका ) । ि 
अवच्छेदकासं भवात्, दिक्कारविरोषाणां तु चुव्यादौ संबन्धस्य दैशिकब्याप्यदृत्तितयः देशिकाव्याध्यवृत्तिख्भावसंयीगादौ 
अवच्छेदकत्वासं भवात् । आत्मगुणत्वं तु न ज्ञानस्य संभवति; तन्न मनसं एवोपादानत्वात् । अन्यथास्मनस्तत्रोपाद्ा- 
नल्व मनसो निमित्तस्वभिलत्र गोरवात् । आर्मरूपत्तानस्य जगदुपादानसखय समवायो नातीतादौ संभवति, न वा 

अनादौ । अनाध्यासिकस्ये ति । अधिष्ठानारोप्ययोः यत्तादास्म्य, तदन्यसेदय्थः । उक्ततादास्म्यं तु ज्ानखख्पस्या- 

धिष्ठानत्वं विषयस्यारोप्यस्वं साधयतीति वक्ष्यते । दवि ष्ठसंबन्धात्मकत्मेति । संबन्धख यो द्विष्टठखभावस्तद्त्म- 
क्वेयथ; । संयोगख दिष्ठस्वेनो भयवादितिद्धप्वात् कहप्यो ज्ञानविषययोः संबन्धोऽपि तादशः कस्पयितुमुचितः; 
अन्यथा निषयमिष्ठा विषयता ज्ञाननिष्ठा च विषयितेति योः कल्पने गौरवात्, तदकव्पने विषयस्य प्रमास्वानुप- 
पत्तः । अत्व सखस्वादिसंबन्धोऽपि न युक्तः; सखस्रामिनो विं्यमानखेकसंबन्धसेव युक्तत्वात् । न हि चैच्रधनयोः 
संबन्धद्वयं कस्यापि बुद्धिविषयः; अतएव गुणगुण्यादिस्यछे ताद्ासम्यमेव भद्रादिमते स्रीक्रियते । न चैवे-- स संबन्धो 
गुणे गुणवतो इृत्तिनियामकः स्ादिति-- वाच्यम् ; ङुण्डवद्रनिषटस्यापि संयोगस्य ङण्डवृच्यनियामकत्वस्य इष्टत्वात् । 
अनङ्गीकासादिति । अज्ञानस्य प्रामाणिकष्वेन तज्निवृ्तेरेव कनफरुत्वसंभवेन ज्ञातता न सखीक्रियते । नच--सेवं 
विषयतेति--वच्यम् ; प्रातीतिके अनुवाद्य च विषये तदसंभवात् । अतीतादाविति । ज्ञाठता नातीते ्नेनोत्पा- 
दयितं शक्यते; तदुप्पत्तिपूर्मुपादानस्य विषयस्य सस्वाभावात् । नच--विद्यमानविषये तादास्येन संबद्धा सा निरू- 
पकत्वसंबन्धेनात्मनि संबध्यते इलयवदयं वाच्यम् ; अन्यथा क्ञानोपरमेऽपि पुरषविरोषीयतया तसयाः प्रक्ष न स्यात्, 
तंथाचार्मन्येव तादार्म्येन सर्वत्र सोष्प्यते; विषये तु निरूपकत्वसबन्धेनेति न विषयस्या उपाद्ानमिति-- वाच्यम्; 
तादारम्येव सामानाधिकरण्यभ्रसययनियामकत्वेन तदभावे विषये तदनुपपत्तेः। ननु-- भट्टमते एककनकव्यक्तिपरि- 
णामानां कटकङकण्डखादीनामुपादानी भूततादशग्यक्यात्मना भेदाभेदयोः खीकारादेकश्ब्यक्तिपरिणामयोः स्थूरसुक्ष्म- 
भावापन्नयोः कार्ययोरपि तादारम्यसीकारात् घरतस्सुक्ष्मावस्थयोरपि मेदामेदस्वीकारात् सृष्ष्मावस्थाथां ज्ञातताया 

उतपस्या स्थूरावस्थारूपे घटादौ सामानाधिकरण्यध्रययो पपत्तिः; अतएव भट्वा्िके यागादेरन्तरावस्था स्वगावेः 
पूर्वावस्था वा अपूर्वम् , अतो यागादेः खगोदौ साक्षादेव कारणस्वमिष्युक्तमिति- चेश्न; ज्ञातताया सृुक्ष्मावस्थाया- 
मध्रल्ययेऽपि स्थूखस्यातीवस्य ज्ञातत्वप्र्यात् ! किंच ज्ञानं विषये संबद्धं सदेव क्षाततां जनयतीति निषये ज्ञानस्य 

` क्ाततान्यसंबन्धस्यावद्यकत्तेन तेनेव “ज्ञातमिद*मिति धीः । नच-- ज्ञानेन हातस्वोत्पा्ति विना धीकमस्वं नोपप 
द्यत इति ज्ञाततान्यसंबन्ध हव त्तातताप्यावइयकीति---वाच्यम् ; तावतापि तस्याः विषयत्ञानयोः संबन्धत्वासिद्धेः । 
परोक्षस्थल इवान्ञान निवृत्तेः संस्कारादेवौ धीक्मतास्वसंभवाच्र । गगनादातिति । सदा संबन्धापेश्षाभ्यां हानोपे- 
श्चयोसत्रासं मवादुपादानस्य पूर्वसिष्धस्वात् न तेषां तश्च फरत्वम् । करघौतेति । करूधौतमान्रखय ज्ञानेन तम्मरा- 
लोचनद्वारा तद्धानजननात्तस वद्धिवयस्वायत्तिः । न द्वितीय इति । हानाद्यमावबुदधः पूर्वसच्वेन गगनादौ हानादि- 
उद्धेरसं मघात््. उपादानबुदधेः पूर्वसिद्धस्वाच्च हानादिधीनं फम् । तदाकारेति । तस्खरूपात्मकाकारपदाथैलयशैः । 
हे तूनामिति । अपैकत्वसख हेतुस्वरूपसैव वाच्यत्वादिति रोषः। यथा रखदयत्वमिति । दक्तादाष्ये चक्तादुारम्यान्तरं 
न खीक्रियते; अनवस्थापत्ते; अतः खसिय् खरूपसंबन्धेन. तस्सस्नातु॒दरयत्वव्यवहारः; तथा योग्यतायां तथैव 



{[ दकुटर्य० भङ्गः ] गीडन्रह्मानन्दीयुता । ४५५ 

शक्यत्वात् । नच ज्ञानविषयत्वं तदवच्छेदकम् ; आत्माश्रयात् । न स्मः; निव्येश्वरक्ञानस्य नि्वि- 
षयत्वप्रसङ्गात् । नाश्रमः; संविदीति न तावदधिकरणसत्तमी; ज्ञानस्य ज्ञेयानधिकरणत्वात् ।` नापि 
विषयस्षमी; तस्येव निरूप्यमाणत्वात्, संविदो विषयत्वं संवेद्यस्य च बिषयित्वसिति वैपरीव्यापा- 
तांच । नापि सति सप्तमी; भासमानत्वस्य विषयताधटितत्वेनात्माश्चयात् । नापि नवमः; मत्समवेतं 
रूपज्ञानमित्यज रूपक्ञानसमवायस्य संबन्धान्तरं विनेव रूपन्ञानावच्छेदकस्य इदं रूपमिति ज्ञानेऽपि 
विषयत्वापातात् । नय~ ज्ञानविषय इत्यभियुक्तभ्रयोग पव क्ञानचिषययोः संबन्धः; यथा अभियुक्तश्य 
मनर इति प्रयोगविषयत्वमेव मन्रलक्षणम् , न चान्योन्याश्चयः; पूर्वपूवैप्रयोगमपेश््योत्तसेत्तरथयोगा- 
दिति--चेन्न; एतावता हि ज्ञेयत्वमात्र सामान्यतः स्यात्, न त्वेतदृ्ञानविषयत्वम् । न चासिन् 
सादो पूर्व्रयोगमपेकष्य उत्तरोत्तरपयोगो वक्तु शाक्यते; तस्यानादिमा्वि्ान्तत्वात् । कंच पयो- 
गोऽपि खविषये संबन्ध इलत्यार्माश्चयोऽपि । नजु-यद् ज्ञानं यद् भिरपनरूपव्यवहारकारणे स तस्य 
विषयः; करणपाटवाद्यभावेन उयवहारानुदयेःऽपि सहकारिबिरहपयुक्तकायोभाववच्वरूपं कारणत्व- 
मस्म्येव, नच निर्विकस्पक विषये अव्यासिः तस्याङ्गीकारात्, न च यत्तद्यामनचुगमो दोषः; कस्य 
को विषय इति अनयुगतस्थैव पश्चविषयन्वेन तस्यादोषत्वात्, न च घरक्ानानन्तरं ्रमादायद्य्न पर 
इति व्यवहारस्तत्र घरक्ञानस्य पटाभिरूपनरूपञ्यवहारजनकत्वेन पट विषयत्वापत्तिः; समान विषया- 
भिटपं भस्येव ज्ञानस्य जनकतया भिन्नविषयतया तजाजनकत्वादिति-चेश्न; अभिरपनरूपव्यव- 
हारजननयोग्यत्वं न प्रातिखिकरूपेण निणैयम्; अवच्छेव्कत्वस्य फलनिणेयत्वात्; प्रतिखं च 
फडादक्षनात्, अजनितफरे पातिखिकयोग्यतायां मानाभावात् , कितु तन्न तज्रानुगततत्तद्ञ्रत्ति- 
विषयत्वेन । तथाच आत्माश्रयः । अतपव--ज्ञानकर्मत्वे विषयत्वम् , कर्मत्वं चन कारकविरोषः 
येनातीतादौ तद्भावो भवेत्, किंतु क्ियाधीनन्यवहास्योग्यत्वरूपा विद्चयवच्म्; अन्यथा धरं 
करोतीत्यादावसिद्धं घटादिजनकं सिद्धं च न कतिकमेति द्धितीयाविभक्तिरनर्थिका स्यादिति- 
निरस्तम्; व्यवहास्योग्यत्वे न व्यवहार रूपफलोपहितत्वम् ; कुजग्ित् भतिरुद्धे व्यवहारे अनग्यापतिः। 
नापि तत्खरूपयोग्यत्वम्; विषयत्वादन्यस्य तस्यासंभवादिति पूर्वाक्तवोषात् । नच-अच- 
च्छेदकात् भिश्र सहकारिविरहमयुक्तकायौभाववकछं तदिति-- वच्यम्; अनुगतावच्छेदकधरम 
विना तस्यापि श्रहीतुमश्क्यत्वात् । घटं करोतीत्यत्र सिद्धस्यैव कपालदेः कतिकर्मता; व्यापारः 
कार्यतया सिद्धस्यैव कतिकर्मताज्गोकारात् । अतप्व निष्पादनावाचिघातुसभभिन्याहतकरसपदे 
शाकयावयवे निरूटलक्षणामाहुरसत्कायेचादिनः । सत्कायैवादिनां तु पू्वैसतोऽप्यमिव्यञ्जनीयतया 

गोडन्रह्यानन्दी ( घुचन्द्रिका ) । 

तथ्यवष्टारः । संविद् इति । घरे ज्ञानमिलयादौ भ्रहृलय्थस्य विषयस्वप्रतीतेः प्रकृतेऽपि तथा स्यात् । विषयताधरित- 
त्तेन धिषयताश्चयस्वरूपस्वेन । मत्खमवेतं मत्समवायवत् । अन्योन्याश्रय इति । प्रयोगे जाते तेन संबन्धेन 
विषये ज्ञानस्य विरिष्टमममयाऽयं ्ञानविषय इति प्रयोगः, तस्िनू सति च सेल्न्योन्याश्रयः । अभियुक्तसख मश्वे एव 
मघ्रश्यष्दप्रयोक्तृत्वस्य मश्नस्व घटितस्वादन्यादश्षस दुषेचत्वाम्मघ्नरपदशक्यतावच्छेदकधर्मवत्वमेव मश्रस्वम् । स च धर्म 
भायुपूर्वीधिशोषो नानाविधः । यश्चपि विषयपद्श्षक्यताचच्छेद् कव्व विषयस्वमिति शक्यते वक्तुम्, शक्तेरखण्डधमेस्वमते 
श्या घरितष्वेनानुगमसंभवात्; तथाप्यत्रैवाख ज्ञानस्य विषयत्वमिति व्यवहारो न तेन संभवति; तस्य सर्वत्र सत्वात् । 
तएव वायुभिन्न एव रूपस्मवाय इति भ्रमया समवायनानात्वमाइुरिलया्येनाह--एतावतेति । नयु ॒वत्तद्विषये 
पू्पू्प्रयोग एवोत्तरोत्तरक्ञानस्य विषयत्वम् , तत्राह--न चासिन् सादाविति । तस्य पूर्व्रयोगख । प्रथमं सादि- 
पदरथ ज्ञानकविषयोऽयमिति प्रयोगो न स्यात्; पूषप्रयोगाभावातर । नच--ज्ञानस्येव पू्वप्रयोगस्यापि पूवेखुत्पक्षस्येदानी- 
मुस्पन्नविषये संबन्धात्तञ्ानादेवेदानीं प्रयोग इति-- वाच्यम्; तद्विषयव्यक्तिमात्रप्रयो गस्य पूर्व सत्वे मानाभावात् । 
भतपएव माविप्रयोगमादायापि नोपपत्तिः । तज्न तत्रेति । धटादिन्यवहारे इव्यथः । तत्तह्ृत्तिविषयत्वेनेति। 
घयादिनिष्टं यद्ृत्तिविषयत्वं, तद्धरितेन घटादिक्ञानत्वेनेत्यथः । विषयत्वादिति । कारणतावच्छेदकरूपं स्वरूपयोग्यसवं 
विषयताधटिवमििख्थः । तस्यापीति । कारणतावच्छेदकवत्वेन यच्निर्णति, तेव कायौ भाववत्वं सहकार्यभाव- 
प्रयुक्तया ज्ञातं शक्यते; शिखादावङ्कुरा् माववत्वस्य जकाद्च भावग्रयुक्तत्वे नक्ञानात् । तथाचो क्ान्योन्याश्रयः शित 

एवेति भावः । क्चषणिकबिश्ेषस्य तग्यक्तित्वेन कारणस कार्यौ माववच्वमेव नासि; सष्टकारिटसंपन्नस्वात् , कुतस्त 

सष्टका्येभावग्रयुक्तत्वम्र् ? अतोऽजुगतेत्युक्तम् । कायौनुपधायकड्त्तीति तदर्थः । द्ाक्याचयवे खद्यक्यसंबर्धि, 



४५६ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः १ 1] 

-ज कारकत्वृतिकर्मत्वयोरजुपपत्तिः । एतेन- यस्यां संबिदी'त्यादिपूवोक्तेऽपि न दोषः संविदीति 
ऋनि सप्तमी, भासमानत्वं च व्यवहारयोम्यत्वम् , तच्च सति कारणान्तरे व्यवहारावदयम्भाव इत्ये- 
वदपि--निरस्तम् । नञु--यः संबन्धान्तरमनपेक्ष्य यज्ज्ञानावच्छेदको यञ्ज्ञानानवच्छिन्नखभावच्च 
स तस्य विषयः; यदयप्यात्मा खविषयज्ञानसमवायवाच् ; तथापि न तस्य ज्ञानावच्छेदे खमवा- 
याचेश्चा, क्ञानासमवाथिनोऽपि धटादेस्तदवच्छेदकत्वदशेनात् › यद्यपि च रूपज्ञानं मत्समवेतं भ्वस्त- 
मिष्टमित्यादौ रूपक्ञानाविषया अप्यात्मसमवायेच्छाध्वंसाद्यः संबन्धान्तरमनपेकष्य ज्ञानावच्छे- 
दकाः; तथापि समवेतेष्यमाणप्रतियोग्यात्मकरूपज्ञानावच्छिन्नखमभावा पव; संबन्धेच्छादीनां 
संवस्धीष्यमाणायवच्छिन्नखभावत्वादिति नातिव्यासिः ! ज्ञानविषयस्तु न ज्ञानावच्छिन्नसखभावः! 
ज्ञानस्य धरायवच्छिन्नखभावत्ववत् धटादेक्ञीनावच्छिन्नसभावत्वादशचैनात् । यद्यपि खथाहक- 
ज्ञानविषयीभूतं क्षानविषयिकाडुमिव्यनुभ्यबसायादिकं ञानं कानावच्छिन्नखभावम् ; तथापि ख्यं 
यत् क्ञानं भरति विषयस्तदवच्छिन्नखभावं नेति नाव्यापिरिति--चेन्न; मत्समवेतं रूपज्ञानमित्याका- 
रकन्ानस्यात्मखमवायविषयकत्वाभावपरसङ्गात्; आत्मसमवायस्य सं बन्धत्वेन संबन्धिभूतस्व- 
ज्ञानावच्छिन्नत्वात्, घटस्य ज्ञानमिति भ्रतीव्या घटावच्छिन्नखभावत्वं यथा ज्ञानस्य, तथा ज्ञातो घटः 
इति प्रतीया घटस्यापि ज्ञानावच्छिन्नखभावच्वेनासरंभवाच्च । अथ--यञ्जञानं यदीयखभावे, स 
तस्य बिषयः, मत्तमवेतं रूपक्ञानमिलयन्न तु समवाय एव रूपक्ञानावच्छिन्नखभावो, न तु रूपक्ञानं 

गोडन्रह्यानन्दी ( कघुचन्दरिकः। ) । 

विषेषे । तेन रूपं करोति सुखं करोतीलयादौ रूपादिसमवायिनि नालं करोतीलयादौ नाशप्रतियोग्यादौ रक्षणा 
कभ्यते । यः संबन्धेद्यादि । खान्यसंबन्धा्घरितस्य ज्ञान संबन्धित्वसखाश्रय इति अवच्छेदकान्तार्थः । खविषयक- 
ज्ञानसमधायित्वाद्ातमन्यन्याकिमारङ्ख निरस्यति--यद्यपीति । क्ञानावच्छेदः ज्ञानावच्छेदकष्ये । समवायापेश्चा 
समवायघरितस्वम् । यज्ज्तानानवच्छिनिलख कलयमाह- यद्यपि चेति । समवेतेस्यादि । भस्मसमवायख खभावः 
समवेवाध्मकरूपन्ञानावच्छिन्नः, इच्छाया इष्यमाणास्मकेन, नाशचसख प्रतियोग्याहमकेन रूपन्ञानेनावच्छिन्नः सभव 
इत्यथः । धरायवच्िछन्नेति । जानं खभ्राहकेण बिषयावच्छिन्नरूपेणेव गद्यते इति तदेव तस्खभावः; विषयस्तु न 
ज्ञानएवच्छिन्ञरूपेगेव गृहते इति स न तथेति भावः । यञ्ज्ञानानवच्छिन्नेयत्र यत्पदङृलमाह-यदयपि खभ्राह- 
केति । नयु- सर्वं ज्ञानं वाच्यत्वेन जानामीदया्नुभ्यवसायः खं प्रति विषयः स्वेनावच्छिन्नस्वभावश्रियभ्यािः; 
अथ- येन रूपेण विषयता, तेन रूपेण तञ्जञानानवच्छिन्नस् भावता वाच्या; अते च येन सर्प्॑तानस्वेन विषयता, 
तेन रूपेण न ्षानावच्छिन्रता, कितु क्ञानत्वमनत्रेणेति-चेत्, तथापि वाच्यस्य क्लानं वात्यत्वेन जानामीलयनुष्यव- 
साये अग्या्िः; अतो असङ्गतेयं परोक्तिरिति ध्येयम् । संबन्धिभूतखन्ञानेति । नच--यत्र क्ञने समवायो 
विषयः, तेनानवच्छिन्नत्वं तत्राक्षतमिति-- वाच्यम्; समवायस्थेकत्वेन रूपक्ञानसमवायस्य रूपक्लानज्ञानीयत्वात् रूप- 
जानं मत्समवेतधीनिषय इति ज्ञानावच्छिन्नत्वख समवाये सत्वाच्च ! असंभवादिति । ननु--कानस्वेनावच्छेदकस्वं 
निवेश्यम्, आत्मसमवायसख तु खविषयकक्तानं संबन्धिव्वेनावच्छेदकम् , नतु क्षानस्वेन; विषयस्तु न केनापि रूपेण 
स्तानावच्छिन्नः; ज्ञानं विनापि घटोऽयमिदयादिनिरूपणादिति-- चेन्न; ज्लानत्वेनावच्छेदकतानिवेरो तञ्ज्ञानानवच्छिज्ि- 
व्यस्य कत्यामावात् । नहि नशेच्छादौ क्तानस्वेन क्ानमवच्छेदकम् , किंतु प्रतियोगिष्वविषयव्वादिना । अथ येन 
रूपेण संबन्धिताधीस्तेनावच्छेद्कस्वै निवेश्यम्; तथाच ज्ञानं नष्टमिलयादौ क्ञानष्वेन संबम्धित्वख प्रययात्तद्वारणम् , 

तर्हि प्रृतेऽपि तथा प्रद्ययान्न दोषः । विषयर्तविलयादिकं तुक्तभ्याधिनिरासान्िरस्लम् ; ज्ञानं गुण हइल्यादौ विषयं विनापि 
ज्ञाननिरूपणाच्च । नच--यज्ज्ञानभ्रयक्षत्वं यदीयसंबन्धन्याप्यं, तख स विषय इति-- वाच्यम् , यञ्जानसय भवश्च 
विषयतानिवेशे आत्माश्रयात्, संबन्धसामान्यनिवेशे आस्मादेरधौमाश्रविषयस्वापत्तः । अथ यदित्यादि । श्रकाशस्य 
सतसतदीयतामात्रनिवन्धनः स्रभावविकेषो विषयते्युदनाचार्यवाक्यं बोद्धाधिकारस्थम् । तत्र शिरोम- 
ण्यादीनां व्याख्यानं--पकाशस्य क्ानख । सतः विद्यमानस्य । विषये बि्यमाने अतीतादौ च वि्यमानज्ान- 
संबन्धह्ञापनायेदम् । तदीयतामाजनिबन्धनं तदीयत्वोपहितस्वभावः स्वरूपमिति । नु--तदीयस्वं ानविरोषपरि- 
श्वायकम्, नतु लक्षणे प्रविष्टम्; तथाच बस्तुगलया यदीयं यत् ज्ञानं तत् . तस्य॒ विषयता, तन्रा-- रूपेति । 
भनेन ` दिरोमण्युक्तदूषणेन दूषणान्तराण्यपि सूचितानि । तदुक्तं शिरोमणिभिः--यदि नमेव - विषयता- 
तदा धटपटाविति समूहाङस्बनस्य अमस्वापत्तिः, घरस्वाभाववति परे - घटश्वविषयकत्वात् ! यैव हि घटनिष्ठा 
तद्धीरूपा तिषरयता -- घटःवन्िषयताणिरूपिता,. - सैव प्रटनिष्टा विषयता :। किच थथा .वयादिक्लानं तत्र रूप- 
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तव्वच््छिञ्रखभावम्; इदंच ज्ञानस्यैव बिषयत्वमुक्तम्; नचिच्छादिसाधारणमिति नाब्या्िरिति- 
चेन्न; यदीयखाभावमिति तद्धितस्य यद्धिषयकत्वार्थकत्वे आत्माश्रयात्, अथीन्तरस्य निरूपयितु- 
मशक्यत्वात्, रूपक्ञानाभावामावस्य रूपज्ञानरूपस्वेन रूपन्ञानस्याप्यभावीयतया तद्धिषयत्वापत्तेः । 
नयु-ज्ञानजनककरणसक्निकषौश्चयत्वं तद्विषयत्वम्, नच रूपन्ञानकरणमनरूसन्निकषीश्चयस्यात्मनः 
स्तद्धिषयत्वापत्तिः; करणपदेनासाधारणनज्ञानकरणस्येव विवस्षितत्वात्, नच साधारणन्ञानकरण- 
चश्चुस्सन्निकषीश्चयस्य मनसोऽपि रूप्ञानविषयत्वापत्तिः; सन्लिकषपदेनाप्यसाधारणक्ञानजनकसन्नि- 
कषेस्थेवोक्तत्वादिति- चेन्न; चक्षुमेनरघंयोगस्यापि चा्चुषज्ञानासाधारणकारणत्वेन मनसोऽपि 
चा्ुषक्ानविषयत्वापत्तेः, परोक्षविषये अव्याप्त्च । नच--तच्र लिङ्क्ञाने करणम्, तत्र च लिद्धिनः 
तच्याप्त्वं संबन्धोऽस्तीति- वाच्यम्; लिङ्गस्यापि खन्ञानघ्चं बन्धितवेनालनुमि ति विषयत्वापत्तेः । 
नचानुमितो तद्यात्ततारूपसंबन्ध एव विषयतानियामकः; व्यापक तावच्छेद्कव्यापकसंबन्धादीनामः 
बिषयत्वापत्तेः । नच ज्ञानकरणसन्निकषसमानाधिकरणो क्ानावच्छेद्कत्वसाक्षाद्याप्यधरमो 
विष्रयत्वम्, इदंच नित्यपरोक्चसाधारणमिति - वाच्यम्; वस्तुत्वादिकमेव विषयत्वमिद्यापत्तेः; 
ज्ञानावच्छेदकत्वस्य रूपक्ञानाविषये समवायेऽपि सच्वेनातिव्याप्श्च । नच ज्ञानक्ञेययोः स्वरूपः 
संबन्ध पव विषयत्वमिति-- वाच्यम्; असिद्धेः । तथाहि-खरूपसंबन्ध इत्यस्य खरूपं संबन्ध इत्य; 
थते संयोगादावतिव्यासिः, नच तदुभयान्यत्वं विरोषणम् ; दिमवद्धिन्ध्ययोरपि खरूपसंबन्धा- 
पत्तेः, संबन्धान्तरमन्तरेण बनि रिप तीतिजननयोभ्यत्वे खरूपसंबन्ध इति चेन्न; आत्मानं जानाः 
मीद्यत्राव्यतिः, तत्र ` संबन्धान्तरस्य समवायस्यैव सत्वात् अतीन्द्रियामावादावव्यापेश्च, न दि 

गोडब्रह्मानन्दी ( टघुचन्दिका ) । 
संन्धेन धघयदी्यं, तथा स्ीयं कालीयं सख्वाभावीयं चेति सखाभमावादिविषयकस्वेनापि ग्यवहियेत । अपिच 
निषयता विषयतात्वं वा यदि नातिरिच्यते ज्ञानात्, तदा घटविषयकन्तानस्वादिना कथं देतुरवादिकम्, तत्त 
उन्ञानध्यक्तीनामननुगमात् , तस्मद्धिषयता विषयतात्वं च ज्ञानादन्यत् । प्रकारत्वादयस्तद्विरोषाः । एवं भति- 

योगिष्वाधिकरणस्वादिकमपि अरतियोग्यादिभिन्नम् । नचैवं--विषयताया अपि विषयता तदन्या, एवं तद्विषयता- 

पीलयनवस्येति-- वाच्यम् ; “अगल्या तस्स्वीकारादेति । तदेतत् 'अनवस्थादयो दोषाः सत्तां निघ्नन्ति वस्तुनः । अद्ैतिनां 
ते सुदः भ्रपञ्चे तव्रसञ्जकाः ॥› इति खण्डनो्तरील्याऽस्मदयुकूरम् । दूषणान्तरं चाचार्यर्वक्यते । इति चेन्नेति । 
प्रलक्षं प्रतीन्द्रियमनोयो गस्वेनेव चाश्चुषे प्रति चक्षर्मनोयोगव्वेन हेतुत्वादिति रोषः । तस्पुरषीयचाश्चुषदृत्तिजातिधिशेषा- 
चच्छिन्न प्रति जातिषविरोषेण चकष्षुस्संयोगस्य हेतुस्वेऽपि चाष्चुषववेन का्यत्वम वद्यं वाच्यस् ; जन्यमात्रचुत्तितया प्रयक्षा- 

दिसिद्धनातेः कायेतावच्छेद्कस्वं विना आकस्सिकत्व पत्तेः । तत्र च कारणत्वं चक्षुष्टेन संयोगस्वेन वेलस्याचिनिगम्यः- 
व्वाच्चु्मनोयोगस्यापि चा्ुषमात्रे हेतुत्वम् । यथाहि समवायेन चाक्षुष प्रति संयोगेन चश्चुः करणं संभवति, तथाऽ- 
वच्छेद्कत्तासंबन्धेन चाश्चुषं प्रति तेनैव चचश्चुर्मनोयोगोऽपि; तस्य द्रारीरे तस्संबन्धसंभवात् । वस्तुतो रसनादीन्दिय- 
संयुक्ते मनसि सति चश्चुविंषयसंयोगेऽपि चाश्चुषानुत्प्तेश्चाश्चुषं परति चश्चु्मनोयोगख जाति बिरोषेणोक्तसंबन्धेन हेतुत्व 
मावदयकमिति भावः । लिङ्गक्लानं रिङ्गादिज्ञानम् ! तच्याक्तत्वं खनिषयलिङ्गन्यापकत्वम् । नलु -भ्यासिघटकसंबन्ध- 
स्वरूपेणाजुमितिस्थलीयसश्चिकरषों निवेद्यः, स च व्यापकधर्मसंबन्धयोरपीति--चेन्न; भ्याप्तिघरक्मरतियो गिष्वादा- 
वतिभ्याेः । नच ज्ञानेत्यादि । ज्ञनं मदीयं" शवं जानामीःलादौ ज्ञानावच्छेदकत्वाद् त्मादिकं धटल्ञानादिविषयः 

स्यादत आश्र दरम् । मनआदिवारणाय द्वितीयम् । ज्ञानावच्छेदकस्वख परम्परासंबन्धेन व्याप्यो धमो मनआद्ावपि; 
अतः साक्षास्संबन्धेन व्याप्यताराभाग्र--साक्षादिति । बस्तुत्वादीति । ज्षानसामान्यकारणस्वं यदि निवेस्यते, 
तदोक्तरक्चषणं वस्तुमात्रेऽपीति बस्तुत्वादिकसेव राघवाछक्षणमस्तु । यदि तत्तद्धीकरणस्वं निवेडयतेः: तथापि सन्निकषै- 
स्यानतिभ्रसक्छस दुर्वचश्वात् संबन्धमान्रसखय निवेशो स एव दोषः । तथाचान्ख ज्ञानस्यायमेव विषयो नान्य इति 
व्यवष्ारो न स्यादिति भावः! संयोगादौ संयोगसमवाययोः । श्ञानक्षेययोः स्वरूपं सामान्यतः कस्यचित् ज्ञानख 
विषयतेस्युक्तावप्ययं दोषः । तदुभयान्यत्वं संयोगसमवायान्यत्वम् । हिमव दिति । तत्तज््ानज्ञेययोः खरूपं तयो- 
विषयतेव्युक्तावप्ययं दोषः । स्वस्यैव ख्रस्मिन् संबन्धस्वे हिमवति विन्ध्वसख स्वरूपसंबन्धेन धीरपि भ्रमा खात् । अथ 
तश्र बाधात् स्वरूपं न संबन्धः, तर्हि छानेऽपि ज्ञेयस्य बाधान्तथा । अथ संबन्धान्तरं तद्वाघधीविषयः, त तत्रापि 

सथा खात् । तस्मात् खं न खसिम् “खं न खीय"मियनुभवेन सखस्य स्श्रतियो गिकत्वस्ादुयोगिकस्वयोर्बाधात् 

स्वरूपं न स इति भावः । समवायस्येति । संबर्धान्तरा विषयकधीरेव निवेश्यदयुक्तो त्वनवस्थादिकम् । खद्- 
भद्ध, चि, ५८ 
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तस्य विशिष्टपती तिज्ञननयोग्यत्वे मानमस्ति । अन्यथा तेन विशिष्ठपल्ययजननापत्तेः । किंच विरिष्ठ- 
्रतीतिजननयोग्यत्वं धमो वा संबन्धः, तादशखरूपद्धयमेव वा । आदे खरूपस्य संबन्यत्व- 

व्याघातः, पतीतिघरितस्याप्यचा्ुषादिज्ञानागोचरत्वपसङ्गश्च । न द्वितीयः; अनजुगमात् । किंचेवम- 

मावस्रमाजुपपत्तिः; तत्रापि विशिष्भरतीतिसंभवे खरूपसंबन्धस्य सत्वात् । नच प्रमात्वघरितं 
तद्टक्चषण; वास्तचसंबन्धसक्ते भ्रमात्वस्याप्यापाद्यत्वात् । अन्यथा तच तस्याप्रमात्वे संबन्धाभावः 
तसिश्च तस्य प्रमात्वमिलन्योन्या्नयात् । नलु-संबन्धान्तरमन्तरेण विशिष्टप्रतीतिजननयोग्यता- 
वच्छेदकावच्छिश्नखरूपस्य खंबन्धत्वं संयोगत्वावच्छिन्नस्य दण्डीत्यादौ  संबन्धत्ववत्, विशि 
बुद्धिश्चावच्छेदिकाविषयिष्येवावच्छेद्यविषया, अतो न खरूपसंबन्धगोचरविशिष्बुद्धेश्वाश्चुषत्व- 
वियोधः; नच-तह्यभावप्रमाश्नमयोः खरूपद्धयमात्रविषयत्वाविश्चेषात् प्रमाश्चमव्यवस्थालुपपत्ति- 

रिति--वाच्यम् ; घटामाववति घराभावक्ञानत्वेन तद्धिन्ज्ञानस्वेन च व्यवस्थोपपत्तेः। नु-अतिरि- 
क्ताविषयत्वे तस्यैवालुपपत्तिः, नहि भवद्रीत्या तस्योभयात्मकत्वेन तदुभयसततवेन व्यधिकरणभ्रकारत्व- 
रूपशथ्रमत्वस्येवाभावे श्रमतदन्यत्वाभ्यां व्यवस्था संभवतीति-चेन्न; घटाभावाभावस्य घर्त्वेन 

तदति घराभावक्ञानस्य व्यधिकरणप्रकार्कत्वसंमवात् । किच श्रमस्य वस्तुगत्या यत् घरवत्स 
विषयः, नतु पमाया इत्यतिरिक्तविषयत्वमस्ेव; नचतीन्द्रियाभावे अव्यासतिः; अल्यन्ताभावे 
भतियोगिदे्ान्यदेशस्वे, प्रागभावादौ प्रतियोभिदेदशाखे सति प्रतियोगिकारान्यकाटत्वम्, अन्योन्या- 
भाव प्रतियोभितावच्छेदकदेशान्यदेरशत्वं, विशिष्टपरलययजननयोग्यतावच्छेदकम् । तदवच्छिन्नत्वं च 
वििष्रभतीत्यजनकेऽप्यतीन्द्रियामावे खुलभम् , नद्यरण्यस्थो दण्डो न धटजननयोग्यतावच्छेदका- 
वच्छिन्न इति--चेत्, मेवम्; नित्यस्यातीन्दरियस्याकाशादयन्ताभावादेविंशिष्टपतीतिजननयोग्यताव- 
च्छेदकावच्डन्नतवे अवश्यं॑विशिष्टप्र्ययज्नकच्वप्रसङ्गात् । नित्यस्य खरूपयोग्यस्य सहकारिसम- 
वधाननियमात् । किच विशिष्टस्य प्रत्यय इत्यत्र खरूपसंबन्धस्य षष्य्थेत्वे आत्माश्रयः, संबन्धमा- 
चरस्य तदर्थत्वे आत्मत्वादिविशिष्टात्मसंबन्धिसमू हाटम्बनतिषये घधरपटादावतिव्याप्तिः; तयोरपि 
विशिष्रसंबन्ध्य विशि ् टविषयक्ञानजनकत्वात् । ज्ञानस्याभावः ज्ञातोऽभाव इति प्रतीलयोर्वेलक्षण्यं 
न स्यात्; ज्ञानाभावयोरुमयोरेवोभयज्न खरूपसंबन्धत्त्रे विषयङृतविरेषाभावात् । अतप्व- 
विशि ्भ्रतीतिजननयोग्यत्वं क्ञानहेयादिस्कले अतिरिक्तमेव संबन्ध इति- निरस्तम्; अतीन्द्रिये 
निद्याभावेऽव्यासेः । न हि तत्न विशिष्रपतीतिज्ननयोग्यता; फरोपधानापत्तेः, प्रतीतिघरितस्य 
(चाक्चुषादिपरतीतावबिषयत्वप्रसङ्गाश्च । तस्मात्ससयत्वे संबन्धाञुपपत्तेराध्यासिक एव दग्द्ययोः 
संबन्ध इति ॥ इव्यद्वैतसिद्धौ प्रपञ्चसलयत्वे दग्डदयसं बन्धभङ्गः ॥ 

। गोड्रह्मानन्दी ( छधुचन्द्रिका ) । 
पस्य संबर्धिखरूपस । अभावेश्रसेति । यस्य खरूपं संबन्धस्तद्धमेख्थः । अचच्छेदकाविषयिणीति । संब- 
न्धतावच्छेद्कं यत् संयोगत्वादिकमुक्तयोग्यतावच्छेदकं वा तदबिषयिणीदर्थः । अवच्छेदयवषिषया संयोगादिस्व- 
रूपमान्रतिष्टसांसशिकतिषयताका । तस्य धटाभावनवतः । उभयात्मकःत्येन उभयासमकरूपसंबन्धघरितत्वेन । घट 
त्वेनेति । तथाच वद्धि्नेल्यस्य घटवद्धिशेष्यकरूपतद्विरक्षणेद्थं इति भावः । तेन तस्यैवानुपपत्तरिति यदुक्तं तत् 
तस्ैवोपपत्या समाहितम् । नियमादिति । एतादशनिलस्य स्वरूपयोभ्यत्वे सहकारिसमवधानमावस्यकम् ; अन्यथा 
तव्लाधारणोक्तगुडरूपेण तदङ्गीकारे मानाभावाद्मावस्वादिनैव स्वरूपयोग्यतासंभवात् 1 अच्रेद्मपि वोध्यम्- 
भ्रतियोगिदेक्चान्यदेश्द्ृस्य भावस्रूपसख विरिष्टधी सखरूपयोगम्यतां बदतापि न दूषणञुदधुतम् ; भतियोगिदेरो अभाव- 

धियः ्रमात्वापत्तेः पूर्वोक्ताया अलुद्धारात् । नच घटादेराश्चये तदभावधीभ्मः, अन्यन सा भमेष्युक्तं युक्तम्; तदति 
तद्वद्न्यस्वस्ख्पसंबन्धस्यावारितत्वात् । एतेनोक्तखूपेण नाभावपीसरूपयोर्यता, कितृक्तरूपोपहितमभावस्रूपमेव 
अभाव संबन्ध इत्यपास्तम् । तथोः घटपटादयः । विशिष्रसंबन्धि आत्मसमबेतम् । अविरिष्टविषयेति 1 
स्वविषयकसमूहारम्बनेलयथेः । अविरिदेयनेन षरपटा्ो्भेथो वैशिश्यदचन्ययोः स्वरूपसंबन्धो न युक्त इति सूचितम् १ 
विषयङृतेति । नच--हानस्यामाव इलयत्न या क्षानव्यक्तिर्विषयः, ज्ञातोऽमाव इदन्न न सा विषय इति विषयभेद 
इति-- वाच्यम् । विषयतावच्छेदक रूपेण बिषयसख हि सेदः प्रङ्ते अवर्यं वाच्यः; अन्यथा खाभावविषयकनत्तानविषय- 
योदक्तकारक्ानयोर्विषयव्यक्तिमेदस वक्तुमशस्यत्वात् । अतिरिक्तेति । शानजेयादिसवरूपान्यो धर्मैनिरोष इलथैः ॥ 
॥ इति. कश्ुचन्द्रिकायां भपश्चसत्यत्वे दग्डद्यसंबन्धभङ्गः ॥ 



[ दण्डश्य० भङ्गः | गोडजद्यानन्दीयुता । ४५९ 

अथ दर्हइयसंबन्ध भङ्ः । 

(१) तत्र न्यायास॒तकारः- 

मिथ्यालालुमानमभ्रयोनकम् ; सदयत्वेऽपि ददयत्वोपपत्तेः ¦ तथाहि--अन्यनरत्संविदो नीट न तद्धासेत संविदि । 
भासते चेत्कुतः स्वो न भासेतैकसंविदि । नियामकं न संबन्धं पद्यामि नीलतद्धियोरिति वचनं विज्ञानवादुक्तयुकिच्छर्दि- 
मात्रम् । तेषामयमाशयः-- विषयलसख विषयित्वस् च द्िनिष्टलाभविन संबन्धात्मकलं न संभवति, यथाकथचि- 
स्संबन्धात्मकत्वसंभवेऽपि अनुगतविषयत्वनिर्वैचनं न संमवति । तस्य ( १ ) ज्ञानजन्यफलाधारत ( २ ) ज्ञानजन्यहानादि- 
बदधिगोचरत्व ( ३ ) ज्ञानकरमेत्व (४) ज्ञानाकारसमर्पेकल ( ५ ) ददयमानलनिरिष्टत्व ( ६ ) ज्ञानजन्यव्यवहारयोम्यल (७) 
तत्संनिङृष्टकरणजन्यज्ञानसंबन्धित्वरूपवे प्रथमे -पल्पदेनानङ्गीकारेण ज्ञानतायाः, गगनादावभावेन हानादेः जेयात्ति- 
तयाऽभिज्ञाऽभिल्पनयोश्च बिवक्षणायोगः, द्वितीये --गगनासाधारण्यं, त्रतीये इरज्ञानस।तीतादिज्ञानसख च कमैकारका- 
जन्यत्वेन निर्विषयत्वप्रसङ्गः, चतुथे--ज्ञनतदाकारयोः स्थकमेदेन सर्वेषां ज्ञानहेतनां विषयत्वापातः, अदुमिलयादिविषये 
तदभावश्च, पञ्चमे--दरयमानलस्य विषयत्वघरितत्वेनात्माश्रयः, षश्ठु--योम्यतायां योग्यतान्तराभावेनान्या्तेः, 

खक्चपरे-दधरज्ञानस्य निर्िषयलप्रसङ्गशवेति यस्यां संविदि योऽथोऽवमासते, स तस्या विषय इति संविदि मासमानख 
संबन्धान्तरं बिना ज्ञनावच्छेदकत्वस्य तदरृपत्वविवक्षणे तत्रापि संविदीति सप्तम्या ज्ञेयस्य ज्ञानानधिकरणत्वेनाधिकरणत्वस्य 
संविदो विषयत्वं संवेयस्य विषयत्वमिति वैपरीद्यापातेन विषयत्वख बोधनासंभवेन सतिसप्षम्या विवक्षणे भासमानस्य 

बिषयताघटितत्वेनात्माश्रयस्य, मत्समवेतं रूपञ्चानमिलत्र रूपज्ञानसमवायस्य संबन्धान्तरं विनैव रूपक्ञानावन्छेद कस्येदं 
रूपमिति ज्ञनेऽपि विषयत्व चापातेन न विषयलनिरवैचनं निदु संमवति--इति । नेतचुक्तम् ; बहुभरकारेसन्निवैचनसंम- 
वात् ! तथाहि-८ १ ) पूर्वपूरवप्रयोगन्ञानेनोत्तरोत्तरप्रयोगोपपत्या अन्योन्याश्रयानापत्या ज्ञानविषय इत्यभियुक्तप्रयोग 
दति वा, (२ ) कदाऽपि व्यवहाराजनकसय निर्विकत्पद्ाचुपगमेनाग्याघ्यभावात्त् कस को विषय इदयनुगते प्रश्चे अननुगत- 
स्यैव वक्तव्यत्वेन अनङुगमदोषाभावात् धटज्ञानानन्तरप्रामादिकपरज्ञाने धटज्ञानस्याहेतुत्वेनातिन्याप्यभावाच्च यत् ज्ञानं 
यदभिलपनरूपव्यवहारहेतुः स॒ तसय विषय इति वा, ( ३ ) असिद्धस्याजनकत्वेन सिद्धस कतिकर्मैत्वाभावेन द्वितीया. 
विभक्तिसार्थक्यार्थं करियाघीनन्यवहास्योम्यत्वरूपातिश्चयलमेव कमत्वं न तु कारकविशेष इति ज्ञानकरमैत्वं विषयत्वमिति वा, 
( ४ ) इर्यत्वे इद्यतवत्. आध्यासिकसंबन्धे आध्यासिकसंबन्धवचच योग्यलेऽपि योग्यलोपगमेन सति कारणे व्यवहाराव- 
दयंभावरूपन्यवहास्योग्यलसयेव भासमानलपदेन विवक्षणेनात्माश्नरयाद्यसंभवेन यस्यां संविदि योऽथोवभासते स तस्या विषय 
इति वा, (५) अहमिल्याकारके ज्ञाने खनज्ञानस्यात्मना समवायसत््वेऽपि तस्य तदपेक्षयेव ज्ञानावच्छेदकलाभविनाव्याप्य- 
नवसरात् रूपज्ञानं॒ध्वसमिलयादौ संबन्धान्तरमनपेक्षयैव रूपज्ञानवच्छेदकस्यापि ध्वंसदेः तञ्ज्ञनरूपावच्छि्नखभावलेन 
तच्रातिन्याप्यभावाच्च यः संबन्धान्तरमनपे्ष्य यज्ज्ञनावच्छेदको यज्ज्ञानावच्छिन्नखभावः, स तस्यां विषय इति वा, 
८ ६ ) यत्समवेतं शूपज्ञानमियस्यात्मनिरूपितसमवायवदरूयज्ञानमिति नार्थः, किंतु रूपज्ञाननिरूपितसमवायो मस्यस्तीति 
समवायलसय रूपज्ञानावच्छिन्नखभावत्वं, न तु रूपन्ञानस्य समवायावच्छिनभावत्वमियतिन्याप्यभावात् , यज्ज्ञानं यदव 

च्छि्नखभावं स तस विषय इति वा, ( ७ ) करणपदेन सचिकर्षपदेन चासाधारणज्ञानकरणसख तादृसज्ञानजनकसजिकषस्यैव 

च विवक्षणादातमनोः मनसो वा रूपादिज्ञानविषयलानापातेन- ज्ञानजनककरणसंनिकषाश्रयतवं तद्विषयलमिति वा तक्निवे- 
चनसंभवात् । इद॑च नियतविषयकजन्यज्ञानठक्षणं; ज्ञानजनकसंनिकषंसमानाधिकरणज्ञानावच्छेदकलसाक्षादयाप्यधमे विष- 
यत्वमिति विवक्षणे तु न कुतराप्यग्याधिरिति सर्वमनवदम् । एतादशस्य च विषयस्य ज्ञनेन खरूप एव संबन्ध इति 

दृश्यत्रेऽपि सलयत्रोपपत््या सिद्धमिदं यन्मिथ्यात्वालुमानमभयोनकम्--इति वणैयन्ति ॥ 

(२) अदैतसिद्धिकारास्त-- 

विषयत्वं दुर्गिरूपम्; सादौ एतज्जानविषयलं पू्ैभ्रयोगमपेकष्योत्तरप्रयोग इति वक्तमराकषयत्वा्त्यानादिमात्रविश्नान्त- 

त्वेन भ्रयोगस्यापि खविषयरसंबन्धरूपत्वेनात्माश्रयेण च भरथमप्रकारस्य, अवच्छेदकत्वस्य फलनि्ेयत्वेन प्रतिखं 

च फलददनेन अआतिखिकयोग्यतायां मानाभावास्रतिखिकरूपेणाभिलपनन्यवहारयोम्यतनिणेयासंभवेन तत्र तत्रालु- 

गतग्रतिविषयत्वेनैव तख निर्णयत्वेनात्माश्रयात् द्वितीयप्रकारस्य, ऊत्रचित्प्रतिरुद्धव्यवहारके धटादावन्याप्या व्यव 

हाररूपफलोपहितलरूपन्यवहारयोग्यलसख वबिषयलादन्यख तसासंभवेन सखरूपयोग्यललखय तस्य विवक्षिदुमश्चक्यत्वेन 

व्यापारका्तया सिद्धस्यैव घटदिः छविकर्मलङ्गीकोरण सत्काय॑वदिन कारकलङ्ृतिकर्मलयोरनुपप्यभावेन च 

कारकविरेषसयैव कमलस्य बिवक्षणीयतयाऽतीतादावन्याघ्या तृतीयभ्रकारस्य, `तत एवच चतुर्थभ्रकारस्य, - यत्सम- 
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देतं॑सूपज्ञानमिदयाकारकक्ञानस्यात्मसमवायस्य संबन्धत्वेन संबन्धिभूतखज्ञानावच्छि्खभावलेन समवायविषयकला- 

भावप्रसङ्गात् घटस्य ज्ञानमिति प्रतीलख। घटादिज्ञानस्य धटवच्छिन्नखमभावलवज्ज्ञातो घट इति प्रतीत्या घटसाऽपि 

्ञानावच्छिननखभावत्वेनासंमवाच पञ्चमप्रकारस्य, यदीयसखभावमिति तद्धितस्य यद्विषयलार्थकत्वे आत्माश्रयात् 

अर्थान्तरख निरूपयितुमराक्यलात् सूपन्ञानाभावस ॒सूपज्ञानरूपत्वेनाभावीयतया तद्विषयलापत्तेध षष्ठप्रकारस्य, 

चष्ु्नःसंयोगस्यापि चाश्चुषसाधारणकारणत्वेन मनसोऽपि चाश्ठन्नानविषयलपतत्या अनुमितिकरणरिङ्गञानसंनिकषे- 

वयाप्नलसंबन्धेन लिङ्गिनि इवोक्तज्ञानसंनिक्रषटलिङ्कस्याऽपि अलुमितिविषयतापत्त्या व्या्षतारूपसंबन्धस्येव विषयतानियाम- 

कले व्यापकतावच्छेदकतायविषयतापत्त्या च॒ खघ्मप्रकारस्य चासंभवात् । एतेन--वस्तुलादिकमेव विषयतेया- 

पच्या ज्ञानाबच्छेदकलस्य सूपज्ञानाविषये समवायेऽपि सत््वेनातिन्याप्या च निदयानिखज्ञानसाधारणमपि तन्नि्वैचनम्-- 

पराहतम् ; खरूपसंबन्धस्ु इण्डदस्ययोर्गं॑संबन्धः, अतीन्दियाभावदिः, विशिष्टरतीतिजननयोग्यत्वे मानाभवेन तत्रा- 

त्मनि संबन्धान्तरस्य समवायसेव सत्वेन तत्र चाव्याप्या संबन्धान्तरेण विशिष्टप्रतीतिजननयोग्यलख खरूपसंबन्धपदा- 

धंलाभावात् 1 किच विरिषप्रतीतिजननयोग्यलं धर्मो वा संबन्धः, ताटरखरूपद्वयमेव वा, आदये खरूपसंबन्धतन्या- 

चातः, प्रतीतिधटितस्य चाश्चषज्ञनागोचरलप्रसङ्कश्च । द्वितीये.ऽनुगमः । यत्र॒ विरिषटप्रतीतिः, तत्र खेरूपसंबन्ध 

हृापत्त्या घटाभावादिभ्रमादुपपत्तिः, तस्यापि प्रमालापातात् , विशिष्टप्रतीपिजननयोग्यतावच्छेद कावच्छिनखरूपस्येव 

संबन्धलमिति विवक्षणेनोक्तसर्वविधदोषपरिहारेऽपि निलयस्य खरूपयोम्यस्य सहकारिसमवधाननियमात् तादृशस्याती- 

न्दियखाकादाभावदिर्विशिष्टभतीतिजननयोम्यतावच्छेदकावच्छिनतवेऽवरयं विरिष्बुद्धि भयजनकलप्रसङ्नो दुगार इति 

इण्द्दयसंबधो न निरूपयितुं शक्यते । यदि विषयस्य संबन्धस्य च ददयध्यस्तलं नाङ्गीक्रियते इति दरयत्वस्य प्रपश्चसलयते- 
ऽलुपपचत्वान्मिथ्यालसाधनमुपपनमेवेति मन्तन्यम्--दइति निरूपयन्ति ॥ 

(३) अत्र तरङ्गिणीकारा- 
अनादौ पूरवपरयोगपक्ष उत्तरप्रयोगः, सादौ तु नेति कल्पनायां विनिगमकाभावेन छिप्यादिसंमरदायवदुपपतत्या शब्द्- 

अयोयख संबन्धरूपत्वाभवेन भविऽपि संबन्धत्वेनाप्रवेरेन च प्रथमप्रकारे, विशेषसाममीसदिताया एव सामान्य- 
सामग्याः कार्यजनकलेनातिप्रसङ्गामविन संशषयादिभिचज्ञानवख योम्यतावच्छेदकतेऽन्योन्याश्रयानवसरेण द्धितीय- 
अकारे, कतेरसिद्धविषयत्वनियमेन सिद्धरूपथटादिविषयत्वे तज्नियमभङ्गापत्या व्यापारकायत्वातिरिक्तकमैतल्लाननुमवेन 
तद्ूपेए कमैत्वस्याप्यसंसवदुक्तिकतवेन सुख्यख क्रियाधीनन्यवहारयोम्यलरूपातिश्षयत्वरूपस्येव करमैत्वसय विवक्षणीय- 

तया तृतीयप्रकारे, तत॒ एव चतुश्रपरक्रारे, संयोगदिसाधारणसबन्धित्वेन दुःखादिसाधारणात्मसमवेतत्वेन वा 
ज्ञानसमवायस्य ज्ञानावच्छिन्नतरेऽपि ज्ञानत्वेन ज्ञानावच्छिन्ञखमभावलेन मत्समवेतं सूपज्ञानमिति ज्ञानख समवायविषयक- 
त्वामावाप्रसङ्गेन, न जानामीदयज्ञानस्येव ज्ञानमसतीलयादावपि सामान्यतो विषय निरूपकत्वेन विषयेण विज्ञाननिरूप- 
णासंभवेन ज्ञानख विषयावच्छिन्नखभावत्वेऽपि दण्डी देवदत्त इयादौ देवदत्ते दण्डस्येव ज्ञातो घट इद्यादौ ज्ञनखापि 
विषयमात्रत्वेन ज्ञानावच्छिन्नखभावत्वख विषयेऽभविनासंभवघ्रसङ्गैन च पञ्चमप्रकारे, यदीयशब्देन यत्संबन्ित्व- 
त्रिवक्षणेन षष्ठप्रकारे, अर्थतन्निकर्षावच्छिने मनःसंयोगस्य कारणत्वेन चक्चर्मनःसंयोगस्य कारणत्वे एव मानाभावा- 
त्दसाधारण्यख दूरापास्ततेनेकेनैव कार्यकारणभाविेनानतिप्रसङ्गे तत्तदिन्दियमनःसंयोगरूपानेककारणतावच्छेदकत्वकल्पने 
गौरेण मनसश्वाश्चुषज्ञानविषयत्वानापत्तेः, न्यापकतावच्छेदकावच्छिन्नेन पक्चसंबन्धविशेषवता लिद्गिना व्याप्तलिद्गेन संब 
नदेवाचुमितिविषयतानियामकत्वेन परोक्षज्ञाने विषयेष्वनव्याप्यभावाच्च सप्तमप्रकारे च, दोषाभावान्न विषयानिर्व- 
चनीयत्वम् । एवंच “सर्वस्य वी सर्वस्येशानः” इति श्रुयवगतैश्व्यिदधेश्वरसंबन्ध्यन्यथाकरणसामर्थ्यख निदयस्यापीच्छा- 
विरहेण कायौनुपधायकत्वदशंनेन खरूपयोग्यस् निलग्य सहकारिसमवधाननियमासंप्रतिपत्तेः निलयातीन्ियाकाशायन्ता- 
भावस्य विरिष्टभरतीतिजननयोग्यतावच्छेदकावच्छिन्नवेऽपि विशिष्टप्रतीतिजनकताम्रसङ्गाम वेनोक्तरूपस्य खरूपस्य संबन्धत्वे 

बाधकाभावात् दग्रयानाध्यासिकसंबन्धसिद्धिरिति मिभ्यातवानुमानमप्रयोजकमेवेति पदयामः--इति प्रदयवतिष्ठन्ते ॥ 

(४) रघुचन्द्रिकाकारास्तु- 
प्राथमिकसादिश्रयोगे तद्धिषयव्यक्तिमानप्रयोगस्य पूर्वैतनस्य सत्त्वे मानाभवेन सर्वसाधारण्याभवेन प्रथमप्रकारस्य, 

कारणातावच्छेदकत्वेन यजनिर्णतं तस्यैव कार्यामावव्वं सहकायैमावग्रयक्तं, शिलादाव्रायभावस्य जलरमावग्रयुक्ततवा- 
ज्ञानादिति एडमूकाज्ञानस वागिन्द्रियापाटवेन व्यवहारभयोजकश्य विषयेऽन्याघ्या योग्यत्व विषयताधटितत्वावर्यकत्वे- 
नान्योन्याश्रयाप्रत्या द्वितीयप्रकारस्य, तत  एवान्योन्याश्रयापत्या ठृतीयभ्रकारस्य, तत॒ एव चवुर्थश्रकारस्य, 
अवियोगित्वविष्यलादिना ज्ञानाबन्छेदके धंसादौ, ज्ञानत्वेन. तद्वनच्छेदकत्वाभावेनैवातिव्याभिवारणसंभवेनः. ज्ञानानच्िन्नख- 
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अथानुकूरतकंनिरूपणम् । 

स्यादेतत्--सर्वैस्यापि इद्यस्य ब्ह्मात्मकरगध्यस्तव्वेऽपि कस्यचित् कदाचित् किचित् प्रति- 
्रकादाय त्वयाऽपि तत्तत्सन्निरृषटन्दियजन्यतत्तदाकारवृत्ति द्वारक एवानाचतरक्संबन्धः खीृतः 
तथाच सत्यत्वेऽपि तद्धारक एव संबन्धोऽस्तु, किमाध्यासिकसंबन्धदुव्यसनेन, नहि भवतां 
विक्ानवादिनामिव तत्तज्जञाने तत्तद्थौध्यासखीकारः, शुद्ध दशः खतो सेदाभावात् उपाधिविशिः 
छाया भेदेऽपि घटादिषवत्तस्या अपि मिथ्यात्वेनाधिष्ानत्वायोगादिति;ः- चेन्न; रकाशस्य साक्षात् 
सखसंखष्रप्रकाशकत्वनियमेन चैतन्यस्य परग्परासंबन्धेन विषयप्रकाशकत्वायोगात् । नहि पदीपः 
परम्परासंबद्धं॒प्रकाडायति; अतो बिषयाधिष्ठानचेतन्यमनाचतमेव पकाशकम्, आवरणभङ्गश्च 
चर्या; अतो वृत्तेः पू्वैमाध्यासिकसंबन्धे विद्यमानेऽपि ददयाऽप्रतीतिरुपपन्ना । अतपएव--चत्तिप्रति 
~ =. 

गोडबह्यानन्दी ( छ्युचन्द्िका ) । 

चृचतिद्धारकः ब्रत्तिसपेक्षः । तद्धारकः स्वाचच्छिक्नटृत्तितनिषयस्वम् । परोक्षरत्तिविषयत्वस्य ग्रकाशासम्पादक- 

व्वात्--सखावच्छिन्नेति । यत्र चिषयस्वं स्थाप्य, स सखपदा्थः । वस्तुतो बृश्यवच्छेदकत्वमेव संबन्धः; --इस्यविषये 
इत्यवच्छेदकस्वा मावात् । नयु तत्तस्ुरुषीयक्ञने तन्तद्धिष्याणामध्यासेनाभ्यासिकसंबन्धो बृर्यनपेश्ष एव वरिषयप्रका- 

क्ामियामकः; नहि द्टिष्टिपक्षे वृत्तिसापेक्षो दिषयप्रकाशः, अपितु तनत्तन्मनःपरिणामानां घटादीनां तत्तन्मनोऽवच्छि- 

स्रचिलयध्यासादाध्या्तिकताद्ात्म्यमात्रापेक्षः, तत्राह--न हीति । भवतां शुद्धचिति घटादेरध्यास्र इति सष्टच्िपक्ष 

वदताम् । ननु खष्टद्टिपश्चेऽपि एकस्यां चिति नाध्यासः; किंतु भिन्नमिन्नचिति भिन्नभिन्नविषयाणाम्, तत्राह-- 
श्यद्धेति । जीवचिदेव विषयग्रकाश इति पक्षे तस्या जगदुपादानत्वे घटादौ तादृस्म्याभावेन दृत्तिद्वारकोक्त- 
संबन्ध धव विषयभानग्यवहारे कारणं स्वदुक्तमिष्टमेव । नच-- तर्हिं दण्टस्ययोः संबन्धानुपपर्तिरूपतकं 
मिप्यास्वसि्यनुकरो न स्यात्, दग्दर्ययोस्ताद्ार्बखेवानुपपन्नत्वादिति--वाच्यम्; उक्तसंबन्धस्याप्थ नुपपन्न- 
स्वात् । संस्ममात्रस्यानुपपन्नत्वं हि वक्ष्यते । तस्या जगदुपादानष्वे तुं ताद्म्यरूपलाक्षाद्संबन्धसं मवे उन्त- 
संबन्धो विषयावभास्को न युक्तः । अतएव मनोवच्छिग्नचितो जीवस्वपक्षे जीवस्य जगद् वुपादानत्वेन विषयता- 
दार्म्यामावेऽपि ब्रह्मण एव जगदुपादानस्वेन विषयतादार्म्यान् विषय प्रकाशकं तादारम्यमेव, वृत्तिस्तु विषय भासक- 

ब्रह्मासेदाभिग्यक्यर्थेव्याश्येनाह--प्रकादास्येति । ज्ञानालोकयोरन्यतरसयेयर्थः । साक्चास्खसंखण्प्रकाराक 

त्वेति ! स््कीयसाश्चास्संबन्धाश्रये कायं विशोषभरयोजकत्वेयर्भः । प्रकारायति खप्रयोज्यकायैविशेषभाजं करोति । 
यथाऽऽङोकः संयोगरूपसाक्चास्संबन्येन घटादौ गतो "घटः प्रकाशतः इति व्यवहारं तमोनाक्ञं च जनयति, तथा चित् 
तादृ्म्येन घरादौ गता घटो ^मातीत्यादिभ्यवहारं प्रदृत्यादिकं च; परम्परा संबन्धेन तञ्जनकत्वे गौरवादिति भावः । 
नन्वनादरृतचि च्ताद्रस्म्यस्य जनकस्वे इत्तेरेव तथुक्तम् ; तस्या एवावरणनिरो धित्वात् , राघवा, तत्राह--अतो बिष- 

मावश्चेति विरेषणवैयर्ध्येन तत्सार्थकयार्थं येन रूपेण संबन्धिताधीक्तेनावच्छेदकलनिवेशे म्कृतेऽपि ज्ञानत्वेन रूपेण 
संबन्धिताधियां ज्ञानव्ेनैव तदवच्छेदकलेन मत्समवेतरूपक्ञानमिलयादिज्ञानविषयताया समवायेऽप्यापत्या ज्ञानं गुण 
इत्यादौ विषयं विनापि ज्ञाननिरूपणेन ज्ञातो घट इद्यादौ ज्ञानयेव घटज्ञानमिलादौ घटस्य विशेषणमात्नत्वेन ज्ञानस्यापि 
विषयावच्छिन्नखभावभावापत्या ज्ञानसेव विषथखःपि ज्ञानवच्छिनखमावलस्य प्रतीतिविशेषमवलम्ब्य वणेनीयलेना- 

सेभवेन च पञ्चमप्रकारस्य, यदि ज्ञानमेव विषयता, तदा घटपटाविति समूहालम्बन ्रमलापत्तिः, घटज्ञानं यथा 
घरीयं, तथा खीयं कालीयं खाभावीयं चेति तेषामपि तद्विषयतापत्तिः; अपिच विषयता विषयतावत्त्वं च यदि नातिरिच्यते, 
ति घटविषयकन्ञानलादिना कथं हेतुलादिकमिति ज्ञानान्यखरूपलमेव बिषयतादेः, अगलाऽनवस्थादोषः सोढन्य एवेति 
यिरोमणिवचनेन तिरोधात्षष्ठप्रकारस्य, मनसि रसनार्दीन्दियसंयुक्ते सति चष्कविंषयसंयोगेऽपि चाश्चषाजुतपत्तेवा्चुषं प्रति 
मनःसंयोगस्य जातिविशेषेणोक्तसंबन्धेन हेतुलरस्यावर्यकलेन मनसोऽपि व्ाष्कुषज्ञानविषयलापत्त्या, . व्याप्तिधरकरसंबन्धत्व- 
रूपेण संनिकषनिवेशे तद्धटक्प्रतियोगित्वादीनामपि विषयत्वापत्या च सक्रमप्रकारस्य चासंमवेन विषयस्यानिर्वचनी- 
यत्वेन, अभावत्वादिमैव खरूपयोग्यतासं भवे उक्तगुखुतररूपेण तस्य खरूपयोम्यत्ववणेने मानाभवेनैतादृरानिदययस सहका- 
रिसमवधाननियमस्यावदयकत्वेनोक्तदोषावारणेन पूर्वौ क्तरिरोमणिवचनविरोधेन च सखरूपसंबन्ध एव विषयतेति रङ्काया 
अप्यनवसरेण च रदद््टर्यसंबन्ध आध्यासिक एवेति नोक्तानुमानमभयोजकमिति सर्मेमनवयम्--इति परिहरन्ति ॥ 

इति श्हद्यत्वभङ्गः ॥ 



६२ अदेतसिद्धिः । [ परिच्छेदः १ 1 

बिस्वितचेतन्यस्य धटभकादाकत्वे आध्यासिकसंबन्धस्यातन्नतापातः, घटाभिन्यक्तचेतन्यस्य घटः 
भकादाकत्वे आवद्यकेन छत्तिपरतिबिम्बितचैतन्येनैव घरप्रकाराकत्वोपपत्तौ तद्धिष्ठानचिदभिन्यक्ति~ 
कर्पनायोग इति-- निरस्तम्; परोक्षविलक्षणस्फुटतरव्यवहारारथं विषयाधिष्ठानचेतन्याभिव्यक्तिकल्प- 
नाया युक्तत्वात् । नच-शुदधचेतन्यस्य चरमसाक्चात्कारात्पूवै नामिव्यक्तिः, अभिव्यक्तसय च धटाद्य~ 
वच््छिन्नचेतन्यस्य न॒ तदधिष्ठानत्वम्, आत्माश्नयादिति--वाच्यम्; चरमसराश्ात्कारात् पूर्वमणि 
शुद्धवैतन्यस्याविदधावरादधिष्ठानभूतस्य मूलाक्ञाननिवृत्तिटश्चषणाभिभ्यक्त्यभावेऽपि तदवस्थाविरो- 
घादिनिचत्तिटक्षणाभिभ्यक्ल्या विषयध्रकाराकत्वोपपत्तेः । नच--घटभध्रकाशिकायाः दरो मिथ्यात्वे 
नाधिष्ठानत्वं सस्यत्वे दोषजन्यत्वेन प्रमात्वात् सत्यं खविषयं भरति नाधिष्ठानत्वमित्युभयतःपाद्ा 
रज्लुरिति-वाच्यम्; यतो दोषाजन्यत्वं न प्रमात्वधरयोजकम्; चैतन्यस्य स्व॑ दोषाजन्यत्वात् » 
कित दोषाजन्यन्चर्यवच्छिन्नस्वम् ; प्रते च तद्भावात् न विषयस्य सव्यत्वम् । अतो भिथ्याभूत- 
विषयं परलयधिष्ठानत्वं सत्याया दशो युक्तम् । नञु--तासिकसंबन्धासंभवे आध्यासिकसंबन्धकस्प- 
नम् ? स पव तु कुतः, ङष्तसंयोगवाधे गुणगुणिनोः समवायवत्तदुभयवाधे ठतीयस्य संभवात् > 
नच तत्र मानाभावः; समवायवदनुमाध्यक्षयोः स्वात् । तथाहि--परस्परासंयुक्तासमवेतविरोष- 
णविशेष्यकविशिष्टघीरविंशेषणविशेष्यसंबन्धविशिष्टविषया, विशिष्टधीत्वात्, दण्डीति विरिष्धी- 
वत्; उक्ता जन्यभरमा, विशेषणविशोष्यखंबन्धनिमित्तका, अबाधितजन्यवि शिषठघीत्वात्, संमतवत् 5 
विमत! घीः, अवाधितविरोषणविदोष्यसंबन्धविषया अबाधितवि शिष्चीत्वादण्डीति वि रिष्टधीवत् 5 

~~ ~~ 

गौडब्रह्मानन्दी ( कघुचन्दरिका ) । 

येति । आचरणभङ्गोऽनाष्रतस्वम् । किदिति शेषः । तथाच चरत्तसक्तजनकस्वे सुखादिश्थङे तद भावादनुपपत्तिः $ 
किच बृत्तिमान्नस्योक्तननकस्वाभावात् परोक्षत्वेन तस्य जनकत्वं वाच्यम्; तच्चानाद्तचित्तादात्म्यवद्धिषयकष्वस् 
तथाचोक्तवित एवोक्तकारणत्वे राघवमिति भावः ¦ अतएव अनाच्रताधिष्ठान चितः भ्रकारकत्वादेव । अतन 
तापात इति । प्रतिषिम्बचितोऽनधिष्ठानस्वादिति दोषः। घटाभिव्यक्तेति । घटावच्छेदेनाभिन्यक्तेयथैः । स्फुटतर ॐ 
भातीयादिरूपः । युक्तत्वादिति । अन्यथोक्तेतन्यस्य परोक्षस्थखेऽपि स्वेनोक्तव्यवहारापत्तिः। तद्धिष्ठानत्वं 
तहुपादानस्वम् । शुद्धेति । धघटा्नुपहितेयथः। अविद्याचशादधिष्ठानेति । बह्मण उपादानत्वपक्षे अवि्यातिरि- 
तया अविद्योपहिततया वोपादानत्वम् । जीवस्योपादानत्वपक्षेऽप्यदिद्योपहितसैव जीवस्वात् सुतरां तथेति भावः ॥ 
तद्वस्थाबिशेषेति । पष्ठवाविच्ेयथः । आदिपदादेकाल्ञानपक्षि मनोऽनवच्छेदप्रयुक्तसख विषयचित्ममावृचितोर्भैदस्य 
संग्रहः । तथाच मुखाविचया घटाद्यवच्छिन्नचितं ना्रणोति । एकात्तानपक्षे मनोऽसंबद्धमेव विषयमावृणोति; भतो 

नोक्तदोष इति भावः । प्रमात्वादिति । भमानिषयत्वेनेति रोषः । प्रकृते घटादिभासकदरि । तदभावादिति ॥ 
बाधिततिषयकटृत्तः मत्वेन दोषरजन्यतेति भावः । वि शिष्रधीः श्ञातो घटः इलयाकारकधीः । विरेषणविरष्यसं- 
बन्धविषया ल्ञानघटयोधिंषयगताभ्यां निरूपिता या किचिन्निष्ठविषयता तद्विशिष्टा । तेन क्ञानघय्योः संबन्ध विरोषस्य 
पूर्वमसिद्धावपि न क्षतिः । नवा ज्ञानत्वादिसंस्गमादाय सिद्धसाधनम् । संयोगसमवायविषयकस्वमादायाथीन्तरवारणाय 

विरोष्यकान्तम् । परस्परेति 1 परस्परमसंयुक्तमसमवेतं च यद्धिरोषणबिरेष्यं तद्धिषयकेल्य्थेः । ानत्वावच्छिन्नविष- 
यतानिरूपिता या संयोगे समवाये वा सांसर्गिकविषयता तच्रन्येति यावत् । पतेन परस्परासंयुक्तस्वादि निणेयस्य 
संयोगादिनिषठसांसिकविषयताकस्वसिद्धावमतिबन्धकत्वादुक्तविशेषणं नोक्ताथौन्तरस्य॒वारकमिति--भपासम् । न 
चेवमपि--्तानधटस्वरूपयोः पक्षी भूतन्लानाविषयस्य घटादे्वा सांसमिकविषयतामादाया्थौन्तरमिति--वाच्यम्; खरू- 
पयोः स्वप्रतियोगिकत्वासंभवेन घटादेर्क्त्तानाविषयत्वेन च तस्याः बाधात् । विरि्टधीत्वात् सप्रकारकूधीत्वात् १ 
दण्डीति । दण्डक्ानयोः विरिष्टधियः यक्षस्वे ज्ञानं संयोगेन द्ण्डतरिरिष्टमिति अमो दृष्टान्तः । यदि तु यत्वं तत्वं 

चाञ्गतमिति प्राचां मतमवलम्ब्यते, तदा यदुभयविरोष्य विशेषण यत् , तत् तदुभयविषयतानिरूपिततया किंचिक्चि- 
छसांसगिंकविषयतथा विरिष्टमिति सामान्यतो ग्यास दण्डी पुरुषः इति प्रमाप इष्टन्तः संभवति । विरोषणविशे- 
ष्यसंबन्धनिभित्तकेति । सखीययोर्विशेष्यताविरोषणतयोराश्रयौ यौ, तयोः संबन्धेन जन्येय्थः; तेन संयोगक्ञानयो- 
वििष्चुद्धौ संयोगजन्यत्वात् न सिद्धसाधनम् । स्वपदं पक्षीभूतधीपरम् । विषयविधया संबन्धस्य जनकत्वं निवेस्यम् > 
तेन काङादिविधया तदादाय नान्तरम् । भन्न शवत्वानजुगमात् साध्यापरसिद्धिः । नच--संयोगसमवायखरूपसंब~ 
न्धानिमित्तकत्वेन पक्चविेषणेऽपि सामान्यतः संबन्धनिमित्तकत्वेन पश्च एव सन्देहाव् संशयरूपा भरसिद्धिरिति-- 

वाच्यम्; तत्संशये हेती तरसामानाधिकरण्यस्यप्यौव्रि्यतरज्निवसंशयोद्चेन भ्यास्यनिश्वयात् , तावतापि इषटन्ते साध्य 



† अलद्कुखतकंनिरूपणम् ] गोडनरह्मानन्दीयुता । ४६३ 

गोमां्ेत्र इयदेरपि पश्चकुक्षिनिश्चेप एवेति न तत्र व्यभिचारङ्का। तथाच संयोगसमवायातिरि्त- 
संबन्धसिद्धिरिति- चेन्न; प्रथमे द्वितीये चाथोन्तरम् ; आभ्यासिकसम्बन्धस्यैव विषयत्वेन निमिन्त- 
त्वेन चोपपत्तेः । द्वितीये परोक्चधीषु व्यभिचार । ततीये अद्यक्षानपयैन्ताबाधितत्वेन सिद्धसाधन- 
मेव । सर्वथा अवाधितधीविषयत्वे साध्ये साध्यवेकल्यम् । नच-ताच्विकर्संवन्धवाधे आध्यासिक- 
संबन्धसिद्धिः, तथाच संयोगसमवायातिरिक्तताचिकसंबन्धवाघपर्यन्तं नाध्यासिकसंवन्धसंभावना, 
तथाच कथमथन्तरसिद्धसाधनसाच्यवैकस्यानीति--वाच्यम् ; तासििकसंबन्धस्य व्यापकाञपकब्ध्या- 
वाधात् । तथाहि--ता्िकसंबन्धस्य व्यापको देरकारविप्रकषीभावः । सचातीतादिविषयः- 
कक्ञानादीनां नास्येवेति कथं ताच्िकसतेषां संबन्धः । नच--समवायवत् संबन्ध्यभावविप्रकषौद्य- 
विख्डत्वेनैव तर्खिद्धिरिति-- वाच्यम्; समवायस्यापि देराकाटविभ्रकष्योः संबन्धन्यवहारापयोजक- 
त्वात् । नदि संबन्भ्यभावेऽपि सन् समवायोऽथ नटं घरं श्वस्तनेन रूपेण विदिनषि ! नचाध्यासि- 
कत्वे संबन्धस्य साध्ये घर्मि्ाहकमानबाधः; विशि्बुद्धित्वेन प्रथमतास्विकातास्विकसाधारणसंव- 
न्धत्वस्येव सिद्धेः । किंच संबन्धत्रादक एव तास्विकसंबन्धव्यापकालुपरन्धिरूपवाधसहङताध्या- 
सिकसंबन्धे पयैवस्यति । अतो न धर्मभ्राहकबाधशङ्कापि । न चैवं-युतसिद्धयोरेव संयोगरूपसंब- 
न्धदकशनादयुतसिद्धिरपि संयोगस्य बाधिका स्यादिति--वाच्यम्; अयुतसिद्धयोरपि कचित्संबन्धा- 
दशनेन युतसिद्धत्वस्य संबन्धाप्रयोजकत्वात्, यसिन् सत्यवदयं संबन्धः स एव संबन्धस्य प्रयोजक 
10 1111711) + ०५ ५ + ५८५ ५८ (^ + (स 1 त 111 11111188 

गोडब्रह्यानन्दी ( घुचन्दरिका )1 
वैकल्याचचेति दषणं स्फुरस्वादुपेक्ष्य दूषणान्तरमाह--प्रथे द्वितीये चेति व्यभिचास्ेति । नच--रोकिका- 
परोक्षस्वस्य हेतौ निवेशाश्न व्यभिचार इति-- वाच्यम्; संबन्धारो तक्निवेदयते, सर्वविषयांरो किंचिद्धिषयांशे वा । 
आये द्वितीये च श्ञातो घटः इति चाक्षुषादिप्रमायां खरूपसिद्धिबाधो । तृतीये संबन्धारो परोक्षे म्यभिचारः, 
पक्षतावच्छेदके छौकिकमानसापरोक्षस्वनिवेशे चा्चुषादौ साध्यासिद्धिः, मन्मते आश्रयासिद्धि्ेति भावः! ननु-- 
स्वसंवन्धिसमसत्ताकसंबन्धविषयकष्वादिकं साध्यम्, अतो न बाधितसंबन्धेनार्थान्तरपमिति--चेश्न; किंचित्स बन्धिसम- 
सत्ताकव्वं निवेश्यते, यावत्संबन्धिसमसत्ताकत्वं वा । आद्ये विषयस्यातारिवकेषवेनाथौन्तरावारणम् । द्वितीये स्वभ्रसिद्धिः; 

श्वानशेयोभयसमसत्ताकाभ्रसिद्धेः। किच खपदं पक्षस्य दृष्टान्तस्य वा विषयसंवन्धं वदति । आदये साध्यतैकस्यम् । 
दितीये गाधः । बिभ्रकषाीभाव इति । यदेशावच्छेदेन कारे कारिकसंबन्येन यखाधिकरणत्वं प्रतीयते, तत्रैव देशे 
कैरिकसंबन्धस्तसय स्वीकियते । यथा भूतराच्यवच्छेदेन घटादेः काडे कारिकसंबन्धेनाधारत्वप्रययात् ूतरादौ षा- 
देरेव संयोगादिद्रैरिकसंबन्धः प्रामाणिकः, नतु मेरबिन्ध्ययोः । तथाच यथा तथोरेकावच्छेदेनापरस्य काटे कालिकसंब- 
न्पेनाभिकरणस्वं न संभवति, तथा ज्ञानज्ञेययो ्भिन्नकालरीनयोरपि । सोऽयं देशकारूदि्रकरषो मेरबिन्ध्ययोरिवासीतादि- 
धिषये श्तानस्य सदीयकाछिकाधिकरणतानवच्छेद्कस्वरूपः । तदभावस्य चोक्ताधिकरणतानवच्छेदुकसवस्य तदीथदैशिक- 

संबन्धसामान्यभ्यापकस्वात्तदभावेन तदभावः सिध्यति । न्व--केवङान्वयिवाष्यत्वादेः संबन्धस्य घटादौ सत्वात्तश्र 

वाष्यदवीयकाटिकसंबर्धावच्छिन्नाभिकरणत्वावनच्छेदकत्वस्याभावाच्योक्तष्यापकस्वमसिद्धम् , अतो नोदेर्यसिद्धिरिति-- 
वाच्यम्; तावता ग्यतिरेकरिप्रतियोगिकसंबन्धभ्यापकस्ये बाधकाभावात् । धटदेः काछिकसंबन्धवल्यपि महाकाले 
तदीयोक्ताधिकरणतावष्छेदुकतवा भावात् दैशिकेति संबन्धविरोषणम् । नच--अतीतादिविषयस्य क्षानकाछे सृक्ष्मा- 
वस्थासस्वात्तस्यां सव्यसंबन्धसं भवेन तत्तादात्म्यात् स्थूरस्य विषयस्वव्यवद्ार इति--वाच्यम्; स्थूखन्ञानस्य 
सूकमविषयकस्वभ्यवहारापन्तेः, रथूरसृक््मयोरलयन्तमेदस्येवादयन्तामेदश्य(भावेन भिन्नकालीनत्वान्मिथ्यातादासम्यसयैव 
वाच्यत्वेन स्थूखे हानस्य खाक्षात्तादार्म्यसयैव मिथ्या मूतस्य वक्तुयुचितत्वाच्च । ननु- मरे तारिविकसंव्ध्ये यत्र 
वास्विकपदमनुपपन्नम्; खमते संबन्धस्य सासिविकस्वासिद्धेः, किच तद्मथेम् ; ययोः संबन्धव्यापकस्यामावः, 
सथो संबन्ध इत्यस्यैव नियमस्योदेश्यत्वादिति--चेत्, सत्यम्; तथापि तदु्तावयं भावः--उक्तनियमेन 
सेबन्धाभावलिद्धावपि तदवियेधी मिथ्यासंबन्धः स्तानतद्विषययोर्विशिष्टधीबलात् कर्प्यते शुक्तिरजतयोरियेति, 
सस्यत्वेन संवन्धस्याभावोऽनुमानात् पय॑वस्यतीति। समवायवदिति । यथा समवायसेकत्वपक्षे रूपादेनरोऽपि 
तदीयः समवायो घटादावसि; तस्य मानात्वपक्षेऽपि नित्वात् सख तदा तत्रास्येव; तथा नष्टस्यापि 

विषयस्य विषयता श्षानेऽस्तीति भावः । विद्धिनष्टि विशिष्टव्यवहारभाजं करोति । तथाच विधमानेऽपिं 
समवय नष्पतियोगिकत्वासावेनो नियमे न व्याहतिः; यत् येन विप्रकृष्ट, तत् तस्परतियोगिकसंबन्ध- 
श्रम्यमित्यस्याक्षतस्मास् । काषवादाह--किेति । अभ्यासोऽपि भचिष्टानारोष्ययोस्तादात्म्यमपि । अतिरिक्तः 



६ अद्रैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः .९. ] 

इति संमव्या्षत्वाभतिन युतसिच्यञुपन्धेरवाधक्रत्वात्, यत्र॒ संबन्धस्तजावद्यं युतलिद्धिरिति 
विषमव्यासिकट्पनेऽपि मानाभावात्, अयुक्रुखुतक्मदरसनात्, देशका विप्रकषौभाववतां ठु सवषां 
संवन्धददीनेन विधकप तददरनेन च समव्या्ततया श्रयोजकश्य देशकालविप्रकषौमावस्याखुपलन्धेः 
संबन्धवाघकत्वस्यावरयमङ्गीकरणी यत्वात् । नहि प्रथोजकामात्रे प्रयोञ्यसंभवः । नन्वेवे-ध्वंसादे- 
रतीतादिना, भिथ्यात्वलक्षणान्तगेतस्याल्यन्ताभावस्य परतियोगिना, शक्तेः शाक्येन अज्ञानस्याज्ञेयेन्, 
इच्छाया दृष्यमाणेन, व्यवहारस्य व्यवह तेग्येन, वाक्यस्याथेन, वृत्तिरूपन्ञानस्य ज्ञेयेन, संबन्धो 

नेति त्वद्वाक्योक्तसं बन्धाभावस्य ज्ञनेनासंबन्धात् खन्यायखश्ियाखवचनविरोधाः स्थुः; नदि 

ने ्ेयमिव परतियोग्यादिकममावाद्ावध्यस्तमिति--चेन्न; यद्यप्युक्तन्यायसाम्येन ध्वं सादीनां 

खप्रतियोग्यादिभिस्तास्विकः संबन्धो नास्त्येव, अध्यासोऽपि न ज्ञानक्ञेयन्ययेन, उभयोरपि मिथ्या- 

त्वात्; तथापि पतीयमानं प्रतियोग्यज्ुयोगिभावादिकं सवथा न निरकुर्मः, कितु तार्विकाध्या- 

साभ्यां सिन्नमेव ज्ञेयकुशक्चिनिक्षिप्तत्वात् मिथ्याभूतमज्गीकर्मः । सच संधोगःदिवदतिरिकतो वा खरूपं 
वा परङ्गीङतपदाथौन्तरीतो वा तदतिरिक्तो बेलयस्यां काक्रदन्तपरीक्चायां ननो निबेन्यः 1 नच 
सिथ्यात्वसिद्धेः प्राक् तदसिच्या अन्योन्याश्रयः; दग्डद्यसंबन्धादुपपच्या क्ञेयमात्रस्याभ्यासिकत्वे 

सिद्धे वस्मध्यपतितस्य प्रतियोग्यभावादि संबन्धस्यापि मिथ्यात्वं, न तु प्रतियोग्यभावादिर्खबन्धमि- 
थ्यात्वसिच्यनन्तरं ह्दयमिथ्यात्वसिद्धिरिति व्यबहारोपयुक्तसंबन्धसामान्यस्याप्रतिक्षेपात् न स्वच- 
नादिवियोघः। तदुक्तं खण्डनङद्धिः ¶वाधे.ऽददे.ऽन्यसाम्यात् कि? दडे तदपि बाध्यताम् ! कर ममत्वं. 
मुमुश्चूणामनिवैचनवादिनाम्ः ॥ इति । न चादडः्वं बाघस्य; ्यापकाचुपकष्िरूपतकेस्यो्तत्वात् , 
खक्रियादिबिरोधरूपप्रतिकूखतर्कस्य परिहतत्वाञ्च । अतप्व न जातिवादिखाम्यम्; तेन दहि 
नियमसापेश्चानिलयत्वसखाघकङकृतकत्वादौ निवमानयेश्चणदरौनमात्रेण रूपवस्वादिकमापादयते, न 
त्वस्माभिस्तथानियमनिग्पेक्चेण साहचयैमतरेण किंचिदापादयते । न चेवं -ज्ञानज्ञेययोरपि भरतियोग्य- 
भावादिसमकक्ष्य एव संबन्धोऽरित्वति- वाच्यम्; परस्पराध्यासात्मकसं बन्धासंभवेनैव संबन्धान्त- 
रकदपनात्, तस्सम्भवे तस्यैव संबन्धत्वात् । नच--ज्ञानविषयस्य बरह्मणो बिषयिष्यज्ञानेऽनध्यासेन 

~~~ ~~ ~~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ -~~~~~~^- ~~~ ^-^ ~~~. ~~~ 

गोडब्रह्मानन्दी ( कधुचन्द्रिका ) । 
संबन्धिभ्यां भिन्नः । अन्त्मत इति । स्वकरणसंबन्धाश्रयत्वादिरूप्वादिति शेषः ¦ न सो निर्बन्थ इति । 
विभरकषैख बाधकस्य सर्वेषु पक्षेषु तुख्यस्वेन मिथ्याखस्यावस्यकस्वेन तस्यैव सवीगुपपत्तिपरिहारकत्वादिति शेषः! नतु 
प्रतियोगीति । न्ु--प्रतियो म्यचुयोगि मावादिसंबन्पे मिथ्यात्वसंशये संबन्धव्यापकस्वमविश्रकरषे न निश्चेतुं इाक्यते 
इति-- चेन्न; उक्तायुकूरुतकंसत्वे भ्यमिचारसंशयस्या प्रतिबन्धकत्वात्, अन्यथा पक्षाब्च्युपाधो साध्यव्यापकत्वसखा- 

निश्वयपनत्तेः । वाघे विप्रकषहेतुकस्य संबन्धाभावानुमानसय सामभ्याभर् । अददे तकौनवतारेणानुतखत्रे । अन्यसा- 
म्यात् फिमिति । ज्ञानक्ञेये, तास्विकसंबम्धयुक्ते, बिरिष्टप्रमाविषयत्वात् , प्रतियोग्यभावादिवदिति सत्मतिपश्चरूपा- 
दन्यसाम्यघरितात् प्रयोगात् #़ि फरुम् न किमपीदय्थैः । संपन्नायां द्यनुमानसामभ्यां प्रयजुमानसामम्री सफला, 

ना्स्पन्नायामिति भावः । इदे उक्ततकौवतारेण तस्यां संपन्नायाम् । तदपि साम्यप्रतियोगी प्रतिथोग्य मगवसंब- 
न्धोऽपि । वाध्यतां विप्रकर्षेण प्रतियोग्यादाचभावादिसंबन्धाभाव उक्तसामभ्यैवानुमीयताम् ; तस्यास्तकंवस्वेन निस्त- 

कोक्तसामम्या सत्प्रतिपक्षासंभवादिति भावः । बाधे दृढे इखत्र न्याये षडे इति पाठकस्पनं तु न युच्छम्; खण्डनमन्थे 
तदभावात् । दृरनेति । सह चारदशनेलय्थैः । रूपवत्वादिकं रूपादिसाधकत्वम् । समकक्ष्यः अधिष्ठानायोष्य- 
योयैः संबन्धस्तदन्यः । परस्पराध्यासात्मकेति । संबन्धिनोः परस्परावच्छेदेन अध्यस्ते यत् परस्परतादारम्यं 
करस्वख्पेलथैः । संबन्धासंभवेनेति । संबन्धिनोर्विभरकषौत् संबन्धस्य मिथ्यात्वे सिद्धे मिथ्यासंबन्धोपहितरूपेण 
संबन्धिनोरपि मिथ्यास्वं सिध्यति । तथाचोक्तरूपेण ज्ञानशेययोरमिभ्यात्वेऽपि छुद्धरूपस्य ज्ञानस्यामिभ्यात्वेनाधिष्ठानल- 
संभवात्तयोः संबन्धः अधिष्ठानारोप्ययोः परयैवस्यति, भरतियोभ्यभावथोस्तु नाधिष्ठानारोप्यतासंभवः; द्योरपि तथो; 
छद्धरूपेणापि ज्ञेयत्वेन मिथ्यात्वात् । तस्मात् छद्धरूपेण संबन्धिनो्िथ्यात्वसाधकाभावे अधिष्ठानस्वमेवेति सावः । 
नजु--प्रतियोग्यमावयोः परस्परावच्छेदेन तादारम्याध्यासा संभवे 'घटोऽलन्ताभावीयः अ्यन्ताभावो घटीय' इति. 
धीस्तयोः परस्परविशेष्यविशेषणता च न खात्; नच--घटावच्छेदेन तदु्यन्ताभावस्य तादासम्यानध्यासात् चरवि- 
ससेबन्धस्य उक्ताभावविस्संबन्धानवच्छेदुकष्वेऽपि घटांशे उक्ताभावस्य बिशेषणस्वन्यवहारो नानुपपन्नः, उ्काभावीय- 
मरतियोमिताया -घयवच्छेदेनः ताद््म्या्याससंभ्रा्ताइश॒ताद्प्रह्पांसरगिकनिषयतागरा घरटविषयवावच्छिकनत्व ~ 



[ असङ्कतकनिरूपणम् गौडत्रह्यनिन्दीयुता । ९५ 

विषयस्य विषयिण्यध्यासनियमो न सिद्ध इति-वार्यम्; वं नियमानभ्युपगमात्, किं तु शाना- 
श्षानयोरध्यास एव विषेण संबन्धः । स च ज्ञाने श्चेयस्यातञेये चाक्चानस्याध्यासात् उपपद्यते । 
अत पवाध्यासिकसंबन्धव्यतिरेकप्रदशेने अक्नानस्याज्ञेयेनेव्ययुदारणम् । ननु-श्रवणादीनां चरम- 
साक्षात्कारान्तानां खविषयेण ब्रह्मणा संबन्धानुपपत्तिः; नहि अवणादौ साक्षास्कारे वा ब्रह्माऽध्यस्त- 
मिति- चेन्न; साक्षात्कारो हि इृत्तिवी, तदभिव्यक्तवैतन्यं वा । आये तस्याः बह्मण्यभ्यस्तत्वेना- 
ज्ञानाक्षेययोरिव संबन्धोपपत्तेः । अतएव भरवणादिनापि मानसखक्रियारूपेण न संबन्धालुपपच्िः, 
द्वितीये तु अभेदेन संबन्धानुपयोगात् तत्संबन्धानुपपत्तिने दोषाय । अतपएव--चरमसाक्चात्का- 
रस्य ब्रह्मण्यध्यस्तत्वात् यदि तद्धिषयस्वं, तदा घटसाक्लात्कारस्यापि बह्मण्यध्यस्तत्वात् तद्धिषय- 
स्वापत्तिरिति- निरस्तम्; घट साक्षात्कारस्य घराभिव्यक्तचेतन्यरूपत्वे ह्यण्यनध्यासात्, वरन्निरूपत्वे 
"तस्याः जह्यण्यध्यासेऽपि नाधिष्ठानभूतब्रह्मणो बिषयस्वम्; बह्यविषयताप्रयोजकस्याभ्यासविशोषस्य 
तत्राभावात्, तस्य च फलबरकस्प्यत्वात्, न हि चरमदत्तौ बरह्माकारतावद्ज्राऽपि साऽजुभूयते, 
इच्छेष्यमाणयोस्तु क्ञानद्धारक एव संबन्ध इति न परथक्संबन्धपेक्षा ! नच-- ज्ञाने स्िकषीधीन- 
स्येव स्परतावजुभवाधीनस्येवेच्छायां ज्ञानाधीनस्य विषयसंबन्धस्याजुभवात् सन्निकषौदिभ्यो भिन्न 
इव ज्ञानात् भिन्न पव संबन्धो वक्तव्य इति--वाच्यम्; संबन्धानुभवस्य ज्ञानद्वारकसंबन्धेनाप्युप- 
पत्तरतिरिक्तसंबन्धकस्पने मानाभावात्, ज्ञानाधीनसंबन्धान्तरस्यानयुभवात् । क्ाने त्विद्दिय- 
सक्निकषौदिना न संबन्धालुभवोपपत्तिः; इन्द्रियसननिकषौदीनामतीन्दियत्वेन तेषामनुमिव्यादिनोप- 
स्थिति विनैव घरज्ञानमिदयादि संबन्धालुभवात् । स्मतौ ठव अयुभवाधीनसंचन्धस्य दाद्केव नास्ति, 
[1 ~~ "~~, 

गोडब्रह्यानन्दी ( रघुचन्द्रिका ) । 
संमवादिति-- वाच्यम्; तावतापि घटांशे उक्ताभावख विश्नेषगटवासं भवात् , यदीयविषयताविशिष्टसंसर्मतिषयता यदी- 
यविषयसवेनावच्छिश्ना, तदेव तन्न विरोषणमिति विवेचितम् ; न ॒चोक्ताभावविषयता घटादिविषयश्वेनाचन्छेन्तुं शक्या, 
तयोभिश्रदेशशावच्िश्नष्वादिति-चेश्न; भरतीयमानख विरोष्यवचिरोषणभावखापरापायोगाव् , उक्ताजुपपतेर्मिथ्यारव- 
साघ्कसहायस्वेनासखदनुद्टरुष्वात् । न हि परमतेऽपि तत्रानुपपत्तिर्नासति; संबन्धसैवासंभवात्् । क्षानाज्ञानयोरिति 
इष्छादेविषयेऽध्याससंबन्धासंभवाद्विषये विषयिणोऽध्याषः संबन्ध इति नोक्तम् । अध्यासः; अधिष्टानारोप्यगतः । 
उपपद्यत इति 1 यद्यपि कमे केयसेवात्ताने तद्िषयस तादृष्म्यमेव न संबन्धः, कितु बिषयितापि, कथापि 
सोक्छाध्यास एव; अधिष्टानारोप्यगतस्वादिति भावः । अन्ञानतद्विषयञ्जद्धचितोः परस्परावच्छेदेन न तादएस्म्याध्यासः; 
सुषुसो भासमानस्या्षानाभ्यासस्य निर्विंकस्पकत्वेन निरविंशेष्यकस्वादक्ञनवित्संबन्धेऽवच्छेद्कसख चित्संबन्धस्य वक्तुम 
कराकयस्वात् । अतो ज्ञानास्षानयोः सख्रविषयेण परस्पराध्याससंबन्ध इति नोक्तम् । अध्यासविश्ेषस्यं "अहं बह, 
ल्यादहिवाक्यघरितसाममीजन्यदृत्तितिष्ठस्य अह्यवादास्म्यस्य । वथाच तदश्चलामभ्येव छदधबद्यकारवायां इत्तितिष्टायां 
नियामिकेति भगवः ! फरेति । याद्शसामम्रीजन्यश्चाने बहग्तानमिच्त्तिफरुत्वे, तसेव बद्याकारस्वं कट्प्यत इति 
मावः 1 अनुभववरूमषप्याह-- न हीति । अत्र घटादिह्ाने ! नन्वचिपरकषेसख संबन्धव्यापकस्वे इच्छाया माविविषय- 

करव न स्यात्; तस्मादिष्छाया हव क्ानस्यापि निग्रङृष्टे संबन्धोऽस्त्विति शङ्कां प्रतियोगिध्वंसादिन्यायेन पूर्व॑निर- 
सतामपि प्रकारान्तरेण निरसखति--दच्छेति ! क्ञानद्वारकः स्नोपधायकक्लानविषयस्वरूपः । तथाच नेष्छासंबन्धो 
ष्टान्तः; शानरसंबन्धस्यैव दष्छा संबन्धत्वादिति भावः । अधीनस्य द्वारक । ज्ञानात् भिज्ञ जानाघरितः । 
नन्थेवं श्ञानखापि स्वोपधायकेन्द्रियसक्निकषौदिकमेव संबन्धोऽस्तु, तत्रा्--क्षाने त्विति । उपस्थितिं बिषयताम् । 

संबन्धायुमवादिति ॥ घटमर्यक्षकाले घटक्ञानमिव्याकारको घटक्षानयोः संबन्धानुभवो वतैते । स च संबन्धो 
नेल्द्ियादिषधितः; तसातीन्दियस्वेन भरक्ष्ञानापिषयत्वात् , साक्िश्वानेन हि स्ासंवम्धोऽपि बिषयः स्लसंबन्धत्तान- 
विषयो गृह्यते; इन्प्रियादिषटितसंबन्धस्तु स्वासंबन्धोऽपि स्वाक्षंबन्धस्धानस्याप्यनिषयो न तद्विषयतया अरदीतुं शक्यत 

इति मावः । प्रसयक्षाविषयस्यापि भनुभिल्यादिनिषयत्वेन साक्षिग्राक्यतासंभवाव् अनुमिद्यादिनोपस्थितिं विनेय्युक्छप । 
ससस्वादिति ! भनुभवाधीनः संबन्धः स्रोपघायकाजुभवविष्रयस्वं, स्वोपधायकसंस्कारोपधायकानुभवविषयत्वं वा 7 
मास्त्यः; संस्कारस्य साक्ष्यभाख्यत्वेन साश्िग्राद्यरलयविषयत्वेन च पूर्वोक्तन्यायेन धघरस्षतिसंबन्धालुभवानुपपत्तेः ॥ 
नाद्यः) अनुभवस्य ख्ाजुपनायक्रत्वात्, नङ्विधमानञुपधायकमिति भावः । नयु खोपधायकत्वं न संबन्मे निवे- 
दयम्, क्तु खसमानाभिकरणीये. यत् घटत्वा्यवच्छिक्नं विषयत्वं तत्वेन रूपेण संबन्धता; अतणएवेच्छाजनकमनो- 
इृष्पादिशासेऽपि ुकिपादमनिपयलवस -ऋष्नास्नदेदेन्चफमा इव . सयूतेरपि, बद्रादिविषमेण संबम्थोऽलीति स एवः 

खर * सि, ५९ 
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9६९ अद्वैतसिद्धिः ।' ` [परिच्छेदः १] 

अनुभवस्य तदानीमसच्ात्, उभयोरपि ज्ञानत्वेन तुल्यवदेव संबन्धसंभवाश्च । नच--समूहाखम्बन- 

जन्येकषिषयेच्छायामुभयविषयत्वापत्तिः; जनकनज्ञानस्योभयविषयत्वादिति-वाच्यम्; अतिरिक्तः 
संबन्वपक्चेऽपि तुल्यत्वात् । अथेकविषयावच्छेदेनेव ज्ञानस्य जनकत्वात् नोभयविषयत्वं, समं 

ममाऽपि; जनकन्ञाने जनकतावच्छेद्कविषयत्वस्यैव संबन्धत्वात् । नच नियेश्वरेच्छाया विषयत्व- 

संबन्धानुपपत्तिः तस्याः अस्माभिरनङ्ीकारात्, तार्किकाणामपि तत्साधकमानवलेन विख- 
छ्वणसंबन्धकद्पनेऽपि जन्यक्ञानजन्येच्छयोरक्तप्रकारेणेव विषयताभ्युपगमात्, नच--पुत्रादिधी- 
जन्यस्ुखादेः पुादिविषयत्वापत्तिः, इच्छान्यायादिति-वाच्यम्; वैषम्यात् । ज्ञानस्य समान 
तेऽपि इच्छादावेव सविषयत्वप्रतीतिः, न॒ तु सुखादौ । वस्तुखाभाव्यात् त्वयाप्यस्येवा- 
थस्य वक्तव्यत्वात् । अन्यथा स्फटिके जपाङ्खमसन्निधानष्टौहियवष्छोष्टेऽप्याप्ेत । अथ 

+ 9 
५ 

गोडब्रह्मानन्दी ( लघ्ुचन्द्रिका ) । , 
साक्षिणा गृद्यते, तत्राह-उभयोरिति । समूहाम्बनेति । “वट इष्टसाधन" "पटो मेयः इति कनेः । तुद्य 
त्वात् ज्ञानविषयतामान्रखेच्छाणिषयताप्रयोजकल्वखीकारे तवाप्युक्तदोषापत्तरिलयथैः । एकविषयावच्छेदेनेव 
इषटसाधनस्वभ्रकारतानिरूपिता बिरोष्यता यत्र॒ तद्वच्छेदेनैव । जनकत्वात् बिरोभ्यतासंबन्धेनेच्छोस्पाद्कस्वात् । 
जनकतावच्छेदकेति । खप्रयोजकेल्थः । एतेन -स्वजनकतावच्छेदकनिषयस्वसंबन्धेनेच्छां अति ज्ानस्योक्त- 
विशेष्यवासंबन्धेन हेतवे आत्माश्रय इति- निरस्तम्; प्रयोजकत्वस् कारणतावच्छेदकसाघधारणस कारणतान्यत्वात् । 
नष्च--खध्रयोजकविषयतास्वरूपेण संबन्धताकल्पने गोरवाद्विषयता ज्ञानसखेवेच्छाया अपि साक्षात्संबन्धो युक्त इति-- 
वाच्यम् इच्छादे्धटादिविषयकत्वे घटादिज्ञानस्यं कारणत्वादिकं न तेनैव रूपेण, किंतु ्ञानत्वविरिषटेन; तेन तथासववत्. 
तद्िरिष्टलानत्वेनापि कारणत्वादिकं वाच्यम्; विनिगमकामावात्, एवंच महागौरवम् । नच--खश्रयोजकविषयताया 

इष्टसाधनत्वेऽपि सच्वात्तत्रापीच्छाविषयत्वं खादिति--वाच्यम् ; कारणतावच्छेदकसंबन्धतिधय। भरयोजकसस्य निवेरोन 
खप्रयोजकेश्साधनतप्रकारतानिरूपितविदोष्यतावष्छेदकवर्टत्वादितत्तद्धर्मसख संबन्धतवे पर्यवसानात् । एवंच जनकन्ा- 
नीयोक्तबिरोष्यताया एवेच्छादि संबन्धस्वेन धरस्वाद्यवच्छिन्नो देश्यतास्यविंषयतान्तराकटपनादपि राघवं बोध्यम् ॥ 

अयुपपत्तिरिति । भ्रयोजकनिषयता भयोज्येच्छाया एव संबन्धः, निलेच्छा तु न भ्रयोज्या; जन्यततावच्छेदकस्य 
जन्येच्छास्वाघटितत्वेन तच्छ्रन्यस्वात् । नघ--प्रयोजकस्वमगिवेदयोक्छविरोष्यतास्वेनैव विषयता निवेदयेति--वण््यम् ; 

चडक्तविरोष्यतात्वरूपेणेच्छाप्रतियोयिकसंबर्धस्वाभावात् , अन्यथा क्षानाविरोषापत्तः । अनङ्गीकारादिति । वस्त- 
तस्तवङ्गीकारेऽपि परयोजकस्वमनिवेदय खसमानाधिकरणहानीया योक्रविशेष्यता, तद्वच्छेदकधघटस्वाद्यवन्छिन्नोक्तविदो- 
फेयता वा इच्छादेः संबन्ध इति वक्तु शक्यते । अथवोक्तक्ञानीयस्वस्थछे स्वकालीनस्वमेव निवेश्यम्; काघवात् । तथाच 
श्लानीयोक्तदिषेष्यताया एव स्वकाठीना या घटस्वाद्यवच््छिन्नविरोण्यता तप्वेनैव संबन्धता; ज्ञानोपरमेऽप्युक्तिषयतायः 
भे्ञानातिरिक्ताकाराख्यायाः स्वादिच्छादिसंबन्धतवम्, भाविविषयकं हि कनमिच्छारेतुः । तच्च वृत्तिरूपम्; तदीया 
च्व विषयता आकाराख्या; तारकिंकादिमतेऽपि हि ज्ञानान्यां विषयता क्ञानोपरमेऽपि स्रीक्रियते एव; समवायवन्तस्याः 
नित्यत्व काघवेन खीकारात्। असन्मतेऽपि आकाक्षदिवन्तस्या जन्यत्वेऽपि तद्देव कट्पपर्यन्तस्थायित्वे बाधकाभावः । 
तदिदं भूखे वक्ष्यते । उक्तप्रकारेणेति । जनकन्ञानीय विषयतैव केनविद्रपेण जन्येच्छादिसंबन्थ दद्युक्तप्रकारेणेति 
तदथः । तत्साधकमानेति । ^भा्यकार्यं, सकवैकम् , कार्यत्वात्, षटवदि"लयनुमानरूपनित्यक्ञनेच्छाक्रतिमस्नन्यत्व- 
साधकेलथः । वि्छक्षणेति । जन्पेच्छायां तजनकन्ञानीयत्रिषचत्वं संबन्धः, निलेच्छायां त सस्समानाधिष्टरणल्ञानीयं 
सवैविषयत्वमिति भावः. । जन्येति । तथाच जल्यनिदय्चानीयत्वयो्विेषयोः सत्वेऽपि सखकाटीनधघरस्वाद्यवच्छिन्न- 
विषयतात्वरूपेण बियता जन्यनियेच्छयोः संबन्धः; अन्यथा इषटान्ते उपादानादिचिषयतः इष्टादेर्यादशी ताद्शी न 
सिषाधयिषिवसाभ्यगतेच्छादो इति पक्षे साभ्यवेकल्याद्यापत्तरिति मावः । अभ्युपगम्रादिति । वोद्धाधिकारादौ 
स्तीकारादि्मथेः.} “काशस्य सतद्लद्रीयतामात्रनिबन्धनः समावविरेषो विषधतेसयुद्यनाचायो्तौ प्रकादपदं सानप्थ- 
कम् । इच्छादेद्िं विषयता याचितमण्डनन्यायेन न खाभाविकीति वधैमानाद्यः । पतेन--यदि जनकन्लानं तदि~ 
षयत्वं वा इभ्ठादेः संबन्धः, तदा समूहारुम्बनमादायातिप्रसङ्ः, अथ यद्विषयकत्वेन क्ञानखेच्छादौ जनकता, 
तद्विषधकक्ञानादिकं तयेद्युच्यते, तद् निखेच्छायाः सर्वविषयकत्वं न स्यात् ; तेन रूपेण इच्छा प्रयजनकलवात् । अथं 
यद्विषयकत्तानस्य खप्नमानाध्िक्ररणवरदिच्छासमये तद्ध्यवहितपूर्वसमये वा नियमतः सत्व, तद्विषयकलतानं तदिच्छा 

संबन्धो महामरूयान्यवहितपूर्कषप्र परशररेच्धासमयाब्यबहितपूव इति--चेत्, तहि एकादीच्छायामिष्टसाभ्ननत्वादि, 
विषयक्रतवं सात्, नं: सयाच. कृतेः -पाकादिगिषमकल्रमित्या्रिकं. बो द्धाधिकारीमरिरोमण्यक्तदूषणमनवकाश्षम्रिति-> 



[ अलुक्रुकतकनिरूपणम् ] गोडव्रह्मानन्दीयुता । ४६७ 

धमे तात्पर्यस्यानध्यासात्तास्प्यसंबन्धो न स्यात्, न; तात्पर्य दहि तत्यतीस्युदेशष्यकत्वम्, प्रती" 
लश्च शेयान्तरेणेव धमेणाऽपि संबन्धोऽध्यस्य एव, प्रतीतिद्धारा च धर्स॑तात्प्यैयोः संबन्ध 
इत्यञ्जुपपस्यभावात् । नच--क्षानस्य प्रकारात्वेन परदीपसाम्येऽपि आन्तरत्वेन तद्वैटक्षण्यमङ्ी- 
करतेव्यम्; अत दच्छादिवद्विथकृष्टेनापि संबन्धः स्यात्, अन्यथा प्रदीपवदेवाध्यासिकसखंबन्धो- 
ऽपि न॒ सात्, परोक्लबरत्तो बिध्रङृष्संबन्धदसोनाचेति--वाच्यम्; देराकाठविध्रकषौभावस्य 
संबन्धसामान्यधरयोजकत्वे संभवलयान्तरप्रतियोभिकसंबन्धभिन्नरसंबन्ध एवास्य पयोलकत्वमिति 
कट्पनाबीजाभावात् । इच्छायास्तु नेष्यमाणेन साक्तातसंवन्धः, कि तु ज्ञानद्धारकः पर॑परासखंवन्ध 
वेत्युक्तम् । परोक्तस्थेवु यद्यप्यधिष्ठानचेतन्येन साक्षादेव संवन्धः; तथापि बिषयाकारबृस्याः 
साक्षात्संबन्धाभावात् चस्यवच््न्नचेतन्येन विषयस्य परंपरासंबन्ध एव । ननु--तवापि मते क्ञेयस्य 
न स्वज्ञानेऽध्यस्तत्वनियमः; अनभ्यस्तस्य तुच्छस्य प्चमप्रकारत्वपन्े अविद्यानिदत्तेः भावा- 
देतपक्षे अभावस्य दग्रूपस्वेऽपि खक्षानेऽनध्यासात्, अपयोक्षेकरसे ब्ह्मण्यध्यस्तस्य व्यावहारिक- 
स्यातीतादेर्न्यात्रीन्द्रियस्य च परोक्षाुभवरूपे खक्ञनेऽनध्यास्ात्, स्यमाणस्य च स्मतिरूपे 
खज्ञाने ऽनध्यासात् , प्रातिभासिकस्य च प्रातिभासिके खन्ञानेऽनध्यासात्, त्वन्मते रमरूपक्लान- 
स्यापि करिपतत्वादिति- चेत्, मैवम्; तुच्छस्याज्ञेयत्वेन क्षने अभ्यासाभावाद् ज्ेयस्य हि शने- 
ऽध्यासः, तुच्छस्य तु न ज्ञेयतेत्यग्रे वक्ष्यते । पञ्चमप्रकाराविद्यानिवृत्तेरपि प्रतिथोम्यधिकरणे ध्वंस 
स्यापि तत्र चृत्तरवश्यभावात् अध्यास्त एव संबन्धः । वस्तुतस्त्वविद्यानिवृत्तेः पश्चमपरक्ारत्वं च 
भावाद्दैतं चानभ्युपगम पराहतम् । यथाचाविद्यानिवृत्तेबैह्यरूपत्वं खवद्धैतं च तथोपरिष्टाद्वक्ष्यते । 
अपरोक्चैकरसे ब्ह्मण्वध्यस्तस्यातीतादेरनुमिद्यादिरूपक्ञाने अनध्यासेऽपि यस्सिश्चैतन्ये तदध्यस्तं 
तदेव चैतन्यमनुमित्यादिरूपन्र्यवच्छिन्नमिति नाध्यासानुपपत्तिः । अतिप्रसङ्गपरिदारार्थं चैत- 
न्यस्य विषयसंबन्धे बत्युपरागापेश्चायामपि नाधिष्ठानत्वेन तदपेक्षा । पवमव नित्यपयोश्चस्थके 
स्मृतिस्थलेऽपि प्रातिभासिकस्य प्रातिभासिक्यां बृत्तावनध्यासेऽप्ययिष्ठानवरिषयकच्स्यभिभ्यक्तचेतन्य 
पवाभ्यास इति न काप्यनुपपत्तिः । नच--रूप्यादिकमिदमंशावच््छिन्नचेतन्येऽध्यस्तं, भासते च 
॥,, 00 
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सूचितम् । श्ानस्य श्ानजन्यत्वस्य । लोष्टेऽपीति । रोदियमिति शेषः । तथाच त्वन्मते स्फटिक दव ो्ेऽपि 
सिस स्ाश्रयसंयोयोन प्रमा साच् । अबाधितप्रययाभावस्तु, समानः । एवं परमते यया समवायादिसंबन्धेन 
घटादेः कार्येताखीकारात् समवायो घटादेरेव संबन्धो नाभावादेः, तथोक्तसंबन्धेन इच्छादेर्ा नादिकार्यैत्खीकारात्त- 
सेवोक्तसंबन्धो न सुखपदेरिति मन्मते स्वीश्छियते इति बोध्यम् । सा्षादेेति । पतेन-- यत्र चैतन्ये ,विषयोऽध्य- 
स्तस्तदेव वृष्यवच्छिन्नं खञ्जानम्.; अतो हगनस्य विषये अध्यास एव संबन्ध इति नियमो न व्याहत इति वक्षमा्ण-- 
सूचितम् । परम्परेति । खवष्छेदकटृततिविषयत्वेलथेः । नच--इत्तििषयतादात्म्य वििष्टा चिदेत्र क्ञानमस्तु, 
तथासति हि विष्ये ञानस्य तादास्म्यसंबन्थ एव छभ्यत इति--वाच्यम्; पुरषान्तरीयद्रृत्तिमादाय निचरैत्तिक्यापि 
पुसो (वटं जानामी'ति भ्यवहारापततेः । नच--स्रतादारतम्याश्चयविषयकदृत्तिमत्वसम्बन्धेनोक्न्यवषारे श्वानं बिरोषण- 
मिति--वाच्यम्; वृत्तौ चितः परसम्परासंबन्भद्वयनिवेशे गौरवात् । नच--चिदेव ज्ञानमस्तु तस चोक्तसंबन्े नोर- 
व्यवहारविषयत्वमिति--बाच्यम् ; शुद्धचितो जानातिनाऽनु परस्थितेः किञ्चिद्रपेणेव रोके ज्ानपदाथैख भावात् , त्तिः 
विधिष्टचिद्राचित्वे विना जानातेः सक्मकतानुपपत्तेश्च । अतएव धातुवाच्य यत्. चिद्रपधतुवाच्यम्यापारभ्यधिकरणं 
दरत्तिरूपं एरं विषयतासंबन्धेन तद्वििष्टत्वात् घटादेः कमता । इततेरावरणमङ्गाथेकः्वपश्चेघवससापादकाक्तानावि- 
धयस्वप्रयोजकविदिष्टचिदेव जानाद्य्थेः । उक्ताविषयस्वरूपफरूवश्वादेव घटादे; कर्मता । सुखादौ धरस्यस्वीकारपक्षे तु 
ताहश्चप्रयोजकस्वं स्थूखावस्थसुखादितादात्म्यख वोध्यस् । सूकष्मावस्थे हि सुखा दावक्ानं अमादिव्कायोदयात् + नतु 
स्थूरस्य इति भावः । ञेयस्य चित्तादुरम्यवतः । निचृन्तेरिति । अभ्यासः संबग्ध इृदतेन -बोलनःरः। भरतियोग्यः 
धिकरण इति । सतीति शेषः । सत्र प्रतियोग्यधिकरणे कपारनाशजन्ये घटनाशे म्यमि्राव् सन्तम् । अध्यास 
प्रवेति । भविद्यानिदतेरविधोपादानकस्वाभावाव् क्षानालिवयैतवान्मिथ्यात्वाभावेन - पञ्चमप्रकारस्वेऽपि चित्तादात्म्ं 
धिना स्पुरणसत्तासंबन्ध्रययासंभवात्तदवश्यकस् । एवं भावद्वैवमते पपा माकादेः सलयस्वेऽपि वदावश्यकम् । 
ननु शश्र, चिचाद्रसम्यसीकररे श्दश्यसंगन्भाजुपपनिरूपतकंसहटृतेत इश्यतवादिेतुना  मिध्याश्वसिद्धः पञ्चमकार" 
त्वादिरमदपपश्मू, वरष्ड--ब्रस्तुवु पति. सदेवेति ब्रह्मणि ̀ जटावितिषयपौ, वदुकारदतेभभ्यसावु मसाप्रभि 



४६८ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः १ | 

धविधाघृत्तिथतिविस्बितचेतन्येनेति विषथिणि क्ञाने बिषयस्याध्यासः कथमिति- वाच्यम्; एका- 
च्छिन्न पएवापरावच्छेदेन निरपेश्षोपाधेरिवा्च भेद्कत्वाभावात्, अतव अभियुक्तैः फटेक्या- 
देकयं शानस्योच्यते। नच--रूप्यादेः खन्ञनेऽध्यस्तत्वै र्यज्ञानस्य ज्ञाने भ्रमोत्पततिस्तज्कानेन तन्नि" 
बृत्तिरिति च स्यात्, अधिष्ठानाज्ञानक्षानाभ्यामभ्यासस्य जन्मनिचच्योर्नियतत्वात् , ज्ञानं स्जतमिति 
प्रतीतिपसङ्गाचचेति- वास्यम्; रजताकारवृ्यवच््छिन्नचेतभ्यस्य रजतश्रमाधिष्ठानत्वानभ्युपगमात्; 
इदमदावच्छिन्चैतत्यमेव तु रजतश्रमाधिष्ठानम् , त्च दैवाद्रजताकारव्रस्यवच्छिन्नचेतन्यमपि, नैता- 
वता ्रमाधिष्ठानत्वे तदपेश्चा । तस्य च अभविरोधिशुक्तित्वाद्याकारेणाक्ञानं ्रमकारणम् । तेनाका- 
रेण ज्ञानं ्रमनिवतैकम् । तएव न क्ञानं रजतमिति रमाकारापत्तिः, चरस्यवच्छिन्नस्येव क्ञान्वा- 
तस्यचाधिष्ठानत्वाभावात् । अधिष्ठानतादा्म्येन चारोप्यपरतीतिरिति इदं रजतमिवयेव खमाकारः । 
नठु--घटादेः खसन्निरुेन्द्रियजन्यखन्ञानात् पूवै सच्वेन तज्राध्यासो न युक्तः । नच-या घटेन्द्रिः 
यसन्निकषैजा इचतिस्तया घटो न प्रकार्यः। येन च परकादयो घराधिष्ठानचेतन्येन न तत्सन्निकषज- 
मिति-- वाच्यम्; चत्यतिरिक्तन्ञाने मानाभावात् । अज्ञाननिचृत्तेरपि तत एव भावाविति-चेच्लः 
चृद्युदयात् प्रागक्ञातार्थंसिच्यथ बृर्यतिरिक्तज्ञानस्यावदयभभ्युपेयत्वात् । अन्यथा तस्य साधकाभा- 
वेन राराश्शङ्गवुस्यतया सन्िकषतजन्यक्ञानहेतुर्वेन प्राङ्क सतत्वकस्पना निष्प्रामाणिकी स्यात् 1 तस्ा- 
द्यादरस्य धटादेरिन्द्रियसन्निकषौश्रयत्वेन ज्ञानकारणत्वं तादश्चस्य साधक किञ्चिन्मानमवदयमभ्यु- 
पेयम् । अम्यथाऽन्वयग्यतिरेकयोरग्रहेण कार्थकारणमावाभ्रहाव् सर्वैमानमेयादिन्यवस्थोच्छिदयेत । 
तत्व मनं न वृत्तिरूपम्; तदानीं चृत्तिकारणापचरत्तेरिति तद्धिक्चणं निदं खप्रकाश्चमेव खाघ- 

गोडबह्यानन्दी ( ठघुचन्द्रिका ) । 
रान्य वृत्यवच्छिन्नस्वम् । जीवस्य जगदुपादानव्वेऽप्येवम् । तथाच यत् विषयाधिष्ठानं तत्रावश्यं ज्ञानस्वोपहिताभेद 
इति तियमः, नतु ज्ञानत्वोपहितत्वरूपेणावदयमधिष्टानत्वमितिः; प्रयक्षस्थङेऽपि तदसंभवादिति भावः । संबन्धे “घरं 
जानामीति संबन्धन्यवहारे । निर्पेक्चेति । तावेवोपाधी स्रोपरहितयो्धो भेदक, यौ अन्योन्यनेरपेक्षयेण स्नोपहि- 
र्योपधायको; यथा भि्रदेश्स्थो घटौ स्वोपहिताकाशस्य भेदको भवतः, तदृत्तिषरयोस्तु खोपहिताकादय प्रति न 
मेदकता । नचेवम्--“अविदद्धविरोषणद्वयप्रभवव्वेऽपि विरिष्टरूपयोः । घटते न यदेकदा तदा सुतरां तद्विपरीतरूप- 
योरिति संक्षेपशारीरकवाक्यविरोधः; तस दययमथः--अविरुद्धे मिते, ये विशेषणे घरस्वदरभ्यत्वादिरूपे, 
तदुपदितयोयेव्ा नैकता धरते, तदा जगत्कारणत्वसंसारित्वरूपविशद्धबिरोषणोपहितयोः सुतरामेकता न घटत 
इतीति--वाच्यम् ; एकतेव्यसखयालखन्तामेदाथैकत्वात् । तथाच मिखितयोरहपाभ्योभद्कत्वेऽपि नालन्तमेदकता; अमि. 
लितयोस्तु सा; तस्माननिरपेक्षोपाधिरमिङितसुपाधिद्यम् । तयो्य॑था एकोपरहितादन्योपहितस्याद्न्तसेदः, तथा शुक्चयु- 
पहितवितः अनिदाबृद्युपहितविता नेयथैः । तत्र हेतुः--एकेत्यादि । एकावच्छक्े शवस्युपरिते चैतन्य एव 
अपरावच्छेदेन विचयाबृदयुपहितव्वेन । अभियुक्तैः पञपादिकाविवरणकारादिभिः । फङैक्यात् अभिव्यक्तत्वरूप- 
फरुव्वाश्रयस्य चेतन्यसैकतापन्नाभ्यां शयुक्तिरजतादिभ्यामवच्छन्नत्वात् । ज्ञानस्य शछक्यवच्छिन्रावि्यावरष्यवच्छिन्न- 

चितः । उच्यते उपचयते । तथा च निषययोर्मेरनात् तदाकारप्रयक्षद्रत्तिद्वयस्यापि मेरनेन तदुःपहितचिद्रपक्ञानयो- 
र्यन्तमेदाभावात् भयन्तसभिद उपच्य॑त इति भावः । पञ्चपाद्यामुक्तमेकमेव ज्ञानमेकफरमिति ! व्याख्यातं 
च तद्धिवरणे--“षिषयावच्छिन्ने फरम्, विषयश्च सलमिध्यावस्तुनोरन्योन्याद्मकतयेकताम पन्नः, तेनेकविषया- 
वच्छिन्नफरेकस्वोपाधे सष्यमिथ्याक्ञनद्वयमप्येकमिस्युपचयैतः इति । तथाचानिरपेक्षोपाध्योरलयन्तसेदकत्वमेतद्कन्थ- 
विरुद्धम्; भयन्तमेदाभावसख भ्हृते एकस्वोपचारनिमित्तसवादिति भावः । इदमेरोति 1 छकच्ठिस्वनिरिषटेय्थः । चस्य 
वच्छिन्नस्येति । नयु-प्रयक्षव्रस्यवच्छिन्नचितः घटादिविषयेऽपि तावार्म्येन सच्वात् "घे जानाती"यादिभ्यवहारा- 
पत्तिरिति--चेश्न; आख्याता्थस्यानुद्रग्यापारसय भरकृते मनोनिष्टयेव प्रययादुककताविरोषसेव भाने समभिष्या- 
ह्ारविरोषस्य नियामकत्वात् ; अन्यथा तण्डुरुक्रयणादिन्यापारखापि पचतीवयादौ बोधापत्तेः । विधमानसुखादौ वृष्य 
स्वीकारपक्षे ठु खभ्रतिविर्बाश्चयो छइत्तिपदा्थः । खपदं विरोभ्यभूतचित्परम् । (सुख जानामी"टादौ दितीयार्थस्ताद्य. 
त्म्यम् । खप्रतिबिग्बतिरिष्टसुखे तदन्वयः । श्वटं जानामी"टादौ तु खप्रतिबिम्बाश्रयबृत्तौ द्वितीयाथैसख निषयतवस्या- 
स्वयः । यदि तु भतिबिस्बविरिष्टरूपेण सुखादेः केवखसुखादितो मेदसरवात्तद्विषयकस्वं स्वीक्रियते, तदा जनातिसम- 
भिष्याहतद्ितीयामात्रसख षिषयित्वमेवा्थः । असत्वापादकान्ञानविषयत्वाभावभ्रयोजकनिरिष्टचितो जानालयथ्वे तु 
तादशप्रयोजकमेष इ्तिपदारथे; । उक्ताभावे द्वितीयाथस्याधेयत्वस्यात्वयः । विस्तरस्तु सिद्धान्तबिन्दुटीकायां मदीयायां 
शतभ्यः। अधिष्ठानतयदात्स्येन नाधारताद्म्येन । कारणापवृत्तेरिति। "भातो घट' इलाकारा भरमाणदततिनं 



[ अलुकूढतकेनिरूपणम् ] गौडत्रहमानन्दीयुता । ४६९ 

चात्, चृत्तिगतोत्पत्तिविनाराजडत्वादिभिस्तदसंस्पशत् । तदेव च नानाविधोपाधि संबन्धान्नानावि- 
शव्यबहारभाक् भवति नभ इव धघरभणिमद्धिकादयुपाधिसेदेनः वच्चान्ञानसाधकत्वार्खरूपतो नाज्ञा- 
ननिवतेकं, बस्युपरक्तं व्वज्ञाननिवर्तकमिति न चृत्तेरयुपयोगः । तथाच सवौल्ञानसाधके साक्षि 
चैतन्ये तसिन् धटादेरष्यास इति काऽलुपपत्तिः १ तदुक्तं सुरेभ्वराचा्यैः--“सर्वतीर्थ॑दशां सिद्धिः 
खाभिप्रेतस्य वस्तुनः । यदभ्युपगमादेव तच्छिद्धिवा्येते कतः ॥" इति । “सर्बतीर्थदरां तावत्सामान्यं 
मानरक्षणम् । अज्ञाताथौवगमनं त्वदुक्ते तन्न युज्यते ॥ खतः सिद्धोऽथवासिद्धो देहा दिष्ते भवन्, 
भवेत् । प्रमाणानां प्रमाणत्वं नोभयत्नापि कभ्यत्ते ॥ प्रमाणान्यस्तरेणापि देद्ादिश्चेत् प्रसिध्यति । वदः 
प्रमणिः कोऽन्वर्थो न हि सिद्धस्य साधनम् । खतोऽसिद्धे मेये तु नासतो व्यञ्जिका भ्रमा ! नाभिनय 
गक्ति सविता शराभ्धङ्ग स्फुरन्नपि ॥' इति नच--“घटोऽयसिव्यसौ चृत्तिराभासस्य प्रसादतः । विज्ञातो 

गोडन्रह्मानन्दी ( कघुचन्द्रिका ) । । 
संभवति; प्रमाणवृत्तेरक्तततानिरोधित्वेन सरसमानकाटीनात्तातताचिषयत्वासंमवात् । सासमानकालीनाक्ञातताविषय- 

कप्रमाणदत्तेः संभवेऽपि त्यात्तात्तत्वविरिष्टवरादौ कारणतादि्रहेऽयुपयोगः । अतः खरसमानकाटीना्तातस्वविरिष्ट- 

घटादिविषयकं चिद्रूपं प्रयक्षमेव तदुपयोगि वाच्यम् । किचोक्तवटादि्तानं विनोक्तधटेन्द्रियसंयोगानुकूरुष्यापारे 
परवृत्तिने स्यात् । नच--सस्रणसंद्रायाचप्रमाणवृच्येव सेति-- वाच्यम् ; उक्तवटस्याननुभूतत्वस्थछे सरणासं भवात्. । 

'घटोऽज्ञातो न वेति संशयोत्तरंचोविद्यावर्जितः अन्ञातघरेन्द्रियसंयोगादेः संशय एव स्यात्, न तु निश्चय इतिः 
भावः । ननु अश्रमाणवृ्तिसंशयादिनोक्तघयादिप्रहणासंभवेऽप्यपरियाव्रत्तिसद्वाहिकास्तु, तच्राह--तद्िरक्षण- 
सिद्यादि । इ्ते्जडस्वेन मिथ्यात्वेन च मोक्षानन्वयित्वात् अप्रकाशमानसुखरूप्रय मोक्षस्यापुरूषाथैत्वाच्च सपक 
चिदरपस्वं मोश्चसावदयकम् । तथाच तस्य निव्यत्वादेकत्वाचच वृच्युपहितः स एव जानम्; अन्यथा दत्ते नत्वे “तदा 
ज्ञातम्” “दानीं धयो ्ातः' "पटो ज्ञातः इल्यादिप्र्ययानामजुगतैकविषयकस्वमानुभाविकमपरुप्येत । वृत्तेरपि खप्र- 
कारस्वे कदप्यमाने गौरवं चापद्येत । नच-- चितः खभ्रकाशत्वं तत्तदेहादौ संशयाद्यथोग्यस्वम् ; तदपि देहादुावना- 
तत्वम्, चितो हि पएूणौनन्दरूपेणाच्रृतत्वेऽपि स्फुरणरूपेणानाद्रतत्वमेव; अन्यथा अहं स्फुरामि न वाः (मनः स्फुरति 
न वेशि "न र्फुरती?ति वा संश्षयविपयौसापत्तेः, तथाच वचृत्ति्ठानस्यापि तादशस्वप्रकारास्वमस्त्येवेति कर्थ गौरवम् ? 
तदुक्त ताकिंकादिभिरपि-- शन हि जानन्नेव पुरुषो जानामि न वेति न जानामीति बा जानाती"ति, घरक्ञानवान् 

पुरूषो" “घटमहं जानामि न वेति घट न जानामीति वा नाुभवतीति तदर्थं इति--वाच्यम् ; स्ान्यभानानपेक्ष- 
भआतीतिव्यवहारविषयस्वं स्वभ्रकाशचत्वमित्ि हि मूर एव जडत्वस्य मिथ्यार्वहेतो विवेचने उक्तम् । तथाचोक्तविषयसवे 

बृन्तौः खीक्रियमाणे गोरवम् । “सुखं भाति" 'चिद्धाती"व्यादौ चिन्ताद्स्म्यस्येव प्रयोजकतया तत्वेन बृत्तिभौतीध्यादैः 
बृ ्तितादाव्म्यसख प्रयोजकतया कर्पनीयत्वात् । किंच तार्किकादिमते संशयाद्ययोग्यच्वरूपमनाबतस्वं 
निश्चयनिषयत्वम्, नत्वावरणानिषयस्वम् ; तेभावरूपसयावरणस्यास्वीकारात् । तथाच दृत्तेर्व॑टादिवदुक्तविषयत्वेऽपि 

न॒ सखप्रकाश्चस्वम् । नच--तन्मते सर्वस्य श्ानस्यानुभ्यवसायाभवेनोकतनिषयत्वासंभवात् संराथादिधिषयव्वे 
स्ञानतादात्म्यमेव विरोधित्वेन कष्न्यम्, तथाच तादृदातादास्म्यमेव स्वप्रकाङशत्वमिति- वाव्यम्; उक्तकस्पनार्यां 

गोरवात्, सष्ुक्तविषयत्वं प्रति निश्चितस्वमवद्यं विरोधि वाच्यम्; अतरि्यमानस्यापि षयादिज्ञानस्यास्मनि निश्चये 
तव्संश्याजुदत्तेः । तथाच बिधमानेऽपि घटादिज्ञाने िश्चितत्वखैवो्तविरोधिस्वे संभवति; अयुन्यवसायस्य 
सर्वदोत्पत्यसंभवेऽपि वचिद्ूपनिद्य्वायुभ्यवसयेन निधितस्वसंमवात् । किच सुखादेर्युक्तविरोधि्वं स्वया 
वाच्यम् । तथाच सुखस्वादिसाधारणस्याहमथपिरोष्यतानिरूपितनिश्चयश्रकारतावस्छेद्कल्वस्य धीतवभीत्वादिनिष्ठ- 

संश्चयादिपररारताचच्छेदकस्वदिरोधिरवसं भवात् सुखादीनामनन्तिरोधित्वकस्पनं न युक्तम् । तस्ान्न जन्यक्ञानादेः 

स्वप्रकादात्वम् ; वित्तादारमयेनैव तस्य भातीदयादिभ्यवहारात् श्वास्यभनेलयादिरक्षणामावादिति भावः । अज्ञान 

निवतेकसिति । यदयप्यक्ञानस्य प्रमारृविदनुपरागस्य वा निवसैकस्वं इत्तावेव; आवरणभङ्गश्च इृष्येति मूके 

पू्सुक्तं; तथापि तदुपरक्तचित्यपि तदस्तीति तथोक्तम् । न हि तक्निदृत्तिजनकस्वं तत् ; येनोक्तचिस्वरूपेण तदुक्तौ 
गोरवं स्यात्, किं ठु तद्विर्ढख भावत्वम् । ननु-- मरमोस्यत्तः पु्वैमभतीतमप्याततवयादिकं पश्रादज्चुमानादिना शेय 
स्वात् नासत्; अन्यथा कदाचित् केनचिदप्रतीतिमात्रेणासत्ये सर्वैमसत् स्यात् › नच तदा नापि तस्याभरतीवस्त्रमिति 
वक्तु शक्यम् । नच--अन्ञातताकाछे घटादिज्ञानाभावे प्रयक्षे तक्कारणेन्द्रियसन्निकर्षे चोष्तथटादेः कारणताग्राहकान्व- 
यव्यतिरेकन्ञानसंभव हइति-- वाच्यम्; उक्तघटादेरभानापादकाज्ञानकाडे अनुमिल्यादिनापि तस्स मवात्तप्रष्ट-नाभि- 

व्यनक्तीति । नाभिव्यशतयुदेश्यकभषिमानिलथः । तथाच थथा जगतमोनाधुदिश्य सविद; मृत्तः, नतु आश" 



७० अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः १] 

धर. इच्युक्ति्मह्याजुभवतो भवेत् ॥' इति वदता दृत्तिशरतिविर्बितस्य घटानधिष्ठानचेतस्यस्य घटातु" 
भवत्वोक्तिविरोध इति--वास्यम्। वृत्तिप्रतिबिस्बितचैतन्यस्य घटाधिष्ठानचेतन्येन सह सेदाभावात् 
चेतन्यस्येकत्वात् । यथाचैकस्थैव चैतन्यस्य स्वैभासकत्वं तथा विस्तरेणोपपादितं "नाभाव उपरुब्ये- 
रित्यसिश्नधिकरणे' भाष्यरृद्धिः । नलु-द्दयत्वान्यथायुपपर्या मिथ्यात्वसिलयथौप्र्तिर्विवक्षिता, 
किं वा सत्यत्वे दरयत्वं न स्यादित्ययकूटतकेमाच्रम् । नाद्यः; तत्सामथ्यभावात् । तथाहि--आक्षेष्य- 
स्योपपादकत्वं; प्रमाणापिरुद्धत्वं, आक्षेपकस्यानुप्थयमानत्वं, प्रसितस्वचेव्यर्थापत्तिसामभ्री । प्रृते 
चाक्षेष्यसंबल्धिनो मिथ्यात्वं नाक्षेपकस्य संबन्धस्योपपादकम् , प्रत्युत प्रतिक्रूरमेव । नचाभ्यस्तत्व- 
रूपसंबस्धस्य न तत्परतिकखत्वम्; तस्यादयाप्यसिद्धेरनाक्ेपकत्वात् । प्र्यक्षादिविरुद्धं चेदमाक्षेप्यम् । 
चाप्येकस्य ददयत्वस्योपपत्तये भ्रमितानेकस्य स्ागो युक्तः । आक्षेपकं च न दगध्यस्तत्वम् ; तस्यैव फरूत 
आक्षेप्यत्वात् 1 नापि डग्विषयत्वरूपो दग्संबन्धः; तवासिद्धेः । दगधीनसिद्धिकत्वम्; डग्विषयत्वा- 
तिरिक्तस्य तस्यासिद्धेः । नान्यः; सच्छरेऽप्युक्तरीव्या संचन्धान्तरेणेव ददयत्वस्योपपन्नतया अनुपपत्त- 
रेवाभावादिति-- चेन्न; अयुक्रुलतकस्यैव प्रकान्तत्वेना्थपत्तियेत्यादिविकटपानवकाशात्, उभयथाप्य- 
दोषा । तथाहि- सत्यत्वे दग्द्यसबन्धायुपपत्तिः । मिभ्यात्वं च तदुपपादकम्, न तत्संबन्ध- 
अतिक्रुलम्; मिथ्यातेऽपि श्ुकिरूपस्येदमंशेऽध्यस्तत्वरूपसं बन्धदरौनेन संबन्धसामान्ये भरतिक्रुल- 
त्वाभावात् । आक्चेपकोऽपि दग्विषयत्वरूपो दकसंबन्ध एव अध्यासरूपस्य टग्विषयत्वस्य ममाऽपि 
संप्रतिपत्तेः, तास्विकस्येव तस्य निषेधात् । न चाध्यस्तव्वस्यादाप्यसिद्धिः, दक्संबन्धसामान्य- 
स्याक्षेपकस्य प्रसक्तविशेषनिषेघेऽप्यभ्यस्तत्वरूपविशेषपयैवसानेनासिच्यभावात् । न हि अध्यस्त 
संबन्धत्वेनाक्षेपकता, किं तु संबन्धत्वेन । ख चाध्यस्तत्वसंबन्धसंभावनयाप्यबाधित' एवेति । 

गोडब्रह्मानन्दी ( टघ्ुचन्दिका ) । 
शङ्गीयतमोनाशसुदिदय; तस्याक्ीकलवेनाज्ञानासंभवात्, तथा घटान्नाननाक्ञार्थं म कस्यापि प्रदृत्तिः स्यात्, घटाक्ञानश्य 
भरमाणक्ञानासंभवात् › अतस्तस्य ज्ञानं सक्षिचिदेवं । नयु--प्रमाणड्स्यभावेऽपि घटादेरक्ञाततया भानस्वीकारे तदा 

तत्र भातीति व्यवहारः स्यादिति-चेत्, भश्हाततया भातीति खादेव; घटदेरयुमिसादिकाङे अनुमितत्वादिना 
धटो भातीतिवत्, धटो भातीति व्यवहारस्य तु नापत्तिः; सन्ञातस्वज्ञातस्वाभ्यासुपहितयेव धटादेसदनान्र॒तसाक्षि- 
तादास्म्यस्वीकारत् । अतएवोक्तं विवरणे--"अक्ञाततया ज्ञाततया च सर्वं सक्षिमास्यमितीति भावः । आभा 
सस्य त्तिपरतिबिस्बितचितः । ब्रह्मायुभवतः बह्माभिश्रसष्किणः । वदतेति । खदश्चार्येणेति रोषः । चैतन्यस्य 
छद्धचिदुपहितचितः । एकत्वात् तादासम्यात् । इत्यसिन्नधिकरणे इति । सर्वदरयावुस्यूतत्वात् खभ्रकाशचिद्रूप- 
स्वाचवात्मा खेवरसर्व॑भासक इत्यादि तत्रोक्तम् । आगक्षेप्यस्य अ्थौपत्तिकस्प्यस्य । उपपाद्कत्वं यद्विना आक्षेप- 
कमनुपपन्न तस्वम् । आक्चेपकस्येति । यस्यानुपपन्नत्वधीर्थापत्तिकरणं तखेल्ैः । अथोपत्तीति । अञुपपत्ति- 
धीकरणकाथापत्तीदय्थः । अथवा यस्सं्चयोऽर्थापत्तिकरणं, सोःऽप्याक्षेपकः । तथाच संशयकरणिकाप्यथपत्तिः भरते 
्ाद्या । यथा हि जीविनो देवदत्तस्य गृहासत्वे बहिः सत्वं विना अनुपपन्नमिति धीः उपपादुक वहिः स्वस्य 
देवदत्ते अर्थापत्निरूपे ज्ञनविरेषे करणम्; तथा जीविनो देवदत्तस्य गृहासच्वन्ञानं पूर्वनिश्चितयोर्जीवन॑गहसस्निय- 
मयोः संशयाहितजीवनसंशयद्वारा करणम्, उक्तनियमसंश्यो वा जीवनसंशयद्वाय करणम्, करणख सव्यापारत्वा 
नियमात् , जीवनसंशय एव वा करणम्; देवदत्तो बहिरसतीत्यथोपच्यन्वयव्य तिरेकानुविधानस्याविरोषात् । बहिः स्वं 
धिनानुपपश्नतवं तु बहिः सस्वाभावभ्यापकाभावप्रतियोगिस्वम् । प्रहृते तु दग्दस्ययोरन्यतरमिशथ्यासं विना संबन्धोऽघ्ु. 
पपक्ष'हति धीः, पू्वनिश्चितयोः इण्दश्ये संबद्धः एव तयोः संबन्धः सल एवेति नियमयोः, संशयाहितं इग्टदये संबद्ध 
न चेति संशयं इारीञ्य बिभरकषेहेतुकः तयोः सलयसंबन्धामावनिश्चयः तादशसंशयो था करणसुक्तान्यतरन्मिथ्येलर्था- 
पत्ताविति द्रष्टव्यम् । पतिक्रुरमिति । संबन्धिमिथ्यास्वे संबन्धमिथ्यास्वनियमात् मिध्यास्वस्य च तुच्छस्वरूपवात् 
संबन्धस्लरूपस्य कारादिसंबन्िनः भ्रतिकूरुं संबन्धिमिथ्यास्वमिति पराभिमानः। परमते शुक्तिरूप्ये मिभ्यात्वसं बन्धस्य 
श्ुक्तिरूप्याभावस्य प्र सल्यत्वस्वीकारात् तन्न मिथ्याप्रतियोमिकतवमिथ्यानुयोभिकत्वयोर्भिध्यास्वासाधकत्वान्नेयं परोक्तिः 
चुका । मन्मतेऽपि भपञ्चाभावे बह्मस्ररूपे व्यभिचारो बोध्यः । उक्तरीत्या दच्छादाधिव क्ञानेऽपि विषयस्य सल्य- 
संबन्ध हव्यादिरीला । संबन्धान्तरेण अध्यासान्यसंबन्धेन । आश्षेष्यं विनाक्षेपकस्यालुपपत्तिमाह--सत्यत्व रति । 
ह्ध्यसलयस्वे इत्यथैः । नन्वनध्यस्तसंबन्धस स्वयानङ्गीकारादध्यस्त एव संबन्ध आक्षेपकः; अध्यस्ता च नाक्ेपस्पूरं 

संभवति, आक्ञेपसेव सर्वदश्यमिथ्याप्वसाधकत्वादिव्याशङ्कय नषिधति-नचाध्यस्तत्वस्येति । संवन्धत्वेनं 
लिभृष्टयोः संबन््वेन । स च ताददरूपविरिष्टंबन्धश्च । अबाधित दति । तथाच्च मिष्याप्वरूपेण संबम्भसयेव 
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नच--घटस्य ज्ञानमिति धीसिद्धसंबन्धसामान्यस्याध्यस्तत्वं न विरोषः, न हि रुष्यस्य शुक्तिरिति 
मतीतिरस्तीति--वाच्यम् ; रूप्यस्य शुक्तिरिति प्रतीयभावेऽपि रूप्यस्य शुक्तिरधिष्ठानमिति प्रतीत्या 
अध्यस्तत्वस्य संबन्धविशेषत्वसिद्धेः, चेचस्य मैत्र इति परतीत्यभावेऽपि वचेच्रस्य पिता मैन इति 
भ्रतीतिवत् आष्चेप्यमन प्रमाणाषिरुद्धमेव; अध्यक्षादिविरोधस्य प्रगेव परिद्टतत्वात् । आ्षेपके च 
भ्रमितत्वमनपेक्षितमेवः; अध्रसितेनापि तिबिम्बेन बिम्बाक्चेपदौनात् ! तकंपरतायामयपि नाप्रयोज- 
कता; सत्यत्वे संबन्धालुपपत्तेभेव दुक्तन्यायखण्डनेन प्रथमत एएवोपपादितत्वात् । दश्यत्वाभावस्या- 
पादकमज सच्वमनिवोच्यत्वाभावो वा चिकालावाध्यत्वं वा । उभयथाऽपि न दोषः । नचानिवौच्यत्वा- 
भावस्य तच्छे परोक्षधीवेयतया दश्येऽपि स्वेन व्यभिचारः कारणासामथ्येन तत्र तदाकारवरत्तिस- 
मुह्ासेऽपि दक्संबन्धरूपस्य ददयत्वस्य तुच्छविरेधिनस्तजाभावात्, तुच्छाकारताया चृत्तिगतत्वेऽपि 
खृत्तिरसंबन्धस्य तुच्छगतत्वाभावोपपत्तेः । नापि--यथा सतो बरह्मणः खव्यवहया संबन्धः, तथा 
टादेरपि सत एव खन्ञानेन संबन्धोऽस्त्विति-वाच्यम्; दश्टन्ते बह्मण्यभ्यासस्यैव - व्यवहति- 
संबन्धत्वात् । तथाच उभयसंबन्धिसखे विषयविषयिभावानुपपत्तिः नाप्रयोजकत्वादिना परिभूयते । 
पतेन--आध्यासिकः संबन्धो नाम अध्यस्तसंबन्धो वा, अध्यस्तत्वमैव वा, आये संबन्धस्य मिथ्या ' 
त्वेऽपि संबन्धनो दक््यस्य द्य इव मिथ्यात्वाुपपत्तिः । द्वितीये क्ञानस्याप्यभ्यस्तत्वेन तत्र अध्या- 
खायुपपत्तिः खन्ञानपरंपरायामध्यासखीकारे अनवस्था चेति- निरस्तम्, श्ञानं हि वुर्यत्रच्छिन्नं ` 
चेतस्यम्, तजावच्छेदिक्राया चरत्तेजैडाया अध्यस्तत्वेऽप्यवच्छेधस्य चैतन्यस्य भ्रकाद्यरूपस्य अनध्यस्त- 
त्वेन तज दस्यस्याध्यासाद् दद्यमिश्यात्वेऽप्यनवस्थाविरहस्योपपत्तेः । अत एव--राब्दनृत्तिविषयो 
ब्रह्य न चत्तो कतस्पितमविद्याविषयो ब्रह्मप्वि्यायां न कस्पितं यथा, तथा दद्व न दशि कस्पितम्; 
तथाच टदक्ददयादेस्ताच्िक पव संबन्धः, सामान्यसंचन्घेनेवातिप्रसङ्ग निरस्त विशेषजिज्ञासः' 
विद्येषोक्तिश्च विरोषजिक्षासादिवदनर्थिकैवेति--निर स्तम् , चच्यविद्ययोः बरह्मणो ऽनध्यासेऽपि तयोरेव 
घह्मण्यध्यासात् संबन्धोपपत्तेः, अतस्तत्र ताच्िकसंबन्धाभावात्, कथं तद्ष्टान्तेन दश्टदययोरपि ' 
ताल्िकसंबन्ध इत्युच्यते ? तथाच परकिद्धविशेषे बोधिते सामान्यस्यैव बाधकराङ्काया अतिधरसङ्ग 
प्राप्ते विद्येषजिक्षासाया विशेषोक्तेश्चः साफय्यात् न ते निरर्थके । पतेन-रसंबन्धस्य प्रामाणिकत्वे 
यथाक्थचन खश्चणं भविष्यति । तथादि-संयोगसखमवायान्तभौवे तद्धक्चषणमेव लक्षण भविष्यति, 
तदनन्तभौवे तु तदुभयभिनसंबन्धत्वसेव श्चणमसत्विति-निरस्तम्; उक्तयुक्त्या प्रामाणिक 
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गोडबरह्मानन्दी ( कघुचस्दिका ) । 
सदभावस्यापि निश्चयो नाक्षेपपू्वमसीति मिश्यात्वरूपेण संबर्धसिद्धो न बाधकमिति भावः । न विरोष शति । 
भविष्ठानारोप्ययोः संबस्धः अध्यसतर्सवन्धक्षब्दार्थः । स्व न संभवति; अधिष्ठाने आरोप्य संबन्धप्र्ययासंभवात् ; 
अयिष्ठानद्तानं हि आरोप्यसंबन्धक्षानविरोधीति भावः । ननुक्तपरस्योऽपि न संभवति; शुक्तिरूप्ययोः संबन्धविषय- 
कत्वात्, तप्राह--चेश्रस्येति । अभावे जभावकाछे । तथाच चैन्रमैत्रयोः मिथो वैरिष्यमरहासंमवकष्े यथा, 
येन्रस्य पिता भेत इलयत्न चाने चैत्रस्य जनकतायां बिरोषणस्वं, तथा शुक्तिस्वविरिष्टसय रूप्यसंबन्धग्रहासंमवेऽपि, 
अमविरोप्यतवरूपाधिष्ठानसरघयके भ्रमे रूप्यस्य संबन्धावगादी प्रस्ययो नानुपपन्न इति भावः । चृत्तिगतत्वेऽपीति । 
नञु-दत्तौ दुच्छाकारतास्वीकारे तुच्छे इत्तिसंबन्धोऽपि स्वीकृत इति--चेन्न; वृत्तौ तुच्छाकारता हि न 
सार्वदिकी, फिवु दृत्तिकाकावच्छिन्ना; तुच्छे तु इ्तिबिषयत्वं यदुच्यते, तदा तदपि तादृशमेव वाच्यम् , 
सावैदिकस्वासंभवात् । तथाच बत्तिकारसय तुच्छासंबन्धित्वेन तुच्छनिष्ठे इत्तिविषयत्वे भवच्छेद्कत्वा संभवाद् 

सुपपत्तिरिति भावः । उक्तच माध्वादिभिरपि--“ध्वेखादावेव अरतियोग्यादेः संबन्धो, न तु प्रतियोग्याद 
भ्वंसादेः संबन्धः” इति । नच--तुच्छे दृत्तिनिष्टसंबन्धनिरूपकस्वं निनोक्तसंबन्धोऽलुपपन्न इति तद्वस्यं वाच्यम् ; 
तथाच तस्यप्यसार्वदिकष्वावच्छिन्नत्वस्यावर्यकस्वादसुपपत्तिरिति-- वाच्यम्; संबन्ध तदन्यसंबन्धाखीकाः 

राव् । सामान्यसबन्येन संबन्धस्ामान्येन । इति सव्येनेव्यादिः । भरसिद्ध विशेषे सल्यसंबन्धे । सामान्यस्य 

संबन्धसामाम्यस्य । चाधद्ाङ्कयेद्यादि । यदि सलयसंबन्ध पव वरिष, तदा विप्रकृष्टो; संबन्धिनोस्तदसंभवात् 
संबरधस्ममान्पं न स्यात् , निग्रकृशटयोविरिष्टसंबन्धात्रिषयिकैवेति सीकारे सच्रिङृषटयोरपि सा तथा स्यादिव्यतिग्रसङ्गः, 

तस्मात् निशेषान्तरं िश्यासंबन्धरूपं वाच्यम्, तच्च कथमुपपद्यत इति जिक्तासा तदुपपाद्त चर न व्यर्थम्; संबन्धः 

सामान्यस्थापनद्वारोच्रातिभसङ्गतिरासख फर सष्वादिखथेः । संबर्थिभिन्नत्व इति । द्दयमोः संमन्भभ्ान्रस 



श्रछर् अद्वैतसिद्धिः । ॥ परिच्छेदः १ | 

संबन्धस्य संयोगसमवायान्तभीवस्य च दूषितत्वात् । तदुभयवदिभूतसंबन्धत्वे तु वयमपि न निरा- ङमः, कि ठ तसय प्रामाणिकत्वम् । किंच दण्डदययोः न ताततिविकसंन्य; संबम्धिभिन्नतवे अनवस्था 
नात् । नच दरयत्वान्तरहीनस्य ददयत्वादेरिव सवनस्य, खनिवाहकत्वं कचित् मनिष्यतीति-- वाच्यम्; दद्यत्वमपि दक्संवन्ध एव 1 तस्य च खनिषौहकत्वं न मायिकत्वं विनेति नास्माकं परति- 
कूकमभ्यधायि देवानांभियेण;ः अभिन्नत्वे संबन्धत्वायोगात् । नचेवमाभ्यासिकसंबन्धत्ेऽप्येतदोष- ्रसङ्गः, तस्य मायिकत्वेन मायायाश्चाघरितघटनापदीयस्त्वेन सवाचुपपत्तेभूषणत्वात् । नच--अति 
ग्रसङ्गनिराकरणा्थं डग्टद्ययोः संबन्धनि्वैचनं प्रकृतम्, नतु विषयत्वनि्वैचनम् , अतो विषयत्व- खण्डनमयुक्तोपाटम्भनमिति- वाच्यम्; विषयत्वखण्डनेन निरुच्यमानधक्तसंबन्धस्येव खण्डनात्। नच-बिषयित्वानिर्तावपि विषयिणः सत्यत्ववत् बिषयित्वानिरक्तावपि बिषयः सदयः स्यादिति वाच्यम्; विषयित्वानिरुकावपि विषयाध्यासेनेव तदुपपर्या विषयिणः खल्यस्वं युक्तम् , विषयत्वा- निरतौ तु विषयस्य सत्यत्वं न युक्तम्; विषयिणो ऽनध्यस्तत्वे विषयाध्यासमन्तरेणान्यस्योपपादक- स्याभावात् । यञ तु विषयिण एवाभ्याखः। ततर बिषयः सत्य एवः; यथा ज्ञानविषयो ह्म । नचोभया- ध्यासः; द्न्यबादप्रसङ्गात् । अन्यतराध्यासे च विनिगमकमयुद्त्तत्वव्याड्त्तव्वप्रकादाजडत्वादिकमेव । तस्मद्विषयिणो नित्यदशोऽनध्यासात् विषयस्येवात्राभ्यासः । नच--श्रमाणजातं खविषयावरणेः. स्यादियुक्त्या दण्विषयत्वरूपह्यत्वस्य हेतूकरणेन च त्वयाऽपि विषयत्वं निबौच्यमेवेति- वाच्यम्; तत्त्वतोऽनिवौच्यत्वेऽप्यध्यस्तत्वेन घटादिसमकक्षनिवौच्यत्वस्य संभवात् । ननु- कथं प्रमाणज्ञान- विषयोऽध्यस्त इति-चेश्न; प्रपश्चविषयकन्ञाने तच्वावेदकत्वलक्षणपामाण्याभावादिति गृहाण । अतवपव--यादरो विषयत्वं ते चत्त मरति चिदारमनः । ताददां विषयत्वं मे इद्यस्यापि दर प्रतीति-- निरस्तम् ; चिदात्मनो ऽन्यासेऽपि इत्ेस्तजाध्यस्तत्वेन तद्ड्ान्तेन प्रकृतेऽप्यनष्यासस्य वक्तुम रक्यत्वात् । स्यदेतत्--मिथ्यात्वनिवेचनात्तत्साधने ददयत्वादिकं निरवक्तवयमेव, नहि घटाचसङ्गीणौ- कारलञानं विना तदिकश्षणन्यवहारः; अथ निरुक्तासङ्कीणीकारज्ञानमामेण तदुपपत्तिः, तर्हिं तुस्यं ममापि । इयांस्तु विशोषः; यत्तव स आक्षारः सद्विलक्षणः, मम तु त्वन्मतसिद्धप्रातिभासिकवेल- कण्यसाधकमानसिद्धमसत्ताकः, न दि लक्षणोक्तययुक्किभ्यां सदसद्वैलक्षण्यरूपानि्वंचनीयत्वहा- निलाभो; जह्यण्यपि भौतस्यापि जगत्कारणत्वादिकक्षणस्य सण्डनरीत्या असंभवात्, सयैव- -कीदकल्त्यगिति चेत्तादगीहगिति स्यम्. । यत्र न_असरल्येतत्यत्यगिव्यवधारये'तिबरह्मणोऽपि 

गोडनह्यानन्दी ( ठघुचन्दिका ) 1 [ि सननभिजसे इयथः अनवस्थानादिति ॥ भदश स्वभिन्ने संबन्धे इकसंबन्धान्तरं तत्रापि दक्संबन्धा- न्तरामति जनवस्यानादिलथः । सरनिर्वाहकत्वं खं प्र संबन्धत्वम् । संवरः धः श स्वसि'चिति मरतीतेः । ख्रतियोगिकत्वस्वाचयो गिकस्वयोः त्राप्यभावात् दामा, न स वेव घटाद्रविव इद्यत्वेऽपि ई॑अस्ताद्रम्यं मिथ्याभूतं स्ीक्रियतामेवं तन्नापीलयनेवस्था तव मतेऽपि दुवरेति- वाच्यम् ; यदाद्ानिव इद्यस्वादौ तद्नचुमवात् , यावदुभवमेष मिथ्याभूलस स्वीकारात् । भूषणत्वादिति । उक्तं हि खण्डने 

भविष्ठानान्यमिथ्यात्वमेव उपपादुकमिति भावः । अन्तरेणेति । विनिगमकाभावाद्धिषयतस्संबन्धयो सिय . कम्” न तु तत्सबन्धमा्रसेल्थः । अन्यतराध्यासे विषयविषयिगो दवय वु मनु--यत् भमान्तरानुदतत, तद्वद्थं तद्धमेतद्धमाधिष्ठानमिति वा ततर एत्रद्मेऽनारोपितमिति वा न ध्यासिः; छक्ठिरुप्यायवच्छनने चैतन्ये चमान्तयोद्येन छक्तिरूप्यादेः खभ्रमानधिष्ठानत्वादिना व्यभिचारात् , नापि सर्वश्रमानु- वत्तव्वमारोपितत्वव्यतिरेके हेतुः; तावतापि अक्यवच्छिन्रचितोऽपिष्ठान्वासिशचादितादवस्भयादिति--चेत् खल्य तथापि यख मस्य बाघकाले बाधकधी विषयतया यदुुबतेते, तत् तद्माधिष्ठानप्निलयादिग्यािसंमवः । नस हि चैतन्यम् तथा, छक्तिरूप्यादिभ्मस्थटेऽपि खक्याद्यवच्छिन्नसद्रपेण तत्तथा । इयं छक्तिः सतीति हि बाधकन्ञानम् 
सासवा तस्या भासकान्तरकट्पने च गोरवात् । आदिपदेन विनाशिष्वात्रिनाशित्वसंग्रहः । यधद्विनारि; च भमाधिष्ठानम् ; तन्ना तस्याधिष्ठानस्वासंभवादिव्यादि बोध्यम् । त्वेति । भ्रिकारावाध्ये्भः । सत्ता वकाखनाध्यता । तादु परोक्षम् । पमल 3 भेष । चज न मसि यस अतीनो न समला 

नपरोक्षम्। यञ्न न भ्रसरति यख अतीचो न समसन्ताकरक्षणं ` १ भात्मनः। 



[ भवुकूकतकेनिरूपणम् ] गोडनरह्मानन्दीयुता । ४७१ 

दु्निरूपत्वोक्तेश्च, पपञ्चेऽपि त्वदुक्तानिवीच्यत्वसमकक्चरक्षणसंभवाच्च, "यत्कठिनं सा पृथिवी"टयादि- 
शरुत्या पृथिव्यादीनामपि रश्चणच्वोक्तेश्च । तस्मादनिर्बाच्यत्वं न सस्वविरोधि । सच्वेऽष्यजदध्तत्वा- 
देवानिवंच्यत्वोपपत्तेः । नच निवाच्यत्वमपि सतवपयोजकम्; नदि शुक्तिरूप्यस्यापीतरसेदसाघकं 
रूप्यत्वं प्रातीतिकजातिरूपतया सुवचमपि सत्यम् । किंच जह्मण॒ आनन्दत्वज्ञानत्वसलयत्वखभकार- 
त्वादि खण्डनोक्तरीव्या दुर्वचमिति बह्म तत्वतोऽनानन्दादयात्मकं स्यात् । तस्मादिष्चक्षीरादिमाधुयै- 
वद् निवौच्यमपि विपयत्वं सदेवेति, अच्ोच्यते--टदयत्वादेरनिर्यैचनीयत्वं कि सरघेन, उत खरूपेण । 
नाद्यः; सच्ेनानिर्वचनीयत्वेऽपि तत्तदाभासरक्षणानालिद्गितत्वमात्रेण हेतुर्यो पपत्तेः तन्निर्वचनान- 
पेक्षणात् । न द्वितीयः; तात्तिकाताच्विकसाघारणेन दक्संबन्धित्वादिना रूपेण दग्विषयत्वस्य निर्वै 
मशक्यत्वात् । लक्षणोक्त्यञक्त्योनै सदसद्वैटक्षण्यरूपानिवोच्यत्वहानिखाभकरत्वमिति यदवोच, 
तदपि नः; पूवोक्तव्यापकानुपरुग्धिसदिताया लक्षणानिरुक्तः उक्तरूपानि्वैचनीयत्वपयोजकत्वात् । 
यत्वानन्दत्वादिना धर्मेण कीदभिद्यादिना खरूपेण च दुर्निरूपत्वात् बह्यणोऽप्यनिवैचनीयत्वप्रसङ्ग 
इति तश्र; आनन्दत्वादिधर्मेवत्तया दुर्निरूपत्वेऽपि दुःखभ्रयनीकत्वाद्युपरुक्षितखरूपस्य सत्वेन निचैक्तं 
शक्यत्वात् । नचेवं प्रपञ्चे ससं शक्यनि्वैचनम् ; बाधकसद्भावात् । अतप्व--कठिनस्पदीवत्वादिना 
पृथिवीत्वादीनां निवैचनमस्त्येव, सच्वेऽप्युद््तत्वादिना निवौच्यत्वोपपत्तिरिति-निरस्तम्; नदि 
निरुक्तिविरहमातरिण्निर्वाच्यत्वं नूमः, पितु सच्वादिना निरुक्तिविरहेण। स च प्रपञ्चे बाधकादस्त्येव । 
नच--काने विपयस्याध्यस्तत्वे तदक्षानजन्यं तजक्ञाननिवत्यं चाध्यासं प्रति विषयत्वं तदञ्रुबिद्धतया 
ग्रतीत्यभावश्च न संभवतीत्ति--वाच्यम्; चैतन्यमाचान्ञानजन्यत्वात् 1 तज्क्ञाननिवव्यैत्वाचच घरादि- 
भपञ्चस्येत्युक्तत्वात् । सदिति परतीयमानाधिष्ठानचेतन्याजुविद्धतया प्रतीयमानत्वमप्यस्त्येच । तस्मा- 
त्सव्यतवे दग्डद्यसंबन्धत्वायुपपत्तिर्टेव ॥ इव्यद्वेतसिद्धो भपश्चमिथ्यात्वालुक्कखतकै निरूपणम् ॥ 

त पकम ज च भम् निक 

गोडब्रह्यानन्दी ( खघुचन्दिका ) । 

मूराज्ञानविषयरवादिकमपरोक्षमपि न समसत्ताकम् । दुर्निरूपत्वोक्तेः खनिर्वोश्यत्वस्यैव रक्षण्योक्तेः । अनिवी- 
यत्वं सलयस्य रक्षणादेरनिर्व्नम् ! खण्डनोक्तरीत्येदि । 'अभीष्टसिद्धावपि खण्डनानामखण्डि रा्ञामिव नैव 
माला ! तत्तानि कस्माश्न यथावदेव सेद्धान्तिकेऽप्यध्वनि योजयध्वःप्रिति रीव्येद्य्थेः । संसग॑खण्डनादियुक्तिभिः 
पराभ्युपगतम्रक्रियाखण्डनरूपाभीषटसिद्धो सल्यामपि खण्डनानां स्वभ्युपगतप्रक्रियाखण्डने ख्वतश्रतारूपा या राक्षा- 

मिवा्ा सा नाखपिड नास्माभिः निरस्ता । तस्माद्यथावत् परप्रक्रियायामिव खप्रक्रियायामपि तानि सण्डनानि; 

कस्मान्न योजयध्वम् , यूं द्वैतवाविनि इस्युक्तप्ाथेः । तथाच गङ्ञण्यानन्द्स्वादिसंसगखण्डनेन बरह्मानानन्वा्या- 
व्मकेमिति भावः । सरूपेण सस्वान्यरूपेण । तन्निवै चनेति । स्वेन निरवेचनेतयथः । च्यापकायुपरन्धीति । 
सल्यश्वव्यापकाविप्रकर्षापरग्धिविरोभिषिप्रकर्षाविग्राहकमानेलर्थः । मिथ्यासवसाधकमानेति यावत् । क्षणाचुक्तेः 
सष्यरुक्वणाजुकतेः ! कनि गिस्यादिना समसत्ताकरुक्षणाप्मकेन । सवेन निवेक्त शक्यत्वात् तस्सदिलयस्यानन्द्- 
त्वसष्यस्वायुपरक्षितस्मरूपम्रमापकशस्दस्य वतुः शाक्यस्वात् । प्रतीत्यभावश्चेति । च्रयं विषयस्य वाच्यं, सश्चेति शोषः । 
सदक्षानका्ये्नमविशोष्यत्दं तउज्ञाननिवस्यैभ्रमधिहोष्य्वं तदनुविद्धतयः प्रतीदयभावश्चेति त्रयं न संभवतीलय्थेः । ज्ञानस्य 

स्फुरणक्छरे विषयाण्याससस्वादा्द्धितीययोरसं भवः । अनिष्ठानख्राटृतस्वेन तदनुविद्धतथा आरोप्वभ्रतीतिवास्या, सापि 
न संभवति; "घट जानामीति ज्लानाचुविद्धतयेव विषयप्रतीतेरिति कृतीयासंभव इति भावः । अस्त्येेति । तथाच्च 
सद्रूप व क्षानसूपेऽप्यनुविद्धक्या विषयप्रतीतेसतदुपं नाधिष्ठानम् , अपितु छद्धचिपं पूणोनन्दरूपम्; तदनुविद्धतया 
शवामतीतिरसू्येवेति मावः ॥ इति रघुचन्द्िकायां मिथ्यात्वामाने अयुक्ककतकेनिरूपणम् ॥ 

अथानुकूरुतकनिरूपणप्र । 

(१) तत्र न्यायासतकारा- 

सर्वस्यापि श्यस्य ब्रह्मत्मैकट गभ्यस्तत्वेऽपि कखचित्कदाचित्किचित्मति अरकाद्ाय तत्तदाकारत्तद्रारक एवानाढत- 
हुरसंबन्धोऽन्ीतः; शरचिदठास्कसंनन्धाल्माक् अष्यससूपे संबन्धे स्यपि ददयाप्रतीतेः । एवच विषयसलयत्वेऽपि इतति्वार- 
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कल्य तत्स॑बन्धलय संभवा दर्यलं मिथ्यालप्रयोजकम् । धटाकाररत्तिप्रतिफलितचैतन्येन धटभ्रकाशोपपन्तौ घटाधिष्ठानचैत- 

म्यव्यक्तयनयेक्षणादभिव्यक्तमयिषठाज्ञचैतन्यमेव प्रकासकमिति वणैनासंभवात् । नहि धटापिष्ठानं छ्दधचेतन्यं ब्रह्मसाक्ात्कारा- 
सूर्वेभमिव्यज्यत इति युक्तम्; धटावच्छिन्नचैतन्यं तु आत्माश्रयान्न वटाधिष्ठानमिदयभिन्यज्यमानेऽपि तस्िन्घटाव्ीनामन- 

ध्यासा्न दण्टद्ययोराध्यासिकसेबन्धः । यदितु धटावच्छिन्नचैतन्यमेव प्रकाशकं, तदेव सलखलाधिष्ठानमात्माश्रयोऽपि न 
दोषायेतयुच्यते, तरिं तादृश्यो दोषाजन्यत्वेन प्रमालात् तद्िषयघटादयोऽपि सत्या इति इर्यलं न सलयलविरोधि । 
पततेन--दर्दद्ययोः संबन्धो नेति वचनमपि--पराहतम्; गुणयुण्यदेः संयोगाभवेऽपि समवायवत् ज्ञानज्ञेययोः 

उभयसंभवेऽन्यस संभवात्, समवाये इवा्मानस अकृतेऽपि समलात् । तथाच प्रयोगः--( १ ) परस्परासंयुक्तास- 
मवेतविकेषणवि्ेष्यविषयकविरिष्टधीः, विशेषण विशञेष्यतत्संबन्धविषयिका, विरिष्टधीलात् , दण्डीतिधीवत्, (८ २ ) उक्ता 
जन्यप्रमा; विशेषणविशेष्यसंबन्धनिमित्तका, अवाधितविशिष्टजन्यधीलात् , संमतवत् (३ ) विमता धीः, अबाधितविरो- 
षणविरेष्यसंबन्धनिषयिका, अबाधितविशिष्टधीलात् , दण्डीति अ्मावत् । अञ्च यथा परथकातिद्धयोयुतयोरेव संयोग 
इति स्थितेऽपि अष्रथकूसिद्धलादिनैव समवायः सिष्यति; ध्िगरादकमानेनोक्तरूपसमवायस्यैव विषयीकरणादिःत्युच्यते, 
एवमन्रापि धभि्ाहकमानं संबन्व्यभावञेयविप्रकषौ यथा न खस बाधको स्यातां, तथेव सिच्यतीति संबन्ध्यभावो ज्ञान- 
्ञेययोरविभरकषौ वा न बाधकः, अन्यथा ( १) धवंसदिरतीतादिना (२) मिथ्याललक्षणान्तगैतस्याभावस्य प्रतियोगिना 
(३) वेदान्तनिष्ठतात्पयैख ब्रह्मणा (४ ) जीवा्नित्याज्ञानस्याजञेयेन ब्रह्मणा ( ५.) व्यवहारस्य व्यवहरतव्येन ब्रह्मणा ( ६ ) 
सुसुक्षायाथ मोक्षेण (७) बदुक्तदूषणख च दूष्येण (८ ) लद्वाक्यस्य चार्थनासंबन्धात्खन्यायविरोधस्य, ज्ञानस्य ज्ञेयेन 
लद्राक्यो्तसंबन्धाभावसयान्ञानेन चासंबन्धात् खक्रियानचनविरोधस्य च समापत्तेः एतेन-- न्याये दे न्यायसाम्या- 

क्किमन्यद्पि बाध्यताम् । न ममलं सुसुक्षूणामनिवेचनवादिनाम् ॥ इति खण्डनोक्तमपि--परास्तम्; खन्यादतस् 
न्यायाभासतया न्यायदाव्यामावात्, अन्यथा जातिवादिसाम्यापत्तेः । यदिच भावाभावादेः संबन्धान्तरमन्तरेण तद्िशिष्ट- 
व्यवहारजननयोग्यखरूपात्मकः खभावसंबन्धो वा असंबन्धरूपं प्रतियोगित्वादिकं वा नियामकं स््सबन्धकार्यकारि, तरिं 
भ्रदरतेऽपि तथास्तु; भावाभावदिरपि संबन्धस्य मिथ्यालं न्योन्याश्रयान्न सि्यति; घटाभावे धटाभाव इत्यादौ अभाव्- 
समसत्ताकसंबन्धवत् ज्ञानसमसत्ताकसंबन्धस्येव ज्ञान ज्ञेयसंबन्धलात्, अन्यथा श्रवणमननादीनां श्रोतव्यादिरूपेण ब्ह्मणा 
चरमसाक्षात्कारस्य च साक्ात्कर्तव्येन ब्रह्मणा तत्रानध्यसतत्वेनासंबन्धापत्तेः । चरमसाक्षात्कारस्य ब्रह्मण्यघ्यस्तलत् 
तद्धिषयकत्वे चरसाक्षात्ारस्यापि ब्रह्मण्यष्यस्ततवात्तद्विषयकत्वापत्तिः ! अतएव हि तादर्यानध्यस्तख तात्पर्यसंबन्धः, 

सुसुकषायामनध्यसस्य मोक्ष सुसुश्ासंबन्धश्वोपपयते; ज्ञाने संनिकषौधीनस्येव स्मृतावदुभवाधीनयेवेच्छायामपि 
ज्ञानाधीनस्य विषयसंबन्ध्याजुभवात् । अन्यथा खविषयकन्ञानजन्यत्वसवेच्छाया विषयेषु संबन्ध इद्यङ्गीकारे घटपट।विति 
समूहालम्बनज्ञानजन्यायाः परेच्छया घरीयत्वस्य नित्येश्वरेच्छाया ` निर्विषयत्वस्य पुत्नरादिधीजन्यदुखादेः पुत्रादिविषयत्वस्य 
चापत्तेः । एरवचेच्छाया इव ज्ञान्याप्यन्तरत्वेन प्रतीपतैरक्षण्यादिपरङ््टनापरोक्षदृतेरिव संबन्धः संभवत्येव; प्रकाद्यत्वेनैव 
अतीपसाम्यं ज्ञानख विवक्षितं, नतु स्वात्मना; अन्यथा प्रदीपे इव ज्ञानेऽप्याध्यासिकसंबन्धो न खात् । एवं न ज्ञाने ज्ञेय- 
स्याध्यासः । अतएव हि ( १) तुच्छ पश्चमप्रकारावियानिकततेः भावद्धैतमतेऽभावस् च जञाने, अपरोक्षेकरसे ब्रह्मण्यध्यस्त- 
स्ाज्ञानादेः परोकषानुभवे, सय॑भाणख स्तो, आतिभारिकसख प्रातिमातिके रमे चान्यास उपपचते । युक्तं चेतत्- 
महिं खसभिद््टेन्दियजन्यखक्ञानपूर्वस्य खस्य खोत्तरज्ञानेऽध्यास उपपदयते; प्त्तरेवाज्ञाननिवर्तकत्वेन प्रकाराकत्वेन स्वाधि- 
छानचैतन्यग्रकाराताया अयोगात् । उक्तच भवदीयः, ““घटोऽयमिलयसवुक्तिराभासख प्रसादतः । विज्ञातो घट 
इत्युकित्रह्मायुभवतो भवेत् ॥ इति घटानथिष्ठानचेतन्येनैव धटश्रकाश इति । किंच इरयत्वान्यथानुपपत्त्या मिथ्यात्वमिल- 
थपत्तिर्िवक्षिता, उतानुकूलतरकमात्रम् । नाद्यः; आक्ेप्योपपादकुलप्रमाणाविरुदधतवाकषेपकायुपप्यमानत्तत्रमितत्वरू- 

पाथोपत्तिसामभ्ीषु नहि संबन्धिमिथ्यात्वं संबन्धखरूपोपपादकं भवति, किंतु तत्मविकूलमेवेति प्रथमसामभ्याः, नापि- 
वाध्यसत्वरूपसंबन्धोऽदयापि सिद्ध इति चतुर्थसामग्याः, खतःपरमाणभ्रयक्षसिद्धसंबन्धस्य विनैव बाधकं मिथ्यात्वायोगेन 
सलयत्वेन संबन्धिमिथ्यात्वं ॒वरिनाप्युपपद्यमानत्वेन तृतीयसामग्याः, आक्षेप्यसख मिथ्यात्वख रलसादिविशुदत्वेन द्धितीय- 
सामभ्याश्चामावेनाथांपत्तेरसरात् । तदयमारायः--ययाक्ेपकं दर्यत्वं दगध्यसतत्वरूपं, तदाः चतुथेसामम्यभावः, यदि 
इभ्िषयलरूपं, तदा तृतीयसामभ्यभावः, इग्विषयत्वातिरिक्ताध्यासिकसंबन्धविरेषाखभसिथ्या दगधीनसिदधिकत्वमयपि तत्रैव 
पयैवस्यतीति तत्रापि तृतीयसामग्यभाव एषेति । पतेनान्यपक्षोऽपि पाम उरस पै । उक्तरीत्या सत्त्वेऽपि दद्यत्वोपपच्या 
अयोजकलवात् । नचात्र सत्त्वं यदि खात्तर्ि ददयत्वं न स्मादिद्यापादनं संभवति; गोऽपि ठुच्छख 
दरयत्वात्, पारमाथिकत्वरूपसतत्वसयवात्र विवक्षणेऽपि ब्रह्मणः सव्यवहृत्येव घटादीनामपि खक्ञानेन संबन्धोपपत्तः। एवंच-- 

शब्दयुद्ेदिं विषयो ब्रह्म तत्र न कर्तम् । यथा, तथा दश्विषयो इदयं हसि न कस्पितम्य् ॥ 
अभिद्याविषयो ब्रह्म अविद्यायां न कल्पितम् । यथा, तथा द्रा भ्राह्यं न विश्वं चि कल्पितम् ॥ 



[ भदु्ककतकनिरूपणम् ] गौडब्रह्मानन्दीयुता । ७५६ 
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इति दर्द्दयेच्छेष्यमाणदेः नाध्यासिकः संबन्धः । रकिंत्वन्य एवं । सच पूर्वमनुमनेन साधितः संबन्धलटक्षणक्रा- 
न्तश्वेति न खक्षणप्रमाणाभ्यां वस्वुसिद्धिरिति न्यायविरोधः ! विरोषसंज्ञा ठु यथारुचि कल्प्येत न तत्र नो निवेशः 1 सर्वथा 
तु ददयत्वं न मिथ्यात्वप्रयोजकमिति सिद्धम् । ज्ञानविषयकल्वनिरुक्तिखण्डनं प्रकृताुपयुक्तम् । नहि विषयत्वानिरुक्तिमा- 

त्रेण विषयमिभ्यात्वसिद्धिसंभवः, विषयित्वानिरुक्तावपि विषयिण इवं सद्यलोपपत्तेः । प्रमाणज्ञानं खविषयावरणेयादि- 

सतरोक्तिव्याधातश्च । नहि अमाणज्ञननिषयोऽष्यस्त॒इद्यष्यस्तनिषयत्व्येवा्न महणमिति परास्तम् । वस्तुतस्तु - 

यादसं विषयत्वं ते वक्ति प्रति चिदात्मनः । ताश्च विषयत्वं मे दश्यस्यापि दं प्रति ॥ 
इति विषय ब्रह्मण इव प्रपश्चस्यापि सदयत्वमेव । किंच त्वयापि व्यावहारिकसत्त्वस्यासंकीरणव्यवहारसख च सिच्यर्थं 

विषयत्वलक्षणं वक्तव्यम् । असंकीर्णाकारज्ञानमात्रेणासंकीणैन्यवहारोपपत्तिवणनं तु ममापि समम् । इयांस्तु ॒विक्ञेषः--तव 
स आकारः सद्टिलक्षणः, मम परं सज्निति निरुच्यमानोऽपि स येन मामन तव प्रातिभासिको मम तेन ताच्िकः । असु 

वा दुर्निरूपत्वं लक्षणेन, नद्येतावताऽताच्तिकत्वम् ; अन्यथा-- | 

कीदक् तत््रयगिति चेत् तादृगीदगिति दयम् । यत्रं न प्रसरत्येतत्पमयगि्यवधारयेत् ॥ 

इति दुर्निरूपत्वेन भवता प्रतिपादितख ब्रह्मणोऽतात्विकतायाः “यत्कठिनं सा परथिवी"ति श्रौतलक्षणलक्षितायाः प्रथिव्या 
एव तात्त्िकतायाः, बह्मणः आनन्दत्वज्ञानत्वसद्यत्वानां खण्डनोक्तरीदया दुवैचनत्वेन ब्रह्मणोऽनानन्दाद्यात्मकतायाश्च 

आपत्तेरिति सर्वमनवयम्--इति निरूपयन्ति ॥ 

(२) अदेतसिद्धिकारास्त- 
अनाद्रृतचैतन्यसैव प्रकाशकत्वेन कृत्तेरावरणाभिभवेनेवोपक्षयात् , साक्ात्खसंख्टसयेव प्रदीपस्य प्रकाशकत्वेन शत्िदरार- 

कपरंपरासंबन्येन प्रकाशोपपादनासेभवेन, परोक्षविलक्षणस्फुटतरग्यवहारोपपत्यर्थं चैतन्यस्याभिन्यक्तिकल्पनाया अप्यावदय- 
कलादृततिरतिफङितचैतन्येनैव विषयप्रकाशनोपपादनसंभवेन, घटायधिष्ठानद्द्धचैतन्यसख मूलाज्ञाननिन्र्तिलक्षणामिन्यक्तेः 
चरमसाक्षात्कारासूर्वमभावेऽपि तदीयावस्थाविशेषनिढ्त्तिलक्षणाभिव्यक्तेः संभवेनाभिन्यक्तेन चैतन्येन घटादीनां नाध्या- 
सिक एवं संबन्धोऽ््गीकरणीयः । पतेन--डद्धचेतन्यसख षटाद्यधिष्ठानत्वे तख दोषजन्यत्वेन प्रमालत् घटादीनामपि 
सद्यचरिद्धिरिति-पराहतम्; अमेऽपि चैतन्यख दोषाजन्यत्मेन दोषजन्यवृ्यवच्छिननलस्यैव भ्रमलप्रयोजकत्वेन 
अक्रत घरादिज्ञानानामविद्यादोषजन्यवृ्यवच्छिज्त्वेन प्रमालाभावात् । एवं गुणगुण्यदेः समवाय इव टग्द्दययोरनाष्याि- 
कसंबन्धस्यामामाणिकल्वान्न इरयत्वं सलयल्रविरोधीति न्यायागरतीयाजुमानान्यप्यर्थान्तरसिद्धसाधनादि्रसलानीति- सूचितम्; 
ग्रथते आध्यासिकर्सबन्धसैव विषयत्वेनार्थान्तरात् । द्वितीये उक्तसंबन्धस्ेव निमित्तत्वेन उक्तदोषत्परोक्षधीषु व्यभि- 
चारा ! ठतृतीये-सर्वैथाऽापितधीविधयलसाधने द्टन्ते साध्यवैकल्यात्, अबाधितवरषयलमात्रसाधने ब्रहमज्ञानेत- 
राबाधितविषयल्मादाय सिद्धसाधनाच्च । नहि युतसिद्धयोरेव संबन्ध इति नियमे मानमयुकूकत्को वाऽस्तीययुतसिद्धयोरपि 
संबन्धख अमाणान्तरबाधितल्रात्समवायानुमने न दोषः; अयुतसिद्धयोरपि संबन्धदशेनेन युततिद्धत्वस्य॒संबन्धाभ्रयोज- 
कलात् । अकृते तु देशकाराविप्रकषेतद भावयोः संबन्धतदभावयो्॑नेन व्यापकत्मेनावधरृतस्य देशकालाबिप्रकरषेसयानुप- 
छव्ध्या व्याप्यसंबन्धोऽपि बाधित इति ताच्िकसंबन्धन्यापकाचुपग्धिरूपबाधसहकृतोक्तसंबन्धग्राहकायुमानस्याध्यासि- 
कसंबन्ध एव पर्यवसानेन न कोऽपि पय॑नुयोगः । ध्वंसादीनामप्यतीतादिनाऽष्यापिकसंबन्धसवाङ्वीकारात् । तसं च 

संयोगादिवदतिसिक्ततवे सररूपत्वे रूपान्तरत्वे वा नास्माकमभिनिवेशः । एवंच इण्दरयसंबन्धानुपपत्या ज्ेयमात्नस्याध्यासि- 
कत्वे सिद्धे तन्मभ्यपतितं प्रतियोस्यभावादिसंबन्धमिध्यालम्, न तु रतियोग्यभावादि संबन्धमिथ्यालानन्तरं दद्यमिथ्याल- 
सिद्धिरियन्योन्याश्नयान्न सखवचनविोधादयः; व्यवदारोपयुक्तसंबन्धसामान्यामतिक्षेपात् । तदुक्तं , खण्डनरृद्धिः- 
बाधे ढेऽऽन्यसाम्यादिति । खक्रियाविरोधसूपग्रतिक्कलतकैनिराकरेण च्यापकानुपलब्धिरूपानुकूलतकैषददनेन संबन्धनाध- 
दान्स्योपपादनान जातिवादिसाम्यापत्तेरवकाशचः । घटाभाव इलयादौ आध्यासिकसंबन्धबाधादभावसमसत्ताकसेबन्धो- 
ऽङ्गीकृतः, अकृतेतु न तथाऽङ्गीकटुं युज्यते । ज्ञानवरिषययोराध्यासिकसंबन्धे उक्ते मानसक्रियारूपश्रवणादिमिनरह्यसंबन्धो न 
सादियापादनं आम्रान् पष्टः कोबिदारानाचष्टे इति न्यायसममेवेति मन्तन्यम् । चरमसाक्षत्कारख तु ज्ञानरूपस्यापि- 
निषयेण ब्रह्मणाऽध्यासिकसंबन्धोऽहगीङृत एवेति न दोषः । नचैतावता ब्रह्मणोऽप्यध्यस्रल्लापत्तिः, विषयस्य विषयिष्यध्यास. 
नियमखास्माभिरनङ्गीकरात् । यथाचाध्यस्तत्वाविशेषेऽपि चरमसाक्षात्कारमात्रमेवे ब्रह्मविषयं, धटसाक्षात्कारघ्ु न, 

आँधिष्ठानचैतन्यरूपद्य साक्षत्कारखनध्यासाद्, अध्यस्तस्य ब्त्तिरूपसख विषयताग्रयोजकाभ्यासाभावात्, तथाऽन्यत्र 
विस्तरः । तात्पर्यं हि तत्मतीद्ुददयकलम् , तत्र प्रतीतेः हेयान्तरेणेव धर्मेणाप्यान्यासिक एव संबन्धं इति अतीति. 
द्वारा धर्मतास्यैयोः संबन्ध इति नातुपपत्तिः । इच्छायास्वु नेभ्यमागेन साक्षात्सनन्धः, रितु ज्ञानद्वारक एवः; .सजनिकश्ै- 
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दीनामतीन्धियत्वेन तेषामसुमिद्यादिनोपस्थितिं विना ज्ञाने संबन्धानुमवाज्ञाने विषयसंबन्धः साक्षादियङ्गीकारेऽपि ज्ञाना- 

धीनसंबन्धान्तरखेच्छायामनसुभवात. ्ञानद्वारकसंबन्धेनैव तत्रोपपत््याऽतिरिक्तसंबन्धकल्पने मानाभावादिति अुखक्षाया 

मोक्षसंबन्धोऽपि व्याख्यातः । जनकज्ञाने जनकतावच्छेदकविषयलसैवेच्छयां संबन्धत्वादीश्वरेच्छायाश्चाजन्यायाः 

अनङ्गीकाराच न पूर्वोक्तदोषध्रसङ्गः । ज्ञानेच्छयोरिव सुखादावपि सविषयलप्रतीतिस्व॒॒वस्तुखाभाव्येनेव परिहरणीया । 
अन्यथा स्फरिकमणाविव लेोष्टेऽपि छौहिलप्रतिफलनापत्तेः । पएतेन--इच्छया इव ज्ञानस्यापि विप्रकृषटेनापि संबन्धः 
परोकषवृत्तसि विषयेगेति शङ्काऽपि--पराहता; परोक्षस्थठे इत्तिनिगंमनामविनागलया तथाऽ्गीकारात् । एव्व ज्ञाने 
्ञेयस्थाऽष्यासिक एव संबन्ध इति सिद्धम् 1 ठच्छाङ्ञेयत्वेन परशचमप्रकाराविधानिषृततेः मावद्वितस्य चानभ्युपगमपरादत- 
त्वेन अतीतादेरपि खाकारङृत्यवच्छिन्नाधिष्ठानचेतन्येऽध्यासेनच न्यायाश्रतीयापत्तीनां नावक्राश्चः; रजतादीनामपि स्वाका- 
रकत्यवच्छिननवैतन्यामिनेद मवच्छिलचैतन्यमेवायिष्ठानमिखधिष्ठानतादात्म्येनैवायेप्यप्रतीतेनं ज्ञानं रजतं इद्याकारभसङ्गश्वेति 
मन्तन्यम् । खोत्तरङ्त्यवच्छिजनचैतन्यख खधिष्ठानखसाधकचैतन्यस्यचामिजत्वेन “वटोऽयमिखसायुक्तिराभासस्य शरसा 
दतः । वि्ञतो घट इत्युतिव्रहया्मवतो भवेदिति खरेश्वराचार्थवचनविरोधोऽपि परिदतप्ाय एवेति पटानयिष्ठानचेत- 
न्येनैव धरम्रकारवचनं निराम्बनमेवेति द्दर्यसंबन्धस्याभ्यासिकलात् ताह्शसबन्धान्यथानुपपत्त्वा सदलं हर्यतय 
न खादिलयुकूकतर्केण वा प्रपश्चमिथ्यात्वं सिद्धमेवेति मन्तन्यम् । यथपि अनुदरलतकेनिरूपणमेवात्र श्रकृतमियथांपत्तिभ- 
माणं नात्र निरूपणीयम्; तथापि अथापत्तिवानुकूलतको वेति विकल्पेनोभयस्यापि दषणात्तदुक्तिखण्डना्थयुभयमप्यत्र 
समधथितमिति मन्तव्यम्; तथाहि-क्तिरूप्यसंबन्धिमिभ्यालसयेदमरोऽभ्यस्तत्वरूपसंबन्धोपपादकलवल्मकरृतेऽपि इडदयमि- 
थ्यात्वसख ददयसंबन्धोपपादकत्वेन प्रथमसामम्याः रूप्यस्य छ्यक्तिरिति प्रतीदयभवेऽपि रूप्यस्य द्यत्तिरधिष्टानं इति भरतीतिस- 
त्वेनाध्यस्लस्यापि संबन्धविरेषलसिष्या इकूसंबन्धसामान्यखाक्षेपकसय प्रसक्तविशेषनिषेधेऽष्यस्तत्वरूपविरेषे पथैवस नेन 
चाध्यसलस्याद्याप्यसिद्यमविन चतुर्थसामग्याः, अध्यक्षादिविरोधस्य गेव परिहतत्वेन श्रुतिबोधितत्वेन प्रपञ्चसत्यल्यासंभ- 
वेन मिथ्या्लं विना अलुपपायमानलेन ततीयसामय्याः आक्षेप्यसख मिथ्यात्वस्य ्रयक्षविरोधाभावेन द्वितीयसामम्याश्च 
सत्त्वेन नाथापत्तिप्रमाणस्याचभ्दृत्तिः । यदि तवाक्षेपकस्याध्यस्तलसयय संभावनायामपि न प्रमितत्वमुच्यते, तरिं अतिबिम्बेन 

विम्बाक्षेपदरीनानना्षेपकख अरमितत्वं साधनमिति मन्तन्यम् । पतेन --अलुद्ककतकैपरतयप्यु्तम्न्थयोजनसंमव इति-- 
सुष्चितम्; सले दर्यलायुपपत्तेरक्तलात् । हर्यलामावद्यापादकं च सत्त्वम् अनिवाच्यत्वाभावो वा त्रिकालाबाध्यत्वरूपं 
वोभयथापि न दोषः । तुच्छे इग्विषयलरूपदश्यत्वसयाभावात् तुच्छाकार्वस्य इत्तिगतत्वेऽपि दउुच्छे इत्तिसंबन्धाभावोप- 
पत्तेश्च । पतेन-राब्ददृत्तिविषयस्यावियाविषयसख च ब्रह्मण उक्तटृत्यविययोरिव बिश्वस्यापि रग्िषयस्य इरयकल्पितस्वो- 
पपत्तिरिति--परास्तम् ; इत्यविययोबह्यणोऽनष्यासेऽपि तयोरेव ब्रह्म्यध्यासेन संबन्धोपपत्तिवद्नोपपच्यसंभवात् । 
अतएव--अप्रामाणिकस्य संबन्धसख लक्षणानपेक्षणेन लक्षणनिर्वैचनायन्यथाऽनुपपत्त्यैव संबन्धप्रामाणिकलसिद्धिरिति 
रङ्ाऽपि--पराहता; त्ववेदकम्रामाण्यामवेऽपि व्याव्हारिकम्रामाण्याङ्णीकारेणानुपपत्यभावाच् । तात्विकम्रमाण्यसे- 

वात्रास्माभिरपि निराकरणात् । यथाहि कल्पिताविचायाः साक्षात्कारस्य च ब्रह्मण्याभ्यासिक एवे संबन्धः, एवं कल्पितय 
अंपञ्चस्यापि श्चि आध्यासिक एव संबन्ध इति निरूपणं हि विषयानिवौच्यत् एव ॒सिब्यतीति विषयतरनिर्वैचनखण्डनमपि 
अछ्ृृतोपयुक्तमेव । विषयित्वानिरुक्तावपि विषयाध्यासेनैव विषयित्ोपपत्त्या निदयद्द्यस्यानध्यासेन सलयत्वोपपत्तावपिं 
विषयस्य तत्त्वाभसङ्गात् । एवच चिदात्मनोऽनध्यासेपि तत्र विषयत्वश्य समर्थनात् “यादशं विषयत्वत” इति वन्चन॑-- 
परास्तम्; नहि अनिवेचनीयत्वमात्रेणातात्तिकत्वम् , कितु सत्तेनानिरवैचनीयत्वेनेति सद्भेण नि्वचनीयसख ब्रह्मणो 
नातात्विकल्वापत्तिः । एताडरं ठु निर्व॑चनीयतवं अपञ्चस्य न संभवति; बाधकसत््वादिति कथिनस्पदीबत्तवादिति कठिनस्पर्य- 
वत्त्वादिना निवैचनीयस्यापि पृथिव्यादेने ताप्विकखतिद्धिरिति सवेमनवयम्--इति वणयग्ति । 

| (२) तरङ्गिणीकारास्तु- . 
सरवव्यापिनश्वैतन्यस्मावियाद्रतसख उत्याऽऽवरणे निङततेऽनाव्रतेन चैतन्येन सल्यानामेव घटादीनां भानसंभवेनाभ्यास्सिक- 

संबन्धकल्पनं व्यर्थमेव; आव्यकेन्द्रियजन्यड्त्तिप्रतिबिम्बितचैतन्येनैब स्फुरटतरम्यवहारस्याप्युपपत्तेः । नचाधिष्ठानचेतन्य- 
मेवाधिषेयख प्रकाशकं भवति; रेन्दिथिक~त््या छद्धचैतन्यरूपाधिष्ठानावरणानिङृत्तेः, एकावरणनिकृत्तावप्यावरणान्तरसतत्येन 
घटायथिष्ठानचेतन्याभिव्यक्तयसंभवात् । शद्धचैतन्यस्य दोषाजन्यत्ेन ज्ञानरूपतद्धिषयाणां घटादीनामपि सवयल्ापन्त्या- 
छद्धािष्ठानताया एव भङ्गापत्तेः; दोषाजन्यङृत्यवच्छन्नचैतन्यस्यैव अमात्वेऽपि घटादाकारकृत्तः संभावितेन्दियदोषाजन्य- 
लात् अखण्डाकारङृत्यादीनामपि भ्रमलापत्त्याऽविद्ाया ज्ञानसामान्यदोषलेन तद्भूपदोषजन्यत्वा्ोक्तदोषापरिहाराच्च । 
न॒हि भरामाणिकस्य संबन्धसातात्तिकलसंभवः । साधितं च तत्त्वमनुमानत्रयेण न्यायामृतकरेः ।.. तत्र ्रथमालुमामे 
1्तिकर्संनन्धब्राये एवाच्याघिक्रसंबन्धसंभावनासंभवेन बाधपर्यन्तं तदसंभवेनाध्यासिकसंबन्धमादायाथान्तरसख द्वितीयालु- 



[ अनुद्तकैनिरूपणम् ] गोडत्रह्मानन्दीयुता । ४७७: 

माने तस्यैव निमित्तलरंभावनामादायाथौन्तरस्य तृतीथाचुमाने आनन्दस्य स्फुरणख ब्रह्मणो वा॒या सत्ता तदतः संबन्धख 

सिच्या संबन्धिसमसत्ताकविशेष्यविदेषणसंबन्धविषयलरूपसाध्यस्यासिद्धत्वेन सिद्धसाधनख सिद्धिभन्थापादितस्या्ा्र- 
सक्तेः । प्रथक्सिद्धसंबन्धिविषयकलस्य संबन्धविषयकव्यापकस्य निदृत्तावप्यष््थक्सिद्धि्यंया समवायाुमानस्य बाधिका; 
निरुक्तस्य व्यापकस्य निवृच्या पक्षे साध्याभावसिद्धेः, पक्षे साध्यामावसिद्धौ च व्यभिचाराभावेन निरक्तव्यापकलसिदिरिय- 
न्योन्याश्रयात् ; तथा भकरृतेऽपि देशकाद्यविप्रकरषैव्यापकरिद्धिः पक्षे साध्यामावसिच्यधीना; तव्यापकलसिच्यधीना च पक्षे 
साध्याभावसिद्धिरिखन्योन्याश्रयान्न किंचिदपि वाधकम् । वस्तुतस्तु-देशकालाविग्रकषौ न तात्त्विकसंबन्धन्यापकः; 

देश कालाविभ्रकषैवतीषु सपलीषु तात्तिकसंबन्धद शनात् । देशकाखाविभ्रछृ्यनां गोगोमतामपि तात्तविकसंबन्धदशैनाचेति 
मन्तन्यम् । अस्तुवा कथंचिदपि विषयलमिथ्यालम् ; एवमपि विषयमिभ्यालं न सिच्यति; तार्किकाणां मते निदयविभुद्र- 

व्याणां संयोगस्य मिथ्यत्वेऽपि निलयविभ्ुसलयलददोनेन संबन्धमिथ्यात्वस्य संबन्धिमिथ्यालापयोजकलात् । तत्र ता्त्विक- 
संबन्थान्तरखापि सलार प्रकृते च तखासंमवात न दोष इति चेत्, मिथ्याभूतसंयोगश्रवियोगिनोः दण्डचै्रयोरपि 
मिथ्यालापच्त्या तयोरेव दृष्छन्तलमच्र विवक्षितम् । एवंच क्रचित् संबन्धमिथ्यात्वे रजतादिसम्बन्धिमिथ्यात्वसादचये- 

मात्रेणोक्तनियमकल्पनं न च्ोभावहमिति मन्तव्यम् । पलतेन-ज्ञेयमिभ्यालपिच्छथमिच्छादिषु॒हपतविषयविषयिभावपरि- 
त्यागेन ज्ञानज्ञेययोराध्यारिकर्सबन्धकल्पनमपि विफलमिति-- सूचितम्; संबन्धमिध्यात्वस्य सम्बन्धिमिथ्यात्वाप्रयोजक- 
लात्त् । अन्यथा ब्रह्मणोऽपि साक्षात्कारादिनाऽध्यासिकसंबन्धवलात् मिथ्यालस्याविषयल्वस्य वाऽऽ्पत्तेः साक्षात्कारा- 

ध्यास्राधिष्ठानत्वेन ब्रह्मणस्तद्धिषयत्वे घटादिसक्षात्छरस्यापि ब्रह्यविषयकलापत्तिः । एवं चाध्यास विरोषस्य तदीयताप्रयोज- 
कलकल्पनयेक्षयेच्छादिष इ्प्ततास््विकरविषयत्वसैव तस्रयोजकलकल्पनमेव युक्तम् । अतएवहि तात्पयैसखय धमौदि- 
संवन्ध उपपद्यते । अन्यथा प्रतीतिद्धारकपरेपरासंवन्धेन तत्संबन्धकल्पने घटादीनामपि तदापत्तेः । एवं ज्ञाने ज्ञेयस्याध्यास- 
एव संबन्ध इति वचनमसंगतमेवेति तात्विक एव संबन्धो ज्ञानज्ञेययोरिति सिद्धम् । अतीतदे्ञर्न हि न तदधिष्ठानचैत- 
न्यमात्र; किंतु अदुमिलयादिद्त्यवच्छिनमिति तच्रानायध्यासाददैनेन भवदीयनियमस्य व्यभिचरितत्वात् । अतएव हि 

रूप्याकारवृ्यवच्छिन्नयैतन्येन रूप्यस्य सम्बन्ध उपपद्यते 1 वस्तुतो उृत्तिदयावच्छिन्नचैतन्यदेक्येऽपि एकैकवृत्त्यायवच्छि- 

न्त्वेनाधिषठनज्ञानत्वेन रूप्यज्ञानत्वेन च व्यवहारात् चैतन्ये सदयलज्ञानानिष्तेः वृत्यां सयां च तन्निश्तते्यतिरिक्तन्ञाने न 

मानमस्लि; पृ्युदयाप्पू्वमपि योणिकत्यन्तरसत्वेन छ्युदयात्पूव॑ धयादिपिद्धिसंभवादिति---“शवरोऽयमियसाघुक्तिरामा- 
गस्य अरसादतः । ज्ञातो घटोऽयमित्युकतिः ब्रह्मात्माुभवतो भवेत्त् ॥ इति सुरे-्वरवचनमन्रैवासुकूलम् । एवंच रस्यला- 
न्यथानुपपत्या सिथ्यालसिद्धिरिदयर्थापतिसमर्पणार्थलं सदयं यदि सात् तरिं दर्यतवं न सखादिलनुकरूकतकसमपणार्थलं 
चोभयमपि प्रकरतम्रन्धस्य न संभवति । संबन्ध ह्यन्यत्र ह्प्तसलयसंबन्धिकत्येनवाक्चेपकता, नलद्ु्राध्यस्तत्वादिरूपेण 

तथान्वयेन स्येण तदाक्षेपकता, तद्रूपाक्रान्तसयाक्षेप्यसंवन्धिमिथ्यात्वं प्रति प्रातिकूल्यमेव प्रथमसामभ्याः, ज्ञेयज्ञानसंबन्ध- 
सामान्यव्यवहारे ज्ञेयज्ञानयोः षष्टीप्रथमान्ताभ्यां निर्देद्यवत् अध्यस्तलरूपविरोषसंवन्धन्यवहारेऽध्यस्तस्य ष्न्तेनाधिष्ठा- 
नस्य प्रथमान्तेन च विरदशापत्तिः, नतु तथासि; रूप्यखय किंचिच्छुक्तिरिति संबन्धसामान्यं प्रति रूप्यखाधिष्टानं क्तिरियसख 
विरेपत्वेऽपि ज्ञेयज्ञानसंबन्धं प्रति यिद्चेपत्वामावादिययाप्यध्यस्तत्वस्यासिध्या सिद्धावपि प्रमितानेकवस्त॒बाधसायोगेन 

एषदद्यवाधस्यैवाङ्गी कायत्वात् प्रमितत्वाभविन श्रतििम्बस्य त्वन्मतेऽपि सद्यत्वादसद्यत्वेऽपि तज्ज्ञानस्येव निम्बाक्षेपकत्वेन 

चाक्षेपस्य अमितलमनपेक्षितमिति च चतुर्थसामम्याः, अरदयक्षप्राबल्यसय पूरयैसुपपादितत्वेन तृतीयद्वितीयसामग्योश्वाविद्य- 
मानलादथापत्तिप्रमाणसात्र प्रवृत््यसंभवात् । वृत्तिसंबन्धातिसिकिदरयलस् घटादावप्यभावेन तुच्छकारताया उृत्तिगतत्वे 
दुच्छेऽपि उत्तिसंबन्धस्यावरयकत्वेन चा निवौच्यत्वाभावादिरूपसनत्ववति वच्छेऽपि ददंयत्वसत््वेनोक्ततक॑स्थायुरत्वाभावाच । 
एवंच विषथिष्यां शाब्दचरत्तौ विषयस्य चह्मण इव विषयिण्यां वृत्तौ घटस्यापि नाध्यस्तत्वसिद्धिः । ज्ञानविषययोः 
संबन्धः किमनिवौच्यमायाग्रयुक्तः, उत सद्यभूतेश्वरशक्तिपरयुक्त इति विचारणायां द्वितीयपक्ष एव समाद्रणीय इति हेय 
ज्ञानसंबन्धस्रात्तिक एवेति सर्वमनवद्यमिति-दइति निरूपयन्ति ॥ 

(४) टघुचन्द्रिकाकारास्व- 
मनोवच्छिश्नचितो जीवत्वपक्षे तस्य जगदनुपादानत्वेन विषयतादात्म्याभावेऽपि ब्रह्मण एव जगदुपादानत्वेन विषयता 

दारम्यात् बिषयभ्काराकं तादातम्यमस्त्येव; उक्तस्तु बिषयभासकनरह्ममेदाभिव्यक्तय्थेति ्तिप्रतिबिग्बितचेतन्येन क्या वा 

विषयभरकाश्चसख स्फुटतरस्यासंभयेन दृग्दस्ययोराध्यासिक एव संबन्धो ऽङ्गीकरणीयः । उ्तिमात्रस्य स्छुटतरव्यवह्याराजन- 

कत्वेनापरोक्षत्वैन तस्नकलवस्य वक्तव्यत्वाद्परोक्षत्वस्य चानाडतचित्तादातम्यविषयकत्वाक्ञघवेन वचित्तादात्म्यस्मैव तख 

युक्तत्वात् । अतएवहि खलादिप्काशोपपत्तिः । यथाच धटादयाकारदततेरविदादोषजन्यलवत्. .वेदान्तकततेरपि तथात्वेऽपि 

ब्रह्माबाधोपपत्तिसतथा पूर्वमेव चवुर्थमिथ्यात्वादिप्रकरणे स्पष्टमेव निरूपितमिति न खयद्धयेतन्याधिष्टानतायां घटादिसद्यत्वाया- 



४७८ अद्धैतसिद्धिः । , [परिच्छेदः १1 

अथ प्रतिकर्मव्यवस्थोपपत्तिः। 

नयु--विश्वस्याध्यासिकत्वे प्रातिभासिकस्थर इव विषयेन्दरियसन्निकधोधीनायाः परतिकर्मञ्यव- 
स्थाया अनुपपत्तिरिति-चेन्न; दत्तः पूर्वमेव घटादीनां चेवन्येऽध्यासेन भातिभातिकस्थलापेश्या 
वैलक्षण्यात् । तथाहि-अन्तःकरणं चश्र्वत्तजोवयवि । तचेन्दरियद्वारेण तत्संयुक्तं विषयं व्याप्य 
तदाकारं भवति । यथा नद्यादयुदकं प्रणाड्या निःखत्य केदाराद्याकारं भवति, सेव दत्तिरित्युच्यते । 
तत्र जीवयैतन्यमविद्योपाधिकं सत् सर्वगतं अन्तःकरणोपाधिकं सत् परिच्छिन्नमिति मतद्धयम् । 

गोडब्रह्मानन्दी ( खधुचन्दिका ) । 
प्रतिकर्सव्यवस्थायाः कख्यविलुसः कदाचिदेव कश्चिदेव विषयो क्ञानक्मै, न सर्वख सर्वदा सर्वं इति म्रति- 

नियतकर्मन्यवस्थायाः । चध्रुर्बदिति । तथा च यथा चश्चुः तेजरूबात् मभावत् शीघ्र दुरस्थसूयादिसंयुक्त रूपेण 
परिणमते, तथा मनोपीति भावः । यथा नदीव्यादि 1 यथा नदीजलं न्या अविभक्तमेव केदारादिना संयुज्यते, 
तथा देहाद्बरिभक्ते मनः विषयेणेति भावः । सर्वगतमिति । यथा गोत्वादिजातिः सखरूपादिसंबन्धेन सर्वगतापि 

गवादिव्यक्तावेवाभिग्यक्तत्वात् तत्रैव समवायेन वैत इति म्राचीनताकिंकादय जाहुः, चथा जीवः सवैतादारम्यविरिष्ट- 

पातः । नहि ज्ञानज्ञेययोः संबन्धः प्रामाणिकः, येन तात्तिकः स्यात् । उक्तायुमानेषु खत्वानचुगमेन साध्यप्रसिद्धेः, खंराय- 

रूपतत्मसिद्धेः पक्षे संभवेऽपि व्या्यनिश्वयख ज्ञातो घट इति चाक्षुषादिप्रमायां खरूपासिद्धिबाधासभ्यां संबन्धांसे परोक्षे 
व्यभिचारात् । पक्षतावच्छेदके लोकिकमानसापरोक्षत्निवेशे चाष्चुषादौ साध्याप्रसिद्धेः, मन्मते आश्वयासिद्धे्यापत्त्या 
संबन्धांशे सवैविषयांशे विद्धिषयांशे वा लोकिकापरोक्षत्वनिवेश्ायोगेन प्रथमद्ितीयानुमानयोः परोक्षे व्यभिचारस्य, ज्ञान- 
जेयोमयसत्ताकतसखाप्रसिदधर्यावत्संबन्धिसमसत्ताकत्वरूपस्य वा सखसंबन्धिसमसत्ताकसंबन्धविषयकत्वरूपस वा साध्यस्य 
विवक्षणासंभवेन वृतीयामाने सिद्धसाधनसख च प्रसङ्गात् । यथा मेरुबिन्ष्ययोर्भिन्नदेयावच्छिन्नयोरेककालावच्छेदेनैकाव- 
च्छेदेनापरसख संबन्धो न भवति, एवं भिन्नकाटीनयोः ज्ञेयज्ञानयोरप्येकावच्छेदेनापरस संबन्धो न भवतीति तदीयकालि- 
काधिकरणतावच्छेदकरूपविप्रकषामावः संबन्धन्यापक इति तदभावान्न ज्ञानज्ञेययोसात्तिकसंबन्धः । उक्तरूपो हि विथ्- 

कर्षो गोगोमादिषु वियते चेदप्युक्तरूपसंबन्धोऽपि नास्तीति न व्यभिचारः । सपल्लीषु तु उक्तरूपनिप्रकष एव वियत इति 
न व्यभिचारः; एवंच संबन्धिनोवि्रकषौव् संबन्धमिथ्यतवे सिद्धे तदुपहितरूपेण संबन्धिनोरपि मिथ्यालान्मिथ्याभूतसंयो- 
गोपहितखेन शुद्धरूपेण वा ज्ञेयलेन दण्डचेत्रयोरपि मिभ्यालमिष्टमेव; ज्ञानख तु शद्धरूपेणाज्ञेयतेनामिथ्यालादधिष्ठानत्वसंभव 
इति न दोषः । इच्छायां खविषये खोपधायकञ्ञानविषयत्वमेव संबन्धः, नतु सक्षाद्भयादिविषयलम् ; “'अविरुदधविरेषणद्व- 
यप्रभवव्वेऽपि वि्विष्टरूपयोः । घटते न यदैकता तदा सुतरां तद्विपरीतरूपयोःरिति संक्षेपशारीरकवचनं हि एकदेखस्थो- 
पाधिद्रयावच्छिन्नयोरायन्तिकमेदमेव निराचष्टे, नतु ताद्त्म्यमपीति रूप्यादीनां खावच्छिनचैतन्येऽप्यासस विद्यमानत्वेन 
ज्ञाने जञेयाष्यासः कुत्रापि न व्यभिचरति; वत्तेजैडत्वेन मिथ्यात्वेन च मोक्षानन्वयित्वादप्रकाशमानखखरूपमोक्षखापुरुषार्थ- 
लार खभ्रकाशविद्रुपत्वं मोक्षस्यावर्यकम् , सेव च नियतवदेकलाच्च वृच्युपहिता सती ज्ञानम्, तदा ज्ञानमिदानीं ज्ञानं 
घटो ज्ञातः पटो ज्ञात इयादिप्र्ययानामदुगतेकविषयकत्वायुमवोऽप्यत एवोपपयते; उततेरपि खभरका्चले सुखं भाती- 
यादौ चित्तादात्म्यं उत्तिमातीलादौ इत्तितादातम्यं प्रयोजकमिति कल्पनागौरवापत्तेरिति जगत्तमोनाश्सुद्िदय न कस्यापि 
अत्तिः स्यात्, घटज्ञानं प्रमाणज्ञानासंभवादिति साक्षिरूपं चेतन्यमेव ज्ञानमिलङ्गीकरणीयत्वम् ॥ घटोऽयमियसावुक्ति- 
राभासख अरसादतः । विज्ञातो घर इत्युकतिगरह्याजुभवतो भवेत् ॥ इति वचनं सिद्युक्तरीयेव व्याख्येयम् । एवचार्थापत्तिस- 
म्ेणार्थत्वेनानुकूलत्फसमर्पणार्थत्ेन वोभयथापि अङ्ृतमरन्थयोजने न किमपि बाधकमुत्पद्यामः । यथाहि जीविनो देवदत्तस्य 
गृहासत्त्वं बहिःसत््वं िनाऽनुपपन्नमिति धीः, उपपाद्कस बहिम्खत्वख देवदत्तेऽर्थापत्तिरूपे ज्ञान विशेषे कारणम् , जी विनो 
देवदत्तस्य गृहासत्त्वज्ञानं पूर्वनिशितजीवनग्हसत्त्वनियमयोः संरायादितजीवनसंज्यद्वारा कारणं; तथा भक्ते इ्डद्ययोरन्य- 
तरमिथ्यात्वं विना संबन्धोऽलुपपन्न इति ज्ञानं पूर्वनिशितयोः “इण्ददये संबद्ध. एवः "तयोः संबन्धः स एवेति नियमयोः 
संशयाहितं दण्ड्ये संबन्धेन वेति संशयं दूरीक ' विप्रकषहेदुर्कः = तथोः संबन्धाभावनिश्चयः तत्संशयो वा कारणमिति 
संबन्धिमिथ्यालं न संबन्धमिथ्यालप्रतिकूकमिति अर्थापत्तिपरमाणभ्रङत्तेरअत्यूहलाव् , यथो ठत वुच्छाकारता इत्तिकालव- 
च्छिन्ना नैवं तुच्छे उत्तिसंबन्धो इत्तिकालवच्छिः; दुच्छसख कालासंबन्धित्वात् । उक्तदि-माध्वादिभिरपि भ्वंसादावेव 
भरतियोग्यादेः संबन्धो नु अतियोग्यादौ ध्वंसदेरिति । सद्यलं यदि खात् तदि इस्यतं न ख्यादिलयापादनखेध्पत्ति्रस- 
त्वामावेनानुकरूतकेसयाप्यप्रतिभरत्वात् । यथाचेश्वरसख सयभूतता मायातिरिक्ता शति आमाणिकी तथोत्तरतर स्पुटीकरिष्यामः 
इति सवेमनवयम्-इति व्यवस्थापयन्ति ॥ ` 
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तत्राद्ये विषयभ्रकाराकं जीवचैतन्यम् । द्वितीये ब्रह्मचेतन्यम्। आये पक्षेऽपि जीवचेतन्यमविद्यानावृतम् 
धातं च । तत्राय शृत्तिजीवचेतन्यस्यर विषयोपरागाथी । द्वितीये त्वावरणाभिभवा्था । परिच्छिन्न- 
त्वपक्षे तु जीवचेतन्यस्य विषयभ्रकारशकतव्धिष्ठानचेतन्यायेदाभिष्यक्टय्था । अनाचरतत्वपश्चे ह्यना 
सर्वगतमपि जीवचेतन्यं तन्तदाकारदृस्यैवोपरसज्यते, न तु विषयैः; असन्गत्वात्, थथा गोत्वं सर्वेग- 
तमपि साख्रादिमच्यक्लयाऽभिव्यस्यते, न तु केसरादिमच्यक्ल्याः यथावा प्रदीपप्रभा आकाशगन्धर- 
सादिव्यापिन्यपि तान्न प्रकाशयन्ती रूपसंसर्गितया रूपमेव परकाशयति तद्वत्; केवखास्यदाह्यस्यापि 

गोडब्रह्मानन्दी ( कघुचन्द्रिका ) । 
चित्तादार्म्यादिसंबन्धेन सर्वगत इत्यथैः । जीवचेतन्यसि ति । जीवस्य जगदुपादानत्वे ख एव. भासकः । वस्य तदभा- 
वपक्षे त॒ तदुपर््तमधिष्टानचेतन्यमेव भालकम् । वक्ष्यते हि-"अधिष्ठान चिदेव भासिका, भकारस्य साश्षात्सखसंबन्ध- 
भासकत्वा"दिलयादि । तथाचाये जीवोऽपि भासकः, द्वितीये बहयेवेयथैः । अनाच्रुतमावृतं चेति । जीवस जगहुपा- 
दानस्वपक्षे मनओआदेरिव घटादेरपि सर्वस्य ्यवहारकाे भातीतिन्यवहारापत्या मन आचवच्छेदेनाना्रतमयि घटायव- 
च्छेदेनादृतं जीवचैतन्यम् , तस्य जगद्नुपादानस्वपक्षे तु वक्ष्यमाणस्य भासकतानियामकसंबन्धस्य कादाविष्कत्वादेव 
घटादेरूक्तव्यवहरे कादाविष्कत्वसं भवादनाचृतमेव तदिति भावः । उपरागा्थति । खप्रतिषिम्बाश्रययृत्तिसं शेषाय. 
यथः । वृत्तेः संश्ठेषस्तु संयोगादिराकाराख्यविषयता चेस्युभयरूपो बोध्यः । रूपाकारबृत्तः संयुक्तसमवायस रसादावपि 
स्वाद्धिषयतानिविशः । परोक्षद्धत्या रूपादेभीनवारणाय संयोगादिनिवेशः । उक्छोभयस्थाने अवच्छेदकता निवेहयते । 
सा च न परोश्चदततः; न वा रसादौ रूपाकारवृत्तः, दृत्यवच्छेदकत्वखेन्द्रियसन्निकषादिसामम्रीनियभ्यस्वादिति तु वस्तु- 
गतिः । द्वितीये चिति । कशन्दादुपरागाथैत्वव्यवच्छेदः । जीवस्योपाद्ानत्वे घटादौ तादारम्यरूपोपरागसख सिद्धत्वा- 
दिति दोषः । आवरणाभिभवार्थैति । एवरारः शोषः । तेनोपरागाथै्वपकषेऽप्यावरणामिमवाथेत्वरामः । ब्रह्माकार- 
वत्ते नोपरागार्थस्वम् ; साक्षिणस्तादास्म्यरूपोपरागस बह्यणि चत्त विनापि संभवात् । न हि वृत्तिघरित एवोपरागः 
सर्तरापेक्ष्यते; अविद्यातदरुत्तिषु मनस्तत्परिणामेषु च तदभावात् । अथवा साक्षिणः प्रतिबिम्बमेव सर्वैत्नोपरागेऽ- 
ऽपेक्ष्यते । मनआदाविव मनक्त्वादावपि बृत्ति विनापि साक्षिणः भ्रसिबिम्बं खीक्ियते । वटादाबपि वृत्तिसंश्िषट 
साक्षिणः भ्रत्िबिम्बं सखीक्रियते । अतव सखदस्पजरादिसंयुक्तश्टदादौ सूर्यादिमतिबिम्बमनुभूयते । नच--जलादृवेव 
तस्प्रतिबिभ्बं न तु खृदादाविति-- वाच्यम्; जखादियुक्त्दा्यन्तर्मततया सूर्यादेः प्रययात् । तथाच वत्ति विना 

बरह्मणि साक्षिणः प्रतिनिम्बरूपोपरागाभावादुपरागधव सर्वत्र वृत्तिः प्रथमपक्षे इति मावः । असेदामिव्यक्ल्यथैति । 
मनोऽनवच्छेदभयुक्तं मेदं विषयवच्छिन्नबह्मचेतन्यनिष्ठमनोवृत्तिनौ शयति । स्वत एव मनोऽवच्छिन्नसख सुखाच्वच्छिन्न- 
शर्यचेतन्यस तु सुखादिभासनाय न व्यपेक्षा । मनोऽवच्छिन्नस्यापि बरह्मणो धमोदेश्वावरृतस्वादेव न भानम् । अत 

युव ब्रह्मणि दृत्तिमै जीवासेदाभिव्यक्तयथौ, किंत्वावरणाभिभवाथौ । उक्तच सिद्धान्त बिन्दौ--“ जीवस्य जगदुषा- 
दानतवे जएवरणाभिभवाथी, जह्णस्तत््वे तु आवरणाभिभवाथौ प्रमाठृचिदुपरागाथौ चे'ति । बद्मण्यावरणामिभवाथौ 
अन्यत्र प्रमाश्चुपरागाथैति द्वितीयकल्पाथैः । नन्वमेदा्भत्येव वक्तुसुचि तम्; राघवात्, किमिलयभेदाभिग्यन्तयर्थ्यु- 
म् १ उच्यते; रूपाचाकारडस्या रसाथवष्छिक्नचिति प्रमात्रमेदेऽपि "मया रसः साश्षाव्छियतः इति व्यवहाररूपा- 
भेद्ाभिभ्यक्त्यभावात् यदाकारा इृत्तिरहद्वच्छिञ्नचितस्तत्साक्षात्कारत्वेन व्यवष्टारः; पूर्ब्छतदीयसंशेषविरशिष्वरृच्य- 
वच्छिन्रचित एव तच्साक्षाव्कारत्वात् इति ज्ञापनायाभिव्यक्तीष्युक्तम् । खुदधं बहम न॒ जगदुपादानम्, किंस्वविद्ययो- 
पितं विरिष्टं षेति पक्षे तु शुद्धबह्यणि मनस्तादात्म्यामावेन प्रमाच्रनुपरागादेवाभानोपपत्तावपि दुद्धं बरह्म न जाना- 
मीव्यावरणानुभवाजगदुपादानाच्छुदधबह्मणो मनस्तादास्म्येन प्रमाघ्रुपरायात्तत्रवरणस्यावस्यकस्वाच्च तदभिभवाथौ- 
दृत्तिरिति भावः ¦ च्त्येवोपरञ्यत इति । मासकतानियामकसंबन्धोऽरिधातदृत्तिमनस्त्परिणामेष्वेव जीवसे- 
लैः! 'जीचेश्चावाभासेन करोतिः “माया चाविद्या य खयमेव भवतीश्यादिशरुल्या जीवस्याधिद्यापरतिविम्बत्वान्मनसो 

जीवस्ररूपमाधारीकल “अत्तोऽहमेलयारोपाद्विद्यादृस्योरिव मनस्तस्परिणामयोरपि खणच्छतवाच्चाविश्ातदृत्तिमनस- 
त्परिणासेष्वेव साक्षिणः भ्रतिबिभ्बरूपोपराग इति भावः । विषयैः अविद्यादिभिकनैः । असङ्गत्वात् उक्तविषयोक्तोपए- 
रागवस्वे मानाभावात् । तथाच घरादाबुपरागार्थमेव दृत्तिरिति भावः । संबन्धान्तरेण . संख्टस्यापि नान्यसंबन्धप्र- 
युक्छकायैकरत्वमिखत्र च््टान्तमाह--यथेत्यादि । सर्वगतमपि गोर्वादिकं साखादिमस्येव यथाभिभ्यज्यते अयं गौर. 
व्यादिम्यवहारं जनयति, तथा सर्वगतोऽपि जीवः अविद्यातद्त्यादावेव दृत्यभावे (भविश्रां साक्षात्करोमी'ति . व्यवह 
जनयति, नतु घटादौ । उक्तम्यवहारजनकत्वं चोक्तोपरागवस्वमेव । नयु--षटादौ साक्षिणः प्रतिभिम्बमेवेन्द्रियसन्नि- 
कषौदिना जायत इति स्वीक्रियताम् , कि शत्तिषटितोपरागेण ? तत्राद-केवटन्नीर्यादि । यथा भ्निरनमिन्यक्त- 
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तत्राद्ये विषयभ्रकाराकं जीवचैतन्यम् । द्वितीये ब्रह्मचेतन्यम्। आये पक्षेऽपि जीवचेतन्यमविद्यानावृतम् 
धातं च । तत्राय चत्तिजीवचेतन्यस्यर विषयोपरागाथौ । द्वितीये त्वावरणाभिभवा्था । परिच्छिन्न- 
त्वपक्षे तु जीवचेतन्यस्य विषयभ्रकारशकतव्धिष्ठानचेतन्यायेदाभिष्यक्टय्था । अनाचरतत्वपश्चे ह्यना 
सर्वगतमपि जीवचेतन्यं तन्तदाकारदृस्यैवोपरसज्यते, न तु विषयैः; असन्गत्वात्, थथा गोत्वं सर्वेग- 
तमपि साख्रादिमच्यक्लयाऽभिव्यस्यते, न तु केसरादिमच्यक्ल्याः यथावा प्रदीपप्रभा आकाशगन्धर- 
सादिव्यापिन्यपि तान्न प्रकाशयन्ती रूपसंसर्गितया रूपमेव परकाशयति तद्वत्; केवखास्यदाह्यस्यापि 

गोडब्रह्मानन्दी ( कघुचन्द्रिका ) । 
वित्ताद्स्म्यादिसंबन्धेन सर्वगत इत्यथैः । जीचयचेतन्यसिति ! जीवस्य जगदुपादान्वे स एव.भासकः । तस्य तदभा. 
वपक्षे तु तदुपर्तमधिष्ठानचेतन्यमेव भासकम् । वक्ष्यते हि--“अयिष्ठानचिदेव भासि, प्रकारस्य साश्चात्ससंबन्ध- 
भासकत्वा"दिलयादि । तथाचाये जीवोऽपि भासकः, द्वितीये बहयेवेयथैः । अनाच्रुतमावृतं चेति । जीवस जगहुपा- 
दानस्वपक्षे मनओआदेरिव घटादेरपि सर्वस्य ्यवहारकाे भातीतिन्यवहारापत्या मन आचवच्छेदेनाना्रतमयि घटायव- 
च्छेदेनादृतं जीवचैतन्यम् , तस्य जगदृनुपादानस्वपक्षे तु वक्ष्यमाणस्य भासकतानियामकसंबन्धस्य कादाविष्कत्वादेव 
घटादेरूक्तव्यवहरे कादाविष्कत्वसं भवादनाचृतमेव तदिति भावः । उपरागा्थति । खप्रतिषिम्बाश्रययृत्तिसं शेषाय. 
यथः । वृत्तेः संश्ठेषस्तु संयोगादिराकाराख्यविषयता चेस्युभयरूपो बोध्यः । रूपाकारबृत्तः संयुक्तसमवाय रसादावपि 
स्वाद्धिषयतानिविशः । परोक्षद्धत्या रूपादेभीनवारणाय संयोगादिनिवेशः । उक्छोभयस्थाने अवच्छेदकता निवेहयते । 
सा च न परोश्चदततः; न वा रसादौ रूपाकारवृत्तः, दृत्यवच्छेदकत्वखेन्द्रियसन्निकषादिसामम्रीनियभ्यस्वादिति तु वस्तु- 
गतिः । द्वितीये चिति । कशन्दादुपरागाथैत्वव्यवच्छेदः । जीवस्योपाद्ानत्वे घटादौ तादारम्यरूपोपरागसख सिद्धत्वा- 
दिति शेषः । आवरणाभिभवा्थैति । एवकारः शेषः । तेनोपरागाथैत्वपक्षेऽप्यावरणाभिमवार्थैस्वराभः । ब्रह्माकार- 
वत्ति नोपरागार्थस्वम् ; साक्षिणस्तादास्म्यरूपोपरागसख बह्यणि चत्त विनापि संभवात् । न हि वृत्तिघरित एवोपरागः 
सर्तरापेक्ष्यते; अविद्यातदरुत्तिषु मनस्तत्परिणामेषु च तदभावात् । अथवा साक्षिणः प्रतिबिम्बमेव सर्वैत्नोपरागेऽ- 
ऽपेक्ष्यते । मनआदाविव मनक्त्वादावपि बृत्ति विनापि साक्षिणः भ्रसिबिम्बं खीक्ियते । वटादाबपि वृत्तिसंश्िषट 
साक्षिणः भ्रत्िबिम्बं सखीक्रियते । अतव सखदस्पजरादिसंयुक्तश्टदादौ सूर्यादिमतिबिम्बमनुभूयते । नच--जलादृवेव 
तस्प्रतिबिभ्बं न तु खदादाविति-- वाच्यम्; जखादियुक्त्दा्यन्तर्मततया सूर्यादेः प्रययात् । तथाच वत्ति विना 
बरह्मणि साक्षिणः प्रतिनिम्बरूपोपरागाभावादुपरागधिव सर्वत्र वृत्तिः प्रथमपक्षे इति मावः । असेदामिव्यक्ल्यथैति । 
मनोऽनवच्छेदभयुक्तं मेदं विषयवच्छिन्नबह्मचेतन्यनिष्ठमनोवृत्तिनौ शयति । स्वत एव मनोऽवच्छिन्नसख सुखाच्वच्छिन्न- 
शर्यचेतन्यस तु सुखादिभासनाय न व्यपेक्षा । मनोऽवच्छिन्नस्यापि बरह्मणो धमोदेश्वावरृतस्वादेव न भानम् । अत 

युव ब्रह्मणि कृत्तिमै जीवाभेदाभिन्यक्त्यथौ, किंत्वावरणाभिभवाथौ । उक्तच सिद्धान्तविन्दौ--“जीवस जगहुपा- 
दानतवे जएवरणाभिभवाथी, जह्णस्तत््वे तु आवरणाभिभवाथौ प्रमाठृचिदुपरागाथौ चे'ति । बद्मण्यावरणामिभवाथौ 
अन्यत्र प्रमाश्चुपरागाथैति द्वितीयकल्पाथैः । नन्वमेदा्भत्येव वक्तुसुचि तम्; राघवात्, किमिलयभेदाभिग्यन्तयर्थ्यु- 
म् १ उच्यते; रूपाचाकारडस्या रसाथवष्छिक्नचिति प्रमात्रमेदेऽपि "मया रसः साश्षाव्छियतः इति व्यवहाररूपा- 
भेद्ाभिभ्यक्त्यभावात् यदाकारा इृत्तिरहद्वच्छिञ्नचितस्तत्साक्षात्कारत्वेन व्यवष्टारः; पूर्ब्छतदीयसंशेषविरशिष्वरृच्य- 
वच्छिन्रचित एव तच्साक्षाव्कारत्वात् इति ज्ञापनायाभिव्यक्तीष्युक्तम् । खुदधं बहम न॒ जगदुपादानम्, किंस्वविद्ययो- 
पितं विरिष्टं षेति पक्षे तु शुद्धबह्यणि मनस्तादात्म्यामावेन प्रमाच्रनुपरागादेवाभानोपपत्तावपि दुद्धं बरह्म न जाना- 
मीव्यावरणानुभवाजगदुपादानाच्छुदधबह्मणो मनस्तादास्म्येन प्रमाघ्रुपरायात्तत्रवरणस्यावस्यकस्वाच्च तदभिभवाथौ- 
दृत्तिरिति भावः ¦ च्त्येवोपरञ्यत इति । मासकतानियामकसंबन्धोऽरिधातदृत्तिमनस्त्परिणामेष्वेव जीवसे- 
लैः! 'जीचेश्चावाभासेन करोतिः “माया चाविद्या य खयमेव भवतीश्यादिशरुल्या जीवस्याधिद्यापरतिविम्बत्वान्मनसो 

जीवस्ररूपमाधारीकल “अत्तोऽहमेलयारोपाद्विद्यादृस्योरिव मनस्तस्परिणामयोरपि खणच्छतवाच्चाविश्ातदृत्तिमनस- 
त्परिणासेष्वेव साक्षिणः भ्रतिबिभ्बरूपोपराग इति भावः । विषयैः अविद्यादिभिकनैः । असङ्गत्वात् उक्तविषयोक्तोपए- 
रागवस्वे मानाभावात् । तथाच घरादाबुपरागार्थमेव दृत्तिरिति भावः । संबन्धान्तरेण . संख्टस्यापि नान्यसंबन्धप्र- 
युक्छकायैकरत्वमिखत्र च्टान्तमाह--यथेत्यादि । सर्वगतमपि गोर्वादिकं साखादिमस्येव यथाभिभ्यज्यते अयं गौर. 
व्यादिम्यवहारं जनयति, तथा सर्वगतोऽपि जीवः अविद्यातद्त्यादावेव दृत्यभावे (भविश्रां साक्षात्करोमी'ति . व्यवह 
जनयति, नतु घटादौ । उक्तम्यवहारजनकत्वं चोक्तोपरागवस्वमेव । नयु--षटादौ साक्षिणः प्रतिभिम्बमेवेन्द्रियसन्नि- 
कषौदिना जायत इति स्वीक्रियताम् , कि शत्तिषटितोपरागेण ? तत्राद-केवटन्नीर्यादि । यथा भ्निरनमिन्यक्त- 



४८० -अद्वेतसिद्धिः । । "{ परिच्छेदः ९ ] 

अयःपिष्डादिलमारूढायिदाह्यत्ववश्च केवरुचेतन्याप्रकाश्यस्यापि धटदिस्तत्तदाकाररस्युपारूढचैत- 
न्यप्रकादयत्वं युक्तम् । पवश्चानाचतत्वपक्च तत्तदाकारद्तिद्धाया चैतन्यस्य तत्तदुपरागे तत्तदर्थ 
प्रकाराः । आचरतत्वपक्चे तत्तदाकारबुतच्या तन्तद्धिषयावच्दछन्नचेतन्यावरणामिभवेन तत्तदर्थप्रकाराः । 

अन्तःकरणावच्छिन्नचेतन्यरूपत्वे जीवस्यावच्छेदकान्तःकरणतत्तद्धिषयाकारवरस्या तत्तद्धिषयाच- 

च्छिन्नचेतन्यािन्यक्तौ तन्तत्मकाद्यः। यद्यपि परकाशकमधिष्ठानचेतन्यं सर्वेगतं जीवचेतन्यं चान्तः. 

करणावच्न्नम् ; तथापि चेतन्यामेदेनाभिभ्यक्तत्वात् व्यवस्थोपपत्तिः । ननु-इयं प्रतिकर्मव्यवस्था 

नोपपद्यते, तथाटि-खसन्निङकष्टन्द्रियजन्यस्वक्ञानात् पूवं घटादेः सत्वे परती तिमा्र्रीरत्वव्याघ्तका- 

ल्पनिकत्वायोगः । नच कार्पनिकस्वविरोषः प्रातिभासिकत्वादिरेव तद्यात्तः; गोरवात्, नच भरती- 
तिमा्श्चसैरत्वाभावेऽपि क्ञाननिवरतवत्वादिनेव कल्पितत्वं भविष्यति; प्रतीतिमाच्रहारीरत्वाभावेन 

ज्ञाननिवत्यत्वाभावस्याप्यापायत्वात्, भतीतेर्विश्वसस्यत्वेन वा मिथ्यात्वेऽपि खश्रादिवदिन्द्ियस- 
ल्निकषनिरपेश्चतया वोपपत्तेः, वयाबदारिकत्वस्यापि श्रान्तिदैष्यमात्ेणोपपत्तेश्चेति- चेत्, यैवम् ; 
ग्रतीतिमाचररारीरत्वस्य कल्पितत्वं न भ्याप्यम्; दण्डरयसंबन्धाचपपच्यादिसदकतोक्तामानात् 
पञ्चे कर्पितत्वे सिद्धे प्रयभिक्ञावलाच्च स्थायित्ते तञ्नैव व्यभिचारात् । नच--शुक्तिरूप्यादिधरत्य सिः 
ज्ञासाम्यं परकृतप्रल्यभिज्ञाया इति वाच्यम् ; पतीव्यविशेषेऽपि वणिग्बीथीस्यश्युक्तिरूप्ययोः परीश्लितः 
त्वापरीक्चितत्वाभ्यां स्थायित्वास्थायित्वरूपविरोषसखंभवात् । तथापि वा परोक्षवृत्तेरिवापगरोश्चद््तेरपि 
प्रकादात्वमस्तु, किं तदुपरक्तचैतन्येनेति चेश; परोक्षस्थकलेऽपि परोक्षब्रस्युपर्तचेतन्यस्येव अकाश 
कत्वात् । अथ ततराप्यपरोश्चैकरसचेतन्योपरागे बिषयापरोश््यभरसङ्गः न; विषयचेतन्याभिन्यक्तावेव 
विषयस्यापयेक्यम् । नच परोक्षस्यले तदस्ति; बिषयेन्द्रियसन्निकषौभावेन विषयपयैन्तं चत्तेरगमनात् , 
अन्तरेव तत्र घीसमुह्ासात् । अपरोक्षे तु भरमाठचेतन्यामेदाभिव्यक्ताधिष्ठानचेतन्योपरागो 
विषयेऽस्ति; तत्र विषयस्य कर्मकारकत्वात् । नच ब्त्तिगतविरोषादापरोश्ष्यम्; तत्र हि विदोषो 
विषयरृतथ्धदोमिति जमः । जातिकृतस्तु विषो न संभवति; सोऽयमिति प्रत्यभिज्ञायां परोश्चस्वा- 
परोश्चत्वयोः संकरपरसङ्गात्, अष्याप्यवृत्तित्वात्, भ्रमात्वादिना संकरपसङ्गाच । किच उत्तेजडत्वा- 
देव न धकादाकत्वम् । नच--चत्तावन्तःकरणाचरृर्यापि खप्रकात्वं क्ञानत्ववदिति-- वाच्यम्; सख्प- 
कारात्मसंबन्धेनेव तस्याः प्रकारास्वोपपनत्तौ तत्खग्रकाशत्वे मानाभावात् । कच घटं जानामीदय- 
जुभूयमानसकरसंकचत्यन्या संवित् घटश्रकारारूपा घटः धकारात इत्याकारकानुभवसिद्धिव । नच-- 
करोति यतते चरति गच्छतीत्यादावेका्थत्वेऽपि सकर्मकाकर्मकसखमावत्वदक्षनात् अचाप्येकार्थ- 
त्वेऽपि तथा स्यादिति -- वाच्यम्; तजाप्येका्थैत्वाभावात् । अचुक्रूख्यज्लञो हि कञ्घात्व्थैः, यव्यर्थस्तु 
यलमाचम्, एवं गम्पर्थं उन्तरसंयोगफलकः स्पन्दः, चखव्य्थस्तु स्पन्दमात्रम्; तथाचेकार्थंकत्वे 
कुनापि न सकर्मकत्वाकर्मकत्वव्यवस्था । नच-- त्वन्मते परिणतेरकर्मकत्वात् परिणतिविरेषभूताया 
=~~~~~~------~~-~--~~~-----~ ~~~ ~~~“ -~ ~ 

गोडब्रह्मानन्दी ( टघ्ुचन्द्रिक्षा ) । 

-रूपेण सर्वगोऽपि दृणा्ययःपिण्डाद्यमिव्यक्त एव दहति, न स्वतादशः; तथा धघटादितत्तष्धिषयसंश्ि्टब्य भिभ्यक्त एव 
साक्षी घटादिकं भासयतील्यथैः । तथाच केवरुविषयस्याखच्छत्वान्मनसः प्रतिबिभ्बयोग्यस्वस्य ्ुघत्वाच्च छ्ख्द्र ्ि- 
रूपेण परिणतमनस्येवं प्रतिबिम्बः स्वीक्रियत इति भावः । चेतन्यासेदेनेति । विषयाधिष्ठानबहयणो मनोऽन वच्छेद- 
भयुक्तख जीवमेदस्याभावेनेलयर्थः । गोरवादिति । कल्पितस्वं मिथ्यास्वम् । प्रातीतिकतवं तु यदा यदा स्वयं 
तिष्ठति, तदा तदाऽनादृतं यत् तत्वम् । तथाच प्रातीतिकप्वे मिथ्यात्वात् न गौरवम्; प्रत्युत मिथ्याष्वमेव स्वान्युनस- 

त्ताकाभावभ्रतियोगित्वादिघरितश्वात् भरातीतिकस्वाद्ुरः । तस्मात् गौरवोक्तिः परस्य अन्त्येति बोध्यम् । नन्विन्दिय- 
सच्चिकर्षं विना प्रयक्ष्च्यसं भवात् प्रपञ्चो न भायात् , तत्राह--प्रतीतेरिति । मानयः । तथाच तावता भपच्चः 
स्योऽस्त, इन्द्रियजमनोदत्ति विनापि स्ववत् प्रलक्षो वार्त्ति भगवः । परीश्चितत्वेति । मानान्तरसंवावाचि- 
संबादेत्यथैः । व्यावहारिकसोक्तपरीक्चितत्वेन स्थायित्वसिद्धिः, प्रातीतिकख तु न मानान्तरेण संवादो (नान्न रूप्यगमि- 
व्यादिमानेन विसंबादश्चति भावः। विषयक्रतसम् अनाडतवित्तादात्म्यविरिष्टविषयकसत्यम्। सकर्मकचन्तीति 1 सकस. 

` कल्ञानेलथैः । धरप्रकाशरूपा घटकठैकर्फुरणरूपा । तथाच एकस्यां क्रियायामेकस्य कवत्वकर्मत्वयोर्विरोधादेकस्याः 
क्रियायाः सकमैकस्वाकमैकस्वयोर्विरोधादनादृतचिद्रूपस्फुरणक्षिया घटका, पूर्वोक्तनानाल्थैरूपक्रिया घटकमिकेति 
भावः । आनुक्कख्यल इति.। कासंबन्धभरयोजकयन् इलः । उक्तमेतत् ̀  न्यायङ्कखुमाञ्जव्यादो--'लथाहि 



[ प्रतिकर्मव्यवस्था ] गोडबरह्मानन्दीयुता । ४८१ 

चत्तेः कर्थं सकर्मकत्वरिति-- वाच्यम्, एकस्य हि सकर्मकत्वाकर्सकत्ये एकरूपेण विषे न "तुः 
रूपान्तरेणापि; मानाभावात्, यथा स्थितेरकर्मिकाया अपि अगमनत्वेन सूयेण सफ्थकत्वम् ; तशा 
परिणतित्वेन स्पेणाकर्मिकाया अपि उत्ते: ज्ञानत्वेन सकर्मकत्वं भविष्यतीव्यदोषः । नयु तद्ैतीतंः 
पकाराते इति धीन स्यात्, न; इएापत्तेः, ततापि चृत्तिप्रतिविग्वितचेतन्यलच्छ्ेन भ्रकाराव इत्यादिः 
प्रयोगसंभवाच् । नु यथा ज्ञानवियोधिवृन्तावनुभवसत्वं नास्ति, किलु अन्यत्र; तथा देषविरोधि- 
इत्तेरन्यत्रेच्छात्वमित्यपि स्यादित्ति- चेन्न; वाधकसतवासत्वाभ्यां विशेषात्, अव तज सकर्मका 
कक कक कक 

गोडब्रह्यानन्दी ( लघ्ुचन्द्रिका ) 
--एराजुकरुत्वेनैव करोतिशक्यता, नतु यज्ञत्वेन फलानुक्ख्यतरत्वेन वा; यततिकरोलयोरेकाथेकत्वापत्तः, “रथो 
गच्छनी"लयादौ करोल्थैकाख्यातस्य सुरुषाथैकत्वानुपपत्तेश्ेलयादाङ्ख, कृताङ्ृतविभागेन करीरूपव्यवस्थया । यज्ञ एव 

कृत्तिः पूर्वापरस्िन् सेव भावना ॥ यल्पूर्वकस्वस्य प्रतिस्न्धानात् घटादौ कतत्वभ्यवहारात्तदप्रति सन्धाने सहेतुक- 
व्वश्रतिसन्धनेऽप्यङ्कुरादौ कृतत्वाभावभ्यवहारादाश्रया्थैकरतृजन्थकतृपदसश्य छलयाश्रय एव प्रयोगाच्च न॒ फलानुकूरसाप्न 

करोव्यथः, रितु ताध्डायज्ञः सैव भावना; यतः परस्मिन् स्वकार्ये पूवा कारणीभूता, भावयतीति व्युत्पत्तेः । तथाच- 
करोतिना विवरणादाख्यातमपि तादश्चाथैकम् , “रथो गच्छती "खाद व्वेकदेशे फलानु मरयोगः; सङ्वेदाध्येतृवा- 
चकस्य श्ोत्रियपदख ब्राह्मणमत्रे प्रयोग इवे"ति-कुखुमाजलो मूखटयीकाभ्यासुक्तम् । तण्डुलक्रयणादिकाले 
परचनीदयादिप्रयोगः स्यादिलयाश्चङ्य यादशोऽनुदलताविरोषाश्रयन्यापारः परेपामथः, तादशो यलो ममापीद्युक्त-- 
शब्दमणावपि । यन्चु--यन्वमेवाख्यातस्य छक्यवावच्छेदकम् , अनुषरत्वं तु धात्वर्थस्य संसगतया यते भासत 

इति--पश्षधरदिधेकायामुक्तम्, तत् न युक्तम्; वतेमानत्वादिसमानएधिकरणस्यानुदुलस्वस्य कडादिसमभि- 
ष्या संबन्धतया भानापस्या छडादेर्बपेमानस्वादौ शक्तिलोपापत्तः। अथ पचनीलादौ समवायादुरेव संबन्धस्वेन 

भान, नतु वतैमानस्वादेः; तस्य स्वाख्यातात्प्रकारस्वेन भानमिति ब्रूषे, तर्हिं तुस्यं तत् अनुद्रुत्य । किंच गम्या- 

देरपि कियामाव्रमर्थोऽस्तु; श््रामं गच्छतीण्लयादौ हिनीया्थ संयोगादिकं सीय तखालुकूरूत्वसंबन्धेन क्ियायाम- 
स्वयः स्वीक्रियताम्; अथ द्वितीयाविभ्छि विनापि भ्चेत्रस्य गमन'मिलादौ संयोगाचजुकूरुशियात्वरूपेण प्रतीतेस्तेन 
रूपेण बोधकत्वं विना तस्य सक्मैकत्वायुपपत्तेः एरानुकूङग्यापारवाचिस्वसख स्ववाच्यव्यापारन्यधिकरणफरूवाचित्वख 
वा सकर्मकस्वरूपत्वात् तेन रूपेण गम्यादिश्चक्यताऽऽवस्यकी, तहि "अङ्कुरः कतः इति प्रयो गादङ्कुरो यत्त इयभयोगात् 
करोतेः सक्मैकत्वाचच करोतिरनुकृर्यत्ता्थकः; करोत्तिना विविवमाणत्वादाख्यातमपि तथा । अतणव-“भूवादयो 
धातवः इति सूत्रे करोतिरत्पादनार्धकः अन्यथा यतिवदकर्मकतपत्तरिति-मह्ामाप्ये उक्तम् । कर्मवत् कर्मणा 
तुस्यक्रियः इति सत्रे च वेयाकरणेखक्तम्--“कृनोऽकसेकतापत्तेः नहि यन्लोऽथं इष्यते । किंतूस्पादनमेचातः 
कर्मवत् साधनाथ्पीति । उत्पादनसुस्पत्तिप्रयोजकबष्यापारः; उयपत्तिः कारुसंबन्धस्वेनेव निवेद्यते, नतूर्पत्तिष्वेन; 
अननुगतस्वाहटु्पत्तिरूपकारुसंबन्धसयव कारणप्रयुक्तत्वेन तभ्भिवेशस्य व्यर्थ्वाच्च । यदि तूर्पत्तिव्वेनेबोव्यत्तेः पक्रते अनु. 

भवः, नदा कारवृ्तिव्वमेवोत्पत्तिरसुगता निवौच्या । तश्च स्नाधिकरणकारुध्वंसानधिकरणत्वं का लिकत्वं चेध्युभयसंब- 
स्धेन बोध्यम् । आशश्चणे हि तत्संबन्धेन जन्यमात्र वर्तेते । एर्वच "घटं करोती यादौ घटनिष्ठोरपत्तरिव “पचती"ादावपि 
पाूषिषटोष्पत्तेः अयो जको यतो बुध्यते ! यदि च यल्त्वेनेवाख्यातस्य करोतेश्च हयक्यतेल्याम्रहः, तदापि करोतेः सकमैकत्वा- 
नुरो धा्क्षणया गनुष्करो पस्थितेः संभवात्तादश्च एव बोघः । यत्तु-जानानीच्छल्यादिकमिव करोतिरपि न सकमेक-- 

इति ! तश्न; जानातेः सकमैकत्वस्योक्तश्वात्, इच्छल्यादेरपि फरग्रयोजकेच्छाय्थेकत्वेन सकमैकस्वात् । फङं चेच्छायाः 

सुखादौ प्रमावृसंबन्धादिः; गवादौ खरस्वादिः, दषस शश्वादौ तत्तद निष्टम्, सुखाचनुत्पत्तावपि इच्छादेरक्तसंबन्धसख- 
रूपयोग्यसवानपायाव् “सुखमिच्छतीश्यादिप्रयोगो अआमभ्रा्यनुपधानेऽपि भ्रामं गच्छतीः्यादिभ्रयो गवदिति बोध्यम् । 

फुषापीति । नु--भावनेतिशब्दस्याख्याततुस्याथैकस्वेऽपि न सकर्मकता, किंसवास्यातखाख्यातान्तपदख वेति- 

सेश्न; नाप्त: सिद्धस्वे आख्यातस्य सरध्यस्वे च शकतर्निरूढरश्षणाया व! स्वीकारेण तयोरतुल्यार्थकस्वात् । तदुक्तं भदै. 
हरिणा--“सिद्धभावस्तु यस्तस्याः साधनादिलिबन्धनः । साध्यभावस्तु यस्तस्याः स आस्यातनिबन्धनः ॥* इति । वं 

ठतीयादिविभक्तेः करणादिशब्द्स्य च भिभ्नाथकृस्वात्तसया एव साकाङ्कत्वम् › नतु तस्य; तस्य त् तृतीयादिविभक्तिद्धारेच 

तत् ! उन्तंहि वातिके-“छृदन्तेन कारकशक्िमिषिष्ट व्यज्यते, नठु निष्छृषट सेति । वृत्तेः नख । स्थितेः 
गतिनिषृत्तः । अगमनत्वेन गमनसंसगौमावत्वेन । यद्यपि श्यामं न॒ गच्छति ध्रासस्यागमन 'मिल्यादू गमनस्ेव 
सकमकतया जञेयस्याभावधीः; तथापि "गच्छ गच्छसि चेदूर'मिव्याद्प गमिना कक्षणीयस्थागमनस सकमैकस्व संभवः, 
सभाव िसोषणे गमने कूरदेशरूपकमान्वयादिति भावः । इष्टापत्तेरिति । अना तवित्तादाम्यस्योक्तथीनिषरयस्वा- 

अद्रे, सि, ६१ 



४८२ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः ९ || 

कसकविखश्चणक्रियानय्भवाचचच 1 यथाच वरस्यतिरिक्तभानसिद्धिस्तथा खयं ज्थोतिद्टमस्तावे विस्तरेण 

वक्ष्यामः! नयु-अस्तु चेतन्यस्य विषयभकाशकत्वं, तथाप्यन्तःकरणस्य देदान्निगेतिः न _ करम्य; 
परोक्षवैलक्चण्याय विषयस्याभिव्यक्तापरोश्षचिदुपराग एव वक्तव्यः, चिडुपरागादौ चापरोक्षदृतते - 
स्तदाकारत्वमेव त्रम्; तस्य च तत्सं-छेषं बिनापि परोक्ष्चेरिव तत्सन्निरृष्टकरणजन्यत्वेने- 
वोपपत्तिः, नतु प्रभाया इव ठत्तस्तदावरणनिवतेकत्वादा तत्संच्छेषस्तन्म् , नेवान्निगेच्छदधुवा- 
द्याकारवरच्येव खसंश्छिष्नेस्थकज्ञटादे्वनेमध्यवतिनः परमाण्वादेश्चापरो्ञव्वापातादिति-- 
चेत्, न; विषयेष्वभिव्यक्तचिदुपरागे न तद्ाकारत्वमाञ तचम्, परोक्षस्थङेऽपि भरसङ्गात् , किंतु 
तत्सच्छेष पभाया विषयसन्निकृष्तेजस्तवेनावरणाभिभावकत्वव्रानात् तैजसस्य मनसोऽप्य- 

जञानरूपावरणाभिभवाय तत्संग्छेष आवश्यकः; धुवादिदेहटमभ्यवर्तिपरमाण्वाद्वतिभरसङ्गस्त 
तदाकारत्वध्रयोजकसामग्रीविरहादेव परिहरणीयः; अन्यथेन्द्रियसन्निकषदेवविद्यमानत्वात् -परमा- 
ण्वा्याकारताया दुर्निवारत्वापत्तेः । तस्मात् प्रभाविशेषान्वयन्यतिरेकाभ्यां यत् इतं सन्निरुष्ट- 
तेजस्त्वेनावरणाभिभावकत्वं, तस्य तदाकारत्वरूपविशोषापेक्षायामपि न लयागः । नहि पृथिवी- 
त्वगन्धत्वादिना कावैकारणभावे आवर्यके अनित्यगुणत्वद्रव्यत्वादिना तच्यागः । अतप्व--तदि- 
तरहेतुसाकय्ये सति घटचश्चुःसन्निकषैस्यैव घटालुभवजनकत्वम्, नतः धघटभनःसन्निकषेस्य, 
तद्धिरम्बेन तद्धिरम्बाभावादिति--निरस्तम्; आवरणभङ्ग सन्निङृष्टतेजःकारणत्वावधारणेन 
तस्याप्याव्यकत्वात् । नच--स्पादीनप्रलयक्षे चश्चुरादिवन्नियतगोखकद्धासभावेनान्तःकरणनिगैव्य- 
योगादावरणाभिभवायुपपत्तिरिति- वाच्यम्; सर्वै्न तत्तदिन्दरियाधिष्टानस्येव दारत्वसंभवांत् । 
नच--अन्तःकरणवृत्तित्वाविशेषादिच्छदद्धेषादिरूपचरत्तयोऽपि देहाज्निगेतय विषयसंखृष्टा भव- 
न्तीति कथं न खीशछियत इति- वाच्यम्, आवरणामिभावकतेजस्त्वस्य तत्मापकस्य शानवत् 

^^ 

गोडबरह्मानन्दी ( लघ्ुचन्द्रिका ) । 
दिति शेषः । अभ्युपेलयाह--तजापीति । क्रियननुभवादिति । 'सुखमिच्छतीलयादेरेव प्रयोगस्य द्या सकर्स~ 
कस्वमेवेच्छादिक्छियायाः । उक्तं हि वैयाकरणेः--“विषयताप्रयोजककाम एवेच्छलयादेरथैः इति । यद्यपीच्छायग 
विषयस्वमिच्छोपत्तिकाखेऽप्यसि; तथापीच्छायाः खजनकसामभ्युपहितरूपेण स्वविषयताप्रयोजकत्वमक्षतम् । अथव 
विषयत्वमत्रासस्वापादकाह्ानावरिषयस्वरूपम् ; तस्प्रयोजकव्वं हि भमाणङ््युपित इव काम द्वेषादिवृ्युपहितेऽपि 
चैतन्ये खीश्ियत एव, नहि कामादिद्रत्तिमति भ्रमाणद्ृत्तिशन्येऽपि सुखादाबुक्ताज्ञानमनुभूयते; अतएव सुखादौ 

निमाने इत्यखीकारपन्षे सुखादेरेबोक्ता्ञानविरोधिव्वात् सुखाद्यवच्छिन्नवितोऽप्युक्तात्तानाविषयस्वभ्रयोजकवि- 
शिष्टविदरपक्लानत्वमिप्युक्तम् । तस्संश्छेषस्तच्रमिति । संश्ेषः सं्टेषमात्रम् । मातरे्यनेन विषयत्वरहितसंशेष- 
खामः । तेन कननलादौ व्रत्य बिषयेऽप्यापत्तियुस्यते । ननु कजखादौ संयोगादिरूपस्य संशेषख स्वे मानाभावः, 
तत्राह-- परमाण्वादेरिति ! तन्न महच्वा भावादिभरलक्षानुरोधेन सं्टेष आवर्यकः । आदिपदाद्रूपाकारघ्त्ते रसादौ 

संश्टेषदपत्तिः । ननु बिषयत्वसंेषोभयसंबन्धेन इत्तेनिंवतेकस्वे गोरवात् वृत्तावपरोक्षस्वजाति खील तद्रूपेण 
विषयस्वमाच्चसंबन्धेन तखा अक्चननिवतैकत्वं खीक्रियताम्; अपरोक्षार्थविषयकश्चाब्दादिधीसामभ्या अपि तारशवि- 
शिषटवत्तिनियामकस्वसंभवात्तत्रापि तन्निवतैकल्रम् , तत्राह-- तस्मादिति । सन्निक्ृष्तेजस्त्वेन स्निकषैसंबन्धेन 
तेजस्त्वेन । न त्याग इति । यद्विशेषयोः कायेकारणभावो बाधकं विना तत्सामान्ययोरपि सः इति 
न्यायाद ज्ञानतमोऽन्यतरनाशं भति संयोगेन संयुक्षसमवायादिना च संबन्धेन तेजरू्वेन हेतुत्वम् । न चैवं--विरोषतः 
कायेकारणभाचो व्यथै इति--वाच्यम् ; आरोकसंयोगे सति मनश्ष्चुरादिभिः सह घटादेः संयोगे चासति वरादौ 
शाढदादिडत्या आवरणनिदृत्यापत्तश्वश्चुरादिसंयोगे सति भालोकसंयोगेचासति मनोषस्या आवरणनिचत्यापत्तर्विषयस्व- 
संश्ेषोमयसंबन्धेन मनोढृत्तरमानापाद्काक्ञाननारो हेतुं, संयोगाचन्यतमसंबन्धेन श्रमायास्तमोनाशचे हेतुस्वमिवेद- 
स्यावद्यकत्वात् । अचच्छेद्कत्वसंबन्ध एवोक्तो मयसंबन्धस्थानीयो राघवादिति तृक्तम् । एर्व चापसोक्षघ्वजातेसद्भि- 
रिषटोव्यत्तौ राब्दादिसामग्रया नियामकत्वख चाकल्पनाज्धाधवम् । सल्निङकृष्टतेजःकारणत्वेति । सञ्चिकषसंबन्धेन 
मनोदरत्तिकारणत्वेल्थः । तत्रावरण भङ्गे कारणत्वं तत्कारयभदर्यादिकारणत्वं बोध्यम् । इत्ति नाज्ञाननाशे हेतुस्वम् , 

किंस्वावरणविरोधिष्वमात्रम् । आरोकस्यापि तमोध्वसरूपतवाशाश्चुषादिमनोदृस्यादिरूपका्ये हेतुत्वम्, नतु तमोनाश 
इति बोध्यम् । तस्य सनःसचिकषैस्य । चश्चुरादेरिव मनसोऽपि स्चिकर्षश्ाष्चुषादिकारयै हेदः; विनिगमकाभावाच् 1 
यदि हि मनो न स्थृरु तारकरंक्ादिमतवत् स्यात्, तदा तस जीवनके देहात् बहिरगमनान्न घटादिसक्निकर्षसेभवः 4 



[ अत्िकर्मन्यवस्था गोडन्रह्मानन्दीयुता । । ४८३ 

तत्राभावात् । नजु-धटधरकादाकं चेतन्यमुपदेशसादख्यनुखारेण घटाकारयीष्था चिद्धा; पराग्थ- 
येयेभ्विल्यादिवार्चिकोक्तसीव्या धीप्रतिविम्वितचेतन्यसिदाभिष्यक्तविषयाधिष्ठानचेतन्यं वा, नादयः, 
अश्याक्तिकसंबन्धस्यातच्रतापातात् । न द्वितीयः; आवश्यकेन विषयसंश्छिष्टवृत्तिप्रतिबिग्बितचेतन्ये- 
नेव तदृज्ञाननिचत्तिवत् तत्परकारास्याप्युपपत्तौ किं विषयाधिष्ठानचेतन्याभिव्यक्तिकव्पनेनेति-- चेन्नः 
भकाराकं तावत् अधिष्ठानचैतन्यम् । तच्चाध्यासेन विषयैः सह साक्षात्संवद्धं प्रकाशस्य च खयं 
भासमानस्य खसंबद्धसर्व॑भासकत्वमपि इमेव; एतदनभ्युपगमेः कल्पनान्तरगोरवापत्तेः । तच्चान- 
भिव्यक्त निर्विकस्पकरूपमाच्छादितदीपवन्न प्रकाराकयिति तदभिव्यक्तिस्पे्चिता । तच्च परोश्चस्यले 
चुत्यवच्छेदेनेवामिव्यज्यते । अपरोक्षस्थले तु उत्तिरखंपकीदावरणाक्ञानाभिभवे विषयोऽभिच्यञ्यते; 
वृत्तर्विषयपयन्तत्वात् । नच परोक्षस्थकेऽप्येवं प्रसङ्गः; द्वाराभावेनान्तःकरणनिभैत्यभावात् । 
नयु-चृत्तेस्तदाकारत्वं न तावत्तद्धिषयत्वम्; त्वयेव निरासात्। नापि तसिन् चेतन्योपरागयोग्य- 
तापादकत्व, तदज्ञानाभिभावकत्वं वा; उभयोरपि तद्ाकारत्वप्रयोज्यतेन त्यायोगात् । नापि धरा 
दिवत् पृथुबुध्चोदराद्याकारत्वम्; साकारवादापातात्, संस्थानहीनजातिशुणादिव्त्तेनिराक्रारत्वभ्र- 
सङ्गाच; घटपटाविति समूहारम्बने विरुद्धनानाकारत्वापत्तेश्चेति- चेन्न; अस्तीव्यादितद्दिषयकञ्यव- 
दारप्रतिवन्धकाल्ञाननिवतेनयोग्यत्वस्य, तत्सन्निष्कष्टकरणजन्यत्वस्य वा तदाकारत्वरूपत्वात् तदम 
च सखकारणाधीनस्भावविशेषात् । न चात्माश्रयः; निचत्तिजननखरूप्योम्यतया फटोपधानस्य 

गोडत्रह्मानन्दी ( रघु चन्द्रिका ) । 
यदा तु युगपद्धस्तपादाचवच्छेदेन सुखदुःखादिनानापरिणामभागिष्वेन स्थर, तदा चश्चुरादितुस्यत्वेन तर्सक्निकर्षः कर्थं 

न चाष्ुषादिहेतुः १ चाक्चुषादिहेदुतावच्छेदकजातिविरोषस तत्रापि संभवात्, चश्चुरादेमेनोमिभितस्वाव् घटादिसंयुक्त- 
चक्षुरादि भागावनच्छेदेनापि तदितरचश्षुरादिभागावच्छेदेनेव विनिगमकाभावेन चक्षुरादौ मनसः संयोगसख चाश्चुषायु- 
सत्तिकाङे स्तात् घरादौ मसःसंयोगस्यावदयकत्वाच्च । नहि मनश्चश्चुरादेरेकदेश एव संयुज्यत इति नियन्तुं शक्यते, 
किंतु बिशरास्तेजोभागवबहुरुत्वेन तदीयसर्वभागेषु । तथाच चष्चुरादेः क्रियैव मनसे घटादिसंयोगे हेतः । एवच 
घटादौ संयुज्यमानं चश्ुरादिमिभितं मन एव घटादयाकारन्त्तिः चक्चुरादिसंयोगनान्तरीयकस्वात् चतजम्यतया भ्यवहि- 

यते, नतु सा तजन्येति लाघवम् । तादशवरौ चश्चुरादिक्रियाया अपि न हेतुत्वम् ; प्रयोजनाभावात् । संयोगविशेष 
णव घरादिनिषटे तस्या हेतुत्वम् ; तदथैमेव चक्चुरादियुक्तमनःक्रियायं प्रमातृप्र्त्तिरिति संक्ेपः। अधिष्ठानस्येति । 
कणीदिकं यथा श्रोत्रादेरधिष्टान, तथा त्वगेव त्वगिन्द्रियखाधिष्ठानमिति भावः । तेजस्त्वस्येति । विषयसंयुक्ते- 
न्डियसेयुक्तमनस्त्वस्येलयपि बोध्यम् । तत्प्रमापकस्य विषयसंसष्टव्वप्रमापकस्य । ज्ञानवत् चाश्चुषादिमनोदृ्ता- 
चिव । परागित्यादि । '्परा्थभ्रमेयेषु या फरुत्वेन संमता । संवित् सेवेह मेयोऽर्थो चेदान्तोक्तिप्रमाणतः ॥* इति 
वार्तिकम् । प्रकाशकमिति 1 साक्षिचित् थकारिका । तदुक्तं सिद्धान्त विन्दौ- सवां चुसन्धाकृचै्न्यं जीवेशा- 
सुगतं साक्षीव्युव्यतेः इति । तथाच बिभ्बपरतिबिम्बवचितोरीश्चजीवत्वपक्षे खद चिदेव तदुभयानुगता साक्षिणी जगदु- 

पादनम् । अविद्याप्रतिबिम्बमनःप्रतिनिम्बयोरीश्जीवत्वे तु अतिद्याबिम्बत्वोपहिता वित् तथा । अवरिद्यामनोगतवि- 
दाभासयोरीशजीवत्वे स्वीश एव तथा ! तत्र आद्य; प्रक्षो बिवरणक्रृतः । द्वितीयः संक्षेपशारीरक्कृतः तृतीयः 
वार्तिकङृतः । वाचस्पतिमते तु जीव एव तथा; तस्यैवाबिद्याविषयत्वोपहिते ईशे तादास्म्येनानुगतस्वात् । घट- 
स्वद्रव्यव्वोपहितयोरिवाविध्रालिषयश्वाश्रयत्वो पहितयोस्तादास्म्यसं मवात्तयोरिव सेदस्यापि स्वात् नेशजीवसाङ्क्यम् । 
नहि इग्यस्वघटत्वोपहितयोरलयन्तामेदः । ईशं प्रति द्यमात्रश्यानाद्रतस्वात् तं भ्रति जीवस्य भासकत्वं न दृत्तिसपे- 
क्षमिति दि 1 कस्पनान्तरेति । भातीति भ्यवहारे विषयसंश्ष्टदत्तिमरतिबिम्बतवितः प्रयोजकत्वे सुखादौ तदसंभ- 
वादनादेवचिन्तादस्म्यस्यापि तस्कद्पनया तन्नापि वृत्तिकद्पनया च गौरवं, इृत्तावपि दृत्यन्तरफल्पनाभ्रयुक्तानवस्था 

ेति भावः । निर्विंकरपकरूपं तार्किंकादिसंमतनिविकलव्पकतुल्यम् । जानामी यादिव्यवहाराविषय इति 

यावत् । आच्छादितेति । यथा सृषष्मवसरादयःठरतो दीपोऽनन्धतमसविरोध्यप्यन्धतमसाविरोधिस्वाद्रव्यस्वादि- 
रूपेव घटादेन्यवहारे प्रयोजकः, नतु रूपविरोषादिमच्वेन, तथान भिव्यत्तं चैतन्यमन्तातत्येनैव तब्यवडरे नतु 
क्ञातत्वादिनेति मावः । आपादकत्वं संपादकत्वम् । अभिभावकत्वं अभिभवप्रयोजकतावच्छेद्करूपवस्वम् । 
ग्रयोल्यत्वेन घटितस्वेन । सखप्रतिबिम्बवदुस्याकारत्वसेवोक्तसंबन्धरूपस्वात्त्तदाकारकड्ततिन्ञानतवसयवोक्ताभिभव- 
्रयोजकतावच्छेदकसवाश्योक्ततत्तदाकारत्वस्योक्तरूपत्वे आत्माश्रय दति भावः । असील्यादीलयादिपद्ात् सन्निति 
ग्यवदारसंहः । भक्ञानेयनेनासत्वापादकाक्तनयुक्तम् । तत्सन्निष्ृष्टेति । तदीयन्बािन्लानादिरूपेलथेः । 



४८४ अद्रैतसिद्धिः । ` [ परिच्छैदः १] 

साध्यत्वेन खानपेश्चणात् । नयु-दशि विषयाध्यालसखीकवीर्जीवचैतन्यं वा विषयदक् बह्यचेतन्यं 
वा] नघ्यः; जीवे अषचिछश्नचित्खरूपे कल्पिते अभ्यासायोगात् । नच--विषयदक् जीवचेतन्यमेव, 
अध्यासस्तु ब्रह्मचैतन्य इति--वाच्यम् ; ददययोरेवाध्यासिकसंबन्धापत्तेः, अध्यस्ताधिष्ठानयोखमयो- 
रपि दभ्भिघनत्वात् । अत एव न द्वितीयोऽपि; ब्रह्मणोऽपि कट्पितत्वेन तत्राभ्यासायोगाच्च । नच-- 
शरुद्धचेतन्थमेकमेव; वदेवाधिष्ठानम् , त्रावच्छेद्कम विद्यादिकं नाधिष्ठानकोरौ परविशति; तदेव च 
जीवरष्देन ब्रह्मशब्देन च व्यपदिष्दयते । उपाधिविदेषात्, तथाच जीवचेतन्यस्य दक्त्वेऽपि उदया- 
ध्यासो नाञुपपन्न इति--वाच्यम् ; डुद्धचेतन्यस्य आसंसार्माचरतत्वेन जगदान्ध्यप्रसङ्गादिति- चेच्ल; 
मूखाविद्यानिदृच्यभावेन स्वैत आवरणाभिभवामावेऽपि घटाद्यवच्छेदेनावरणाभिभवात् आन्ध्यविरः- 
होपपत्तेः। नयु-तदींदानीमपि बरह्मस्फुरणे चरमच्रत्तिवेवथ्यैम्; अधिकभागेऽपि तस्य स्फुरणात् , 
नह्यखण्डार्थवेदान्तजन्यायां चृत्तौ भावो अभावो वा विशेषणसुपलक्षणं वा पकारः धकारात, इति-- 
चेन्न; उपाध्यविषयकब्रह्मस्फुरणस्य चरमचत्तिपयुक्तखेन तस्या; साफल्यात्, प्रकारास्फुरणं तु 
तस्याः भूषणमैव; इदानीन्तनस्पफुरणस्य सप्रकारत्वेनोपाधिविषयत्वात्, "गकधेवालुद्रष्वय'मित्यादि- 
श्रुतिवखात् खसमानविषयन्ञानादेवचाज्ञानघ्तेरलण्डचिन्माचक्ञानस्येव मोश्षहेतुस्वावधारणात् । 
नच--अन्तःकरणावच्छिन्नचेतन्यस्य जीवत्वे खुषुिद्यायां तदभावेन ङतदान्याद्यापत्तिरिति- 
घाच्यम्; तदाप्यस्य कारणात्मनाऽवस्थानात्, स्थूटसृक्ष्मसाधारणस्यान्तःकरणस्योपाधित्वात् 1 
'तद्पीतेःसंसारब्यपदेशा'दित्यसिन् सूतरैचायम्थेः स्पश्तवरः । नच--वृच्यु पर्तत्वं चैतन्यस्य न तस्थ- 
तिबिम्बितत्वम्; दर्षे मुखस्येवाुद्धूतरूपेऽन्तःकरणे शब्दान्यभ्रति बिम्बनोपाधिताया अचाश्चुषचेत- 
न्यस्य प्रतिबिग्विताय्चायोगादिति-- वाच्यम्; उद्धूवरूपवच्वं न प्रतिबिम्वितोपाधिताप्रयोजकम् $ 
भअखच्छेऽपि खोष्टादौ प्रतिबिम्बापत्तेः, कितु खच्छत्वम् , तच्च प्रकाराखभावत्वेन मनसस्तत्परिणाम- 
भूताया चृत्तेश्चास्त्येव; चिगुणारमकस्याप्यज्ञानस्य खच्छसश्वात्मकताया अपि सेन तत्रापि प्रति- 
बिग्बितोपाधितायाः सात् । नापि चाश्चुषत्वं परतिबिस्वितत्वप्रयोजकम्। अचाष्चुषस्याप्याकाशादेः 
प्रति बिर्वितत्वदशेनात् । नयु--चाध्ुषघ्रच्युपारूढचितः कथं रूपमा्रभ्रकाशाकत्वम् १ नच प्रभावन्नि- 

^~ ^~ ^-^ 

मौडनद्यानम्दी ( घ्ुचन्द्िका ) । 

ज्ञन्यत्वस्य जन्यतावच्छेदकस्य । तदीयो यः आकाराख्यः संबन्धविरोषः तद्विशिष्टष्वयति यावत् । यथप्युक्तात्तान- 
निचृत्तियोग्यस्वमपि तदेव; तथापि चादशसंबन्धस्योक्तनिवृत्तिजनकस्वे च्यासिक्लानादिजन्यत्वे चावच्छेदकी भूयोपपाद्- 
कस्वेन स आवदयक इति ज्ञापनाय दवैविष्योक्षिरिवयाश्चवेनाह-तंदुभयसिति 1 तदुभयार्मक आकाराख्यः संबन्धः ॥ 
खकारणेत्यादि } सखस्य वृच्तिज्ञानस्य कारणाधीनात् खभावविरेषात् अनुगतरूपेभेव कारणनियभ्यस्वादनुगतरूपेशेव 

कायनियामकत्वाच्च । तथाचोक्तसंबन्धं विना तयोरसंभवात् स॒ आवद्रयकः । तस्य च युक्तदुष्टतायाः पू्वसुक्त- 
त्वेऽप्यनिर्वाच्यलात् “वटं जानामी "यादिसाक्ष्यनुभवसिद्धस्वाचच नापराप इति भावः । ननूक्तवृत्तिजनकतावच्छेद्क- 
रूपत्वेनोक्तनिदृत्तिजनकस्वे आस्माश्रयः; जनकतायां तद्धटितस्यावच्छेदकध्वत्, तत्राह-नयेति । सख्रूपयोम्यतयां 
तक्तदाकारकस्रेन । तथाच तदाकारतत्वेनेवावच्छेदके निवेश्चः निन्रत्तिजनकतायच्छेदकत्वेनेति भावः । खग्भिन्नत्वात् 
भा्कान्यस्वात् । बह्मणो.ऽपीति । दश्यस्वादिति रोषः । एकयेति । नजु--धाप्रययख प्रकारोऽथेः, स च 

विरेषणी भूतो विषय इति कथसुक्तश्चुतिबरात् निर्विकल्पकस्य मोक्षद्ेततेति-- चेन्न; नहि धीविशेषणरूपग्रकाराथैक 
एव धाप्रयय इति नियमः; एकधा अुक्कमिल्यादौ तद्संमवत्, किंतु कवित् कश्चन अकार इति प्रष्ते विषथमाचरूप 

एव प्रकार आस्मदश्ने जुष्यते । इत्यादी्यादिपदात् “जभ्यवहामरुक्षणं भरपञ्चोपरशमं रिवमदधैतं चतुथ मन्यन्ते 
सोऽयमात्मा सख विज्ञेयः इलयादिश्वुतिसंग्रहः । कारणात्मना सुक्ष्मरूपेण । साधारणस्य साधारणाजुगतरूपख । 

अवस्थानां सेदेऽप्यवस्थासद्गतरूपं प्रयभिश्ञादिबरात् सखीक्रियत दइत्युक्तमन्यतरत्वेन वोपाधित्वमिति भावः । 
उद्धूतरूपहीनेऽपि गुष्टाकाशादौ सुखाचवच्छिद्रशब्दुदिप्रतिविम्बनोपाधितादशेः शाञ्दान्येति । खच्छस्वं प्रतिबिम्ब. 
नोपाधितायोग्यत्वम् । प्रकादाखभावत्वेन उक्तोपाधिताविरोधिरूपदहीनघ्वेन ! अस्देत्रेति । अनुगतस्पेणोपाधी- 
नामेकस्य हेतुत्नस्यासंभवात् श्रतिबिभ्बरूपफलं दष्टा तदनुसारेण तत् कटप्यतत इति भावः । सन्वास्मकताया 

अपीलयादिरब्देनेदं सूचितम् । सतस्वास्मकत्वमपि नोपाधित्तायां प्रयोजकम्; जीवेश्षसेदे अविद्याचित्संबन्धादौचानिचा- 
नस्मकेऽपि तस्स्वीकारात् , अन्यथा तख मास्यत्वानुपपत्तेरिति । दृश्चैनादिति । तथाच द्दौनमेव नियामकम् । 

यद्यप्याकाशादेः. अतिद्गि्वितत्वं बाचस्पल्यादिभिर्विभतिपन्नं तथापि विवरणकारादिसंमत्मे । कथमिति । खप्रति, 

~~~ [1 
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यमः, वेषस्यात्, तथाहि- प्रभायां तमोविरोधित्वं रूपं प्रतीव गन्धादीन् प्रपि समम्; नहि सा गन्ध- 
देशस्थं तमो न निवर्तयति, नच--अन्ञाननिरोधित्वलक्षणं प्रका्ाकत्वं रूपं परयेव, नतु रसादीन्ध- 
तीति-वाच्यम् ; अज्ञाननिवतेकत्वस्य इृत्तिभिन्नेऽनज्गगेकारात् , प्रभाया रूपग्राहकचश्षुःसहकारित्ववत् 
गन्धादिभ्रािघ्राणादिखहकारित्वाभावेऽपि चितो व्राहकान्तरासदहकारित्वैन तद्धस्सहकारिविरम्बेन 
विरम्बस्य वक्तुमशक्यत्वात् । तथाच चितः सर्वगतत्वेन स्यैसंबन्धद्रूपादिवत् गुरखुत्वादेरप्याश्चयद्धाय 
साक्षाद्वा संबन्धित्वात् प्रकाशापत्तिः; वृ्युपरक्तचित्संवन्धस्यैव परकाराकत्वात् , असङ्गो हयं पुरुषः 
इति श्रुतिस्तु तच्छृतदेपामावपस, नतु संबन्धनिषेधिको; "सं यत्तत्र यक्किचित्पद्ययनन्वागतस्तन 
भवती"ति पूवैवाक्यात्, यथाकारास्थितो निव्यं वायुः सर्वत्रगो महा'निदयादिस्परतेश्चेति-चेन्न; 
प्रभाया रूपरसादिदेशगततमोनाश्कत्वं ततसंबन्धादयुज्यते, चेतस्यस्य तु खभावतोऽसंबद्धत्वात् 
तदाकारघ्रर्या तदेकसं बन्धस्योपादानात् कथमन्यावमासकत्वप्रसङ्ः  खभावतो ह्यसङ्गत्वे (असङ्गो 
ह्ययं पुख्ष' इति श्वुतिः प्रमाणम् । नचेषा ङेपाभावपरा; अकदैत्वप्रतिपादनाय संबन्धाभावपरत्वात्। 
यथाचेतत्तथा व्यक्तमाकरे । पवं स्प्रतिरप्येतच्छरुलनुरोधेन नेया । अतः सर्वैः सह संबन्धाभावात् 
न सवोवभसः , किंतु यदाकास चृत्तिस्तस्यैव । अत पवं द् रजतः मिति स्मे इदमाकारव्रच्यवच्छि- 
प्रचेतन्येन रजतमानाद्पपक्तेः र्जताकाराप्यवियाचृत्तिरभ्युपेयते; खतश्िद्धिम्बाग्राहके चैतन्यस्य 
तदाकारत्वायोगात् , स्वतश्िद्विस्बग्राहके त्वन्तःकरणच्रस्यादौ न वबच्यपेक्षेति नानवस्था । नच-- 
आश्रयसंबन्धाविरेषेऽपि रूपाकास दृत्तिनै गन्धाद्याकारेति कुत इति- वाच्यम्; यथा तव चाश्चुषज्ञाने 
आश्चयसंवन्धाविरोषेऽपि न गन्धो विषयः, तथाऽस्माकमपि चश्रुद्धीरकनवृत्तौ न गन्धाद्याकारत्वम् , 
इन्द्रिय विषयसबन्धानां खभावस्य नियामकस्य समानत्वात् नजु-आभ्यासिकसंबन्धो चृत्तेः पूवेमप्य- 
स्येव, अन्यस्तूपरागो न दयत्वे तच््रमिति कि तदर्थया बस्येति- चेन्न; जीवचेतन्यस्याधिष्ठानचेतन्यस्य 
चाऽमेदाभिन्यक्लय्थैत्वाहृ त्तेः । अन्यथा मयेदं विदितमिति सबन्धावभास्ो न स्यात् । नजु-जीव- 

गोडह्यानन्दी ( कघ्ुचन्द्रिका ) । 
निम्बवद्रृत्तिसंयुत्तसमवायसूपस्योपरागस्य रूप इव रखादावपि सच्वादिति भावः । रूपं प्रत्येवेति । सूपावच्छिन्नम- 
सानं चाष्चुषन्रृष्यवच्छिन्चिता निवर्ते, नतु रसायवच्छिन्नाज्ञानमिियथः । तथाच चिहुपरागसस्वेऽपि रसादावन्तान- 
सप्ता प्रकार इति भावः । ननु यथा प्रमा चघ्चुःसहकारिष्वात् तद्वाद्यसेव मासिका, तथा चिदपि सखात्तव्राह-- 

ग्रभायामिति ! सहकारिन्वेति ! माद्यभस्कव्वेल्य्थः । विलम्बेन अभवेन । विलस्बस्य गन्धाच्च भासकरवस्य ' 
यदि स्वप्रतिपिम्बवद्रुत्तिसं शेष संबन्धेन चितो भास्कस्वं, तदा आश्रयद्रारेष्युक्तम् । यदि तु तस्संसषटवृत्यवच्छिन्नचित 
सर्वगतम्वनियामकसंबन्येन मासकव्वं तदाह--साक्चाद्धेति । आाश्रयद्वारा वेलथैः । तेन जीवस्य गुहत्वादौ तादा- 
रम्याभावेऽपि नासङ्गतिः । आकरे च्रृहदारण्यकमाप्यादौ उक्ति तत्र--प्यदि खाभाविकं कत्वं खात्, तदा- 

व्मनो मोक्ष एव न स्यात्; अतो दैव पुण्यं च पापं वेल्यादिना कर्वृत्वाभावभ्रतिपादनेन स्वभावतोऽकर्तेति क्ापितम् । 
^ध्यायतीव छेलायततीवेलयादिना च पूर्वमकरवृह्वमुक्तम् । तत्रचासङ्कत्वं हेतुः । कारकसङ्गिनो टि मूर्तखेवं करतैर्वम् । 
अतपच व्यासः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न रिष्यते! इति ! नेयेति । जीवस्येव बद्यणो वस्तुतोऽस- 
ङस्वेऽप्युपादानस्वात् ब्रह्म प्रपञ्चाश्रयः; अत एव (न च मत्स्थानि भूतानीति स्रुतिरिति भावः । तस्यैवेति । तथाच 

स्वपरतिषिस्बवदृत्तिविषयत्वघटितसंश्ेपसंबन्येनावच्छेदकस्वसं बन्धेन प्रतिनिस्बसम्बन्धेनैव वा जीवस्य भासकत्वम् । 
अतपब न सवाव भासकत्वग्रसङ्ग इति भावः । अत एव निरक्तसंबन्येन जीवस भासकत्वादेव । खतः खरूपेण । 

चिद्धिम्यायाहके विखतिषिम्बायोग्ये चुत्ति वृत्तिसं्ेषम् । तदाकारत्वायोगात् खतधिद्िम्ब ग्राहके प्रतिनिभ्बि- 
तस्थायोगात् । सू्यौदेः जादिसंयुक्छष्दादाविव जीवितो दृत्तिसंश्छिष्टे घटादौ प्रतिबिम्बस्य संभव इति भावः । 
नञ्ु-खुखादेरिव छुक्तिरूप्यादेरपि स्च्छत्वसं मवात्तत्र दृत्तिकरपना न युक्तेति- चेन्न; ̀ अस्च्छब्यावहारिकरजतादि- 
जातीयं कामयमानस्य पुरुषस्य प्रवृ न्तिरसच्छरजतादवेव जायत इति तदनुरोधेन अमस्थङे ताषटशमेव रजतादिकं 
करम्यते । किंच रजतव्वावच्छेदेनास्वच्छव्वासीकारे यस्या व्यावहारिकरजतन्यक्तेरुयत्तिद्धितीयक्षणादौ भरलयक्षोत्तरं नाशः 
तस्याः बृस्तिनै स्वीक्रियेत; इष्टापत्तौ च “ध्यावहारिकरजतप्रलक्ष॒सर्वैमिन्दियजन्यमि'ति अतिसन्धाय तद्थमिन्द्रिय- 
ष्यापारे अदृत्तरुपपत्तिरिति भावः । खभावस्य गन्धादिभेदसामानाधिकरण्यसख । द्रव्यसमचेतस्य चाष्घुषे गन्धादि- 

भ्याङृ्तरूपेण रूपादेहेतुस्वं रूपादिष्यावत्तरूपेण गन्धादेः प्रतिबन्धकत्वं वेति न गन्धादौ चाघ्चुषादिकमिति भावः। 

अन्यः कृत्तिसंशेषादिरूपः ! दयते माखत्वे । अमेदाभिभ्यक्तीति । अभेदाभिन्यज्ञकोपरागेलथः । संबन्धाव 



८६ ` अदरैतसिद्धिः । [ परिच्छेद; १ | 

-चेतन्यस्यासङ्गत्वे जह्यवेतन्यं सुतरामसङ्गम् , तथाच मायोपाधिकविषयोपरागत्वात् खतः साक्ष्यं नं 
स्यात्, नच--त्रह्म सर्वोपादानत्वादुपाधि विनैव खखरूपवबत्खाभिन्न जगदवभासयतीति-वाच्यम् ; 
उपादानत्वं न तावद्धिशिष्टनिष्ठ परिणासित्वम्; आष्यासिकसंबन्धस्यातच्तापत्तेः, अनाद्य विद्यादिकः 

` भरति तदभावाच्च, नापि शुद्धनिष्टमधिष्ठानत्वम् ; शुद्धस्य सर्धै्ञत्वसर्वैशक्तित्वादेरभावादिति--चेन्नः 
बह्मणोऽखंगत्वेऽपि सर्वेषां त्नाभ्यासेन मायोपाधि विनैव तस्य सर्वप्रकाराकतया सार्वद्योपपत्तः । 
नच--श्रुदधनिष्ठमधिष्ठानत्वं नोपादानत्वम् सावैश्याभावादित्युक्तमिति- वाच्यम्; अविद्याकल्पितानां 
सर्वक्षत्वादीनां शुद्धे सत्वात् । अन्यथा तेषां तटस्थलक्चणत्वमपि न स्यात् । ननु--भावरणाभिभवा- 
थत्वपक्षो न युक्तः; विवतौधिष्ठानस्य चिन्मारस्याज्ञानादिसाक्षित्वेन सदा परकारानात्, अन्यस्याज्ञा- 
नकद्पितस्यावरणस्याभावादिति- चेन्न; अन्ञानादिसाक्षित्वेन खप्रकाशचेऽप्यशनायाद्तीतत्वादिना 
प्रकाशाभावादावरणस्यावद्यत्वात् नजु--अन्ञानस्य नयनपटल्वत् पुंगतत्वे चेच्नस्याज्ञाननारोऽपि 
मैचस्य तदनारात् अपकाशो युक्तः, विषयगतत्वे तु चेत्रा्जितया च्या अक्ञाने दीपेन तमसीव 
नाशिते मे्स्यापि पकाः स्यादिति- चेन्न; चेभावरणाक्तेरेवाज्ञानगतायाष्ेार्जितचरच्या नाशि 
तत्वेन स परयति, न म्रः; तत्पतियोगिकावरणरक्तेरनारात्, आवरणशाक्तीनां दध्रविषयभेदाभ्यां 
भिन्नत्वात्, तमस्तु, न तथेत्येकानीतप्रदीपेनाप्यन्यान्रति प्रकाशो युज्यते । एतेन-एकान्ञानपक्षे 
श्ुकतिक्ञानेन तदज्ञाननिचृत्तौ सद्य एव मोक्षापातः, अनिवृत्तौ रुप्यादेः सविरासाविदयानिवृत्तिरुपवा- 
-घायोग इति- निरस्तम्; आवरणहाक्तिनाश्ेऽपि मूाज्ञाननाश्ाभावेन सद्यो मोक्षामावस्य रूप्यादौ 

` सविलासराक्तिमदविदानिचृत्तिरूपवाधस्यचोपपत्तेः । नयु--एकाज्ञानपक्षे रुूप्यादे; शुक्तिज्ञानेन 
स्वकारणे प्रविखयमावरं शयते, मुद्ररप्रहारेणेव घटस्य, न चवज्ञानं निवत्येत इति ते मतं न युक्तम्; 
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-यतो ज्ञानमज्ञानस्यैव निवतैकमिति व्याप्तिवलात् ज्ञानस्याज्ञाननिचरत्तिद्धारेवान्यविरोधित्वेनाक्ञानमनि- 
वत्यै रुष्यादिनिवर्तकत्वायोगात्, शुकतिज्ञानेनाज्ञाननिव्रत्तावभिव्यक्तचेतन्यसंबन्धाभावेन आन्तानिव 
वाधेऽपि शुक्तेरप्रकाशापत्तेश्चेति- चेन्न; यतो ज्ञानमन्ञाननिवतैकमिति उयासेखच्छेद विषयत्वात् , 
सखकारणे सक्ष्मरूपेणावस्थाने तदनङ्गीकारात्, श॒क्तिक्ञानस्यचानवच्छिश्नवैतन्यावरणरूपमूखाज्ञाना- 
निवतेकत्वेऽपि अवच्छिन्नचैतन्यावरणरूपतूखाज्ञाननिवतैकःवेनाभिव्यक्तचैतन्यसंबन्धात् बाघदशायां 
रूप्यनिचत्तिशुक्तिप्रकारायोरप्युपपत्तेः। नच--उपदेयभूतया चत्योपादानभूताविद्याभिभवो न घरतेः 
उपादेयेनोपादानाभिभवादरेनादिति--वाच्यम्; बृश्चिकादिना गोमयादेरुपादानस्याप्यभिभवदसै- 
नात्! आरम्भवादानभ्युपगमाच्च न गोमयावयवानामुपादानत्वशङ्का । नञु--चश्चुरादिजन्यश्ुकंत्या- 
दिद्त्तेः सप्रकारिकायाः निष्प्रकारकशुद्धचेतन्याविषयतया तदावरणरूपमूाज्ञानाभिभवाभावैऽप्य- 
वच्छिन्नविषयया तया अवच्छिन्नचैतन्यावरणरूपतूखाज्ञानामिभवो युज्यत इति ते मतमयुक्तम् ; 
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गोडव्रह्मानन्दी ( लघुचन्द्रिका ) । 
भासः विषयसाकषिणोः संबन्धेलथैः। मायोपाधिकेति । मायात्र्तिरूपोपाधिधरितेयः । अधिषठानत्वम् अकष्पिते 
करखिितसय तादृप्म्यम् । असङ्गत्वेपीति । अविचादौ यादृशः सखप्रतिबिम्बरूपसंबन्धस्तादशस्य घटादावभावेऽपीलयथेः 
अध्यासेन अध्यासतादाख्येन नोपादानत्वं न स्ैभासकतप्रयोजकोपादानत्वपदाथैः। छद्धखति शेषः । कटिपि- 
तानामिति । परमार्थतः छुद्धमपि अविद्ययेव दद्यान्तरेरपि सार्वदयादिभिः संबध्यत इति भावः । तेषामिति । छं 
भीति शेषः । उन्तं च धिवरणादौ तथेति भावः । अत्यस्य न्यस्मिनू कद्पितश्य । कर्पते कद्पितत्वादन्यदनावरृतमि- 
त्थः । अक्षानादीत्यादि । अज्ञाना्ुपाभ्यनच्छिन्न ख प्रकादोऽप्यश्लनायाद्यतीतस्वोपरुक्चितपूणौनन्दरूपेणावरणमावद्य- 
कम्; अप्रकाकशषादियथंः । राक्तिमद् विद्येति । शक्तिनाराच्छक्तिविरिष्टरूपेणाविध्याया नाज्ञ इति भावः ¦ उच्छेदेति । 
स्ानमन्तनग्रुक्तसेवोच्छेदकमिष्येवंरूपत्वादिलयथेः । अन्ञानपरयुक्तसवं चाज्ञानभ्याप्यस्वम् । त्चा्तने तब्याप्ये अनादिदर्ये 
तत्कार्ये चास्येव । उच्छेदश्च पूर्वोक्तो बोध्यः। यदि तु क्ञानमेवाक्तानख नाशस्तदुत्पत्तिक्षणस्य चाक्तानग्रयुक्तटस्याधिकरण- 
कारूपूरवत्वाभावनियम इति स्वीक्रियते, तदा निवतेकमितल्यस निवृत्तिरिय्थं इति क्षानमन्ञानयेव निदृत्तिरिति नियमो 
बोध्यः । तद्नङ्गीकारात् ज्ञानमन्ञान्येवेति नियमास्ीकारात्। अज्ञानभिन्नस्य ज्ञानात् सूक्ष्मरूपता नेलस्याखीकारा- 
दिति यावत् । तथाचेकान्ञानपक्षे शक्तिमेदस्य छक्तिरूप्या्नुपादानसवेऽपि शुक्त्यादिक्लानेन रूप्यादिनिचत्तियुऽ्यत एवेति 
भावः । शक्तिभेद पट्वाक्तानस्य वा तदुपादान्वपश्ञे तु बाध एव संमवतीद्याह--शुक्तिक्ञानस्य चेति । तूखाज्ञा 
नेति । मूरगक्ञानीयानस्थातच्छक्लन्यतरेल्ः । अनभ्युपगमा दिति । उपादानमनिद्यादिकम् आकासदिरूपेण परिण- 



[ भ्रतिकर्मन्यवसा गोडन्रह्मानन्दीयुता । ४८७ 

अवच्छिनने अविद्याकव्िते अश्रसक्तभकारे मूखाबिद्याया इव तदावरणशत्तेरयोगात्, त्वथानभ्युप- 
गतत्वाच्च, जडविशिष्टारमानं _ भरति. तदभ्युपगमेच विरोषणानावारकविशिष्टावारकराक्त्यभिभवस्य 
विशेष्यावारकरकल्यमिभवं विनाऽयोगेन श्युक्ल्याकारघरस्यैव शुद्धात्म्रकारापातादिति- चेन्न; 
अनवबोधात् । न ह्यविद्याकटिपतेऽचच्छिन्ने अस्माभिरवि्या वा तच्छक्तिवौभ्युपेयते, किंतु चैतन्यमान्न 
एव; तसिस्तु स्वे जडमध्यस्तमस्तीत्येकाश्रयाधितत्वसं बन्धात् जंडावच्छिन्नचैतस्यमाव्रतमिति व्यप 
देशः, घटाद्याकारवृत्या तु तदधिष्ठानचैतन्याभिव्यक्रतौ तद्वच्छेदेनेव तन्निष्ठावरणाभिभवो जायत 
इति न शुद्धात्मपरकाशापत्तिः। तदुक्तं संक्षेपदारीरके-“आश्चयत्वविषयत्वभागिनी निर्विभागचिति- 
रेव कवा । पूर्वैसिद्धतमसो हि पश्चिमो नाश्चयो भवति नापि गोचरः ॥" "बहु निगद्य किम 
वदाम्यहं णुत सं्रहमद्धयशासने । सकदवाड््रनसातिगतः चितिः सकरवाडनसब्यवहारभाक्क ॥' 
इति च । तस्माद विध्ायां सत्यामपि राक्त्यभिभवाद्वा तूलाक्ञाननाश्ाद्ा अवस्थाविरोषपरच्यवाद्धा, 
एकदेशनाशाद्वा, भीरुभरवदपसरणाद्वा, करवत्संबेष्टनाद्धा, आवरणभङ्ञानिमोक्षवाधानापुपपत्तिः । 
नञु--अवस्थारोषाणामक्षानाभिन्नत्वे पकाज्ञानपक्षक्षतिः, अक्ञानभिन्नस्वे च साक्षात् ज्ञानेन निचत्तिः 
्रमादयुपादानत्वंच न स्यात्, तेषामिव रुप्यध्यैवोपादाननां विना नाश्प्रसङ्गश्च, श्युक्व्यक्ञानं 
नष्टमिल्यलुभवविरोधश्चति--चेन्न; यतोऽवस्था तावद्वस्थावतोऽभिन्नेव, अज्ञानैक्यं तु सवौवस्था- 
उस्थुतेकाकारमादाय । पवेचाज्ञानावस्थाया अक्ञानत्वेन न क्ञानसाक्षान्निवल्यैत्वा्युपपत्तिः । 
यत्ववस्थाविशेषाणामिव रूप्यस्यैवोपादाननिवृत्ति विना निचृत््यापादानं, तदयुक्तम्; अज्ञान एव 
ज्ञानस्य साक्षाद्धिरोधावधारणेनाज्ञानावस्थायास्तदभिन्नायाः क्षानसाश्षाचिषव्येत्वादैत्वात्, न तु 
रूप्यादीनाम्; अनीदक्त्वात् । अनेकाक्ञानपक्षे तु राङ्कापि नोदेति । नञु--अस्मिन्पक्षे एकया चृत्या 
स्वैतदज्ञानस्य निदरत्तिः, उत पकतदज्ञानस्य; आये पुनः शुक्तेः कवाप्यप्रकारो न स्यात्, अन्त्ये 
छृत्तिकाेऽपि प्रकाशो न स्यात्, एकस्यावरणस्य निचव्रत्तावप्यावरणान्तरानिवृत्तरिति- चेन्न; एकया 
वृत्या एकाश्चाननाश्चेऽपि तथेवावरणान्तराणां मरतिरुद्धत्वात् यावत् सा विष्ठति तावत्पकाशः, तस्या- 
मपगतायां पुनरपरकारश्चोपपद्यते, अज्ञानस्य क्ञानप्रागभावस्थानीयत्वात् । यथा तव पकं. ज्ञानमेकमेव 

गोडब्रह्यानन्दी ( खघुचन्दरिका ) । 
मते, मिथः संयुक्तकपारद्यादिकं घटादिरूपेण परिणमते इयेव खीक्रियते । तथाच घटादौ कपाखादेः संबन्धो नास्ति । 
तख हि स्वीकारे घटस्येव कपार्द्वयस्यापि गुरत्वादिकं खकायीनुमानादिकं कुयीत् , तस्मात्. परिणामवाद् एव युक्तः । 

उक्तं चारम्भणाधिकरणमाष्यादौ--(्रव्यारस्भोऽपि न सर्वत्रारम्भकसंयोगादेवे'ति । तथाचाबयवसंयोगेनेव 
व्योत्यत्तावजुभवविरोधः; शीघ्रमेव प्रभादिस्थछे द्रभ्यसखोत्पत्तः । अभिव्यक्तौ प्रमावृचिदुपरागे । तद्वच्छेदेनै- 

वेति । यद्यपि शुद्धनिष्टमेव सर्वमावरणम् ; तथापि तदभिभवो घटायाक्छारषृस्या क्रियमाणो घराद्यवच्छिन्न एव । स हि 
यद्यज्ञाननाश्ञः, तदा वृत्तिज्तानस्वरूपस्वात् चटा्यवच्छिन्न एव; भदयश्चमनोच्रत्तेस्तथासवस्येन्द्रियसन्निकषौ धीनत्वात् । 

परोश्चषृत्तिप्रयुक्तखयासिभवस्य प्रमातृमत्रनिष्ठाक्ताननाश्चङूपस्वान्न घटाद्यवच्छिन्नस्वमिति वक्ष्यते । आवरणसख शक्ति 
खूपत्वेऽपि तदभिभवो वृत्तिस्वरूपत्वात् तथेव । यदि तु वृत्य भावविशिष्टे योऽन्तानसंबन्धः, तद्भाव एवाभिभवः, 
न्वत्तानस्य नाश्चः; अक्ञानयेकस्वेन घटादिषत्या नाशसंभवात्, तदापि घटादिष्रच्या संपाद्यमानः स एषेति भावः । 

शाक्त्यभिभवाद्वेति । शकिः आवरणश्षक्तिः । तूखाज्ञानम् आवरणविक्षेपराच्ियुक्तं बह्यक्तानान्यज्ञाननादय- 

मूखाज्ञानतादात्म्यानापन्नमक्तानस् । अवस्थाविरोषस्तु तादशं मूखात्तानतादात्म्यापन्नम् । वक्ष्यति हि (अक्ञानाच- 

स्थायासदभिन्राया इति । एफदेशनारस्तु इत्तौ सलामज्तानं स्वकायोक्षमम् , तत्रापि दृत्तिकाङाभाव वििष्टमक्तानं 

भानवषिरो धीव्युपान्त्यपश्चः । उ्युष्पत्तिक्षणोत्तरदृत्तिकाराभावविशिष्टमक्ञानं भानविरोधीलयन्यपश्चः । अतष्व यथा 

ग्रत्तिभटागमनक्षण एव मीरूमरापसरणं, तथावृ्युर्पत्तिक्षण एवावरणाभिभवः । यथा च , हस्तसंयोगोस्पस्युक्तरं करस्य 

वेष्टनं, तथा बृस्युखपत्तिक्षणोत्तरद्तिकारे आवरणाभिमव दलयाश्येन दृष्टान्तो युज्यते । अत एव च नानाज्ञानपक्ष 
शक्तेः क्ाननाश्यसवपक्षे बा वृस्यावरणस्याभिभवो वृत्तिरेव वा स इति पक्षद्वयं बोध्यम् । वक्ष्यमाणरीया चरमपश्षाभ्यां 

भिन्न एव वा पुकदेशनाशपक्चषो बोध्यः । एकाकारं एकाज्ञानस्ररूपम्र् । यथा घटादिरूपाचस्थास््नुगतमप्यन्ञानं 
घटादिनारोऽपि न नर्यति, तथा अज्ञानरूपनानावस्थासु अनुगतमच्ानं तासां नादोऽपि न नयति । एतावांस्तु 

विद्ेषः--यत् घटाद्यवस्थाऽनादिरक्तानोच्छेदं बिना नोच्छिद्यते । अन्लानरूपावस्थ( तु खानुगताक्ञानवदनादिः तदुच्छेदं 
बिनपप्ुच्छिद्ते च-इति । नच--अन्तानस्वग्देव तासं जञाननाद्यत्वघंभवात्तत्र॒ भूरान्ञानततादृपरम्यसखीकारो 



८८ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः १] 

प्रागभावं नाशयति, तत्नारास्पेणोदयात् प्रागभावान्तरनिवन्धनमज्ञातत्वादिञ्यवहारं च परतिवध्राति 
तथा ममाप्येकं ज्ञानमेकमेवाक्ञानं निवसैयति, अक्ञानान्तरनिवन्धनं च प्रयोजनं प्रतिवघ्रातीति किम 
लुपपच्म्? अज्र च प्रतिवन्धयपदेन कार्यायुत्पत्तिप्रयो जकत्वं कारणाभावप्रतिवन्धकसाधारणमभिहि- 
तम् । एवमचस्थाविरोषपर्षेऽपि प्रकाराप्रकाराबुपपादनीयो । एवममूतैस्याक्ञानस्य यद्यपि दण्डादिना 
गवादीनामिव्षसरणं करादिना करादीनामिव संवेष्टनं च न संभवति; तथापि कायोश्चमत्वसाम्ये- 
नावरणसंबेष्टनपक्षौ योजनीय । यथाहि उत्तेजकाभावसहकतस्य मणेः प्रतिबन्धकतायामुत्तेजक- 
सवे भरतिवन्धककायौक्षमत्वम्; तथा वृस्यभावसदकृतस्याज्ञानस्य प्रतिबन्धकतायां दृतौ सयां 
तत्कायौनुदय इति द्र ्टग्यम् । नञ चैतन्यस्य निरवयवत्वात् तस्थैकदेशेन प्रकाशो न युज्यते; अथाकाशं 
इव तत्तदथीबच््छिन्नत्वमेकदेदाराब्दार्थः, वर्हि नागन्तुकपदाथीवच्छिन्नचेतन्यमनादज्ञानस्य विषयः; 
निरविंषयस्यावरणस्यायोगात् , अ्गनवच्छिन्नावरणमेवेदानीमवच्छिन्नावरणं जातमिल्यपि न; अवच्छि- 
अचैतन्यज्ञानेनेवानवच्छिन्नावरणनारापत्तेः; एतेन व्यक्तितः पूर्वै जातिरिव विषयात्पूवैमज्ञानमस्तीति 
निरस्तमिति- चेन्न; अनादयज्ञानविषये अनादिचेतन्ये तत्तदागन्तुकपदाथोवच्छेदाभ्युपगमात्, "अश्च 
यत्वविषयत्वभागिनी निर्विभागचितिरेव केवले" त्यु क्तत्वात् । यद्वच्छिन्नगोचरा च उृत्तिस्तदषच्छे. 

^ 

गोडव्रह्मानन्दी ( ड्ुचन्दरिका ) । 

व्यथे इति-- वाच्यम् ; “अजामेकां (अज्ञानेनावृतं क्ञान'मिदयादिशवुतिस्तिष्वावारकसेकखरूपाभिन्नसवप्रययात् ; 
"अज्ञातः पटः अक्तातो घटः" इखयाश्चनुगतप्रतीतिषु तथाप्रययाचेति मावः । अनीदक्त्वात् अक्ञानस्वश्चून्यस्वात् । 
प्रागभावान्तरनिबन्धनयिति ! "अक्ञातो मे घट इल्यादिप्रयक्षधीस्तत्पुरूषीयन्ननाविषयन्रत्तित्व विरिष्टं ततपुर्षीय- 

क्ञानख संसर्गामावमवगाहत इति परैः खीक्चियते । तत्र यथा तस्पुरुषीयकफिवचिञ्ज्ानतिषये धटे ताददा्रलयक्षाभावः, 
विषयविधया ताद्शप्र्यक्षे कारणीभूतसख तादशाभावस्याभावात् ; तथा मन्वते ब्ुत्तिक्ञान मेकाक्ञाननिवतैकमन्यान्ञान- 

भयुक्तख “घटो न भातीति भ्यवहारद्यानुष्पत्तौ प्रयोजकम् । त्वं च तादश्चम्यवहारं प्रति धटाकारवत्तः प्रतिबन्धकस्वात् , 

दृत्तिविषयतवाभावकारोपदहित एव घटे आवरतत्वेस्वीकारात् व्ष्यविषयस्व विधिं यदन्तानं, तद्भावविशिष्टचितो 
भनस्वस्ीकारेण बृत्तिकाङे तस्याः घटादौ साद्व । सर्वथापि तादशब्यवहाररूपकायायु्पत्तिव्याप्याथकं प्रतिबन्धकपदं 

बरृत्तावसखदीयेः प्रयुज्यते इति सयुदायाथेः । प्रतिबन्धकपदेन भरतिवन्ञातीलनेन । प्रतिबन्धकतायां “वटो भाती". 
सलयादिभ्यवहारोत्पत्तिप्रयोजकाभावप्रतियोगितायाम् । सा च भातीद्यादिन्यवहारे ब्स्यभावविरिष्टसंबन्धस्य प्रतिवन्ध- 
कत्वद्धा वक्ष्यमाणरीलया चा बोध्या । अचेदं बोभ्यम्--वृर्यनवच्छेदकस्वासमानाधिकरणो योऽज्ञानसंबन्धः, तस्य 
मातीतिव्यवहारे प्रतिबन्धकत्वात् घटादौ बृ्यवच्छेदकतवकाछे सथा व्यवहारः । अथवोक्तसंबन्धाभावाश्रयतादास्म्या- 
पन्ना चिदेव भानम् › तेनोक्तकाछे अज्ञान संबन्धसत्वेऽपि विषयसस्वादुक्तब्यवहारः । तद्न्यकाङे तु विषयासखादेव 
नोक्तव्यवहारः । एतस्िन् पक्षे च प्रतिबन्धकस्व न कर्प्यते । ब्रृत्तिविषयत्वालमानाधिकरणासखापादकाक्लानसंबन्धा- 
भावस्यसित्वन्यवहारे प्रयोजकत्वमपि तथैव बोध्यम् । अन्ञानस्य संबन्धस्तु सर्वत्र विषयतावच्छेदकस्वम् । तच घटा- 
दावेव; न सुखादाविति ब्ुच्यभावेऽपि सुखादौ भातील्यादिव्यवड्यरः । यद्यपि ब्रह्मणि वृत्तिबिरहकाठेऽप्युक्तावच्छेद्क- 

स्वस्थामावात् ब्रह्म साक्षात्करोमी "ति व्यवहारापत्तेभौनं न तद्धटितं; तथापि विषयस्वतदवच्छेदकस्वयोरन्य तरदुक्ताव- 
चछेदुकस्वशब्द्प्थे इति ब्रह्मणि व्रत्तिविरहकाछे अक्तानविषयस्वसच्वेन उक्तान्यतराभावस्यासन्वात् उक्तान्यतराभाव- 

विशचिष्टविषयताद्स्म्यापन्नसाक्षिणो चिषयसाक्षाव्कारत्वे दोषाभावः । अवच्छेदाभ्युपगमादिति । जक्ञानखेकस्व. 
पक्षेऽपि ुद्धविशनिष्टा विषयता कावित् केनाप्यनवच्छि्ना स्वीक्रियते; सेव ब्ह्यज्ञाननिवस्यी, अन्यास्तु बिषयताः छद- 

चिन्निष्ठा अपि आगन्तुकेनापि कादाचिक्क्रकाश्चेन घटादिनाऽवच्छियन्ते । यथा धघटा्चयन्ताभावस्यानादिविरोषणवा- 
संबन्धे परमते कारबिरोषस्यावच्छेदकस्वं, तद्वदेव च तन्र न नियामकापेक्षा । अथवा कादाचित्कप्रकाशस्य घरादि- 
कार्यस्य स्वावच्छित्रविषयिताकत्वसंबन्धोनाविचयानिष्ठायायुत्तती वादाठ्म्यसंबन्धेनाविद्यायःः कारणत्वात् घरादिनिषटोक्त- 
बिषयताचच्छेद्कत्वमविच्चानियम्यमनेवः अनादीश्वरादिनिषटं तच् केवलम् › न हेतुनियम्यम् , । अथवावच्छेदाम्युपगम- 
दिल्स्याज्ञानविषयता घराद्यवच्छि्ेलन्र न तात्परयम् , किवक्तानविषये छुद्धचिति घटादिसंबन्ध इलयत्र । नचैवं -- 
सुखादौ भातीति व्यवहारो न खात् घटादौ हि वृस्यभावकाछे -तद्वारणाय बत्यनवच्छेदकनिषठस्याज्तानतादारम्यसयोक्त- 

व्यवहाररोषित्वं वाच्यं, तञ्च सुखादावप्यसीति--वाच्यम् ; सुखादावेकस्या अविद्याृत्तरनादेः स्वीकारसं भवात् , 
अतिभान्याप्यस्थितिकख कारयसख ॒विषयित्वसंबन्धेन तादशटृत्तिनिष्टो्यत्तौ तादशदृततेसतादारम्येन कारणसं भवात् 4 
यद्वच्छिन्नगोचरेति। यत्संश्िष्टा थदाकारा ेर्थैः । तदवच्छेदेनेवावरणापसरणादिति । तथेबो्ठाजान- 



[ परतिकर्मन्यवस्ा 1 गोडबरह्मामन्दीयुता । ` ४८९ 

देनेवावरणापसरणात् नानवच््छि्षवेतन्यावरणभङ्गप्रसङ्गः । अत एव इृत्तितिषयावच्छिन्नयैतन्यात् 
` प्रागज्ञानमस्तीत्यमिषरायेण त्रिषयाल्धागक्ञानमस्तीति साधूक्तम् । तस्ादधिष्ठानचेतम्यं खाभ्यस्तं 
भासयतीति सिद्धम् । तद्यमज निष्कषः--यद्यपि बिषयभ्रकाराकं विषयाधिष्ठानमूतं भ्रमेयचेतन्यम् , 
अन्तःकरणावच्छक्षचेतन्यं तु वस्य भ्रमात्, अन्तःकरणच्च्यवच्छिक्नयैतन्यं तु प्रमाणम्, तथापि 
॥ 

~^ 

गोडजह्यानन्दी ( लघुचन्द्रिका)। 

संबन्धाभाववष्वादिदयर्थः । भावरणमभानापादकं आद्यम् । तेन परोश्चच्रत्तेः प्रमात्रवच्छेदेनावरणनिवतेकत्वेऽपि न 
क्षति; । प्रसङ्ग इति । अज्ञाननाशषं प्रति बह्माकारदृत्तरेव हेतुत्वात् घटाक्ाकारङ्र्या नाक्ञानख नाशः, फितु तदी. 
यानां घटाद्वच्छिन्नानां चिषयतानां पञ्छवाज्ञानानां मूराज्ञानशक्तीनां चेति न तया मूराक्ताननाशप्रसङ्ग इति भावः । 
तदेवमेकदेशपक्षान्तभौवेनोपान्लयान्त्यपक्षयोष्यौख्यानं कृतम् । अथवा तथोः पक्षयोः उपपादनं पूषेमेव कूत्वा 
"ननु चैतन्यस्य निरवयवत्वा"दिवयादिनोक्तपक्षाभ्यां भिच्त्वेन सीत्य ॒पकदेशनादापश्च उपपायते । तन्न 
यद् वच्छिकनेलादेरयमथैः । यत्कारूावच्छेदेन घटादौ मनोदृ्तिः, तस्कारावच्छेदेन नाक्तानविषयतावच्छेदुकत्वम् , 
फिंतु तद्न्यकारावच्छेदेन । तथाचासिन् पक्षे अन्ञानविषयतानवच्छेदकस्वविरिष्टघटादेखादत्म्यविशिष्टा चिदेव 
घटादे भनम् । अस्तित्व त्वसच्वापादकाल्तान घटितमिति राघवम् । यन्तु-्क्यादिक्ञानस्याक्ानशक्तिनाशकस्वस- 
युक्तम्; शक्ते मोपादानसवे अक्ञानखपत्तेः, ञमानुपादानत्वे तज्निश्रत्तावपि अरमानिद्रस्यापत्तेः, शक्तयन्यश्याक्षानस्य 

वेयभ्यौच--इति, तन्न; अमोपादानल्वेऽपि हि शक्तेनाकानत्वभ् , तादश्चक्तिमखयेवाक्ञानरुश्चणत्वात् ।. अत एवं 

न तस्या वैयर््यम्; कार्यप्रयोजकनशाक्तिमसवं॑विना कारणत्वासंभवात् । अथव्रा शक्तिर्नोपादानम्, किंतु तद्वद 

ज्ञानम् । शक्तिद मीमांसकमते कारणतैव न तु कारणम्, तन्मान्नस्य निद्धस्यापि रूप्यादिनिवृ्तिः संभरवयेवः; 

दाक्तिविदिष्टरूपसयोपादानख नाक्नात् । यदपि--नानाऽच्लानपक्षे अक्तानीयनानाद्क्तिपक्षे च क्तयादिक्ञानेन किंचिद्. 
ज्ञानस्य शाक्तेश्च नादः, ज्ञानस्य श्ाक्लयन्तरस्य च कायैश्षमतया अवस्थानं च न युक्तम्; सर्वश्राक्तने शक्तो च कायोक्ष- 

मध्वस्य वक्तु शक्यत्वादेका्ञानपक्षस्मैव युक्तत्वात्--इति, तदपि न युक्तम्; “लानादन्तानं नष्टमिति भ्रययख 

बाधस्य चोपपादनाय नानाऽक्तानशक्तिपक्षयोरपि युक्तत्वात् । अधिष्ठानचेतन्यमिति । जीवचैतन्यस्य भासकलव- 
पक्षेऽपि तस्याधिष्ठानीभूतचिस्सररूप्वादयमुपसंहारो युक्तः । अतणएक प्रकाशकं तावदधिष्ठानचैतन्यमेवेलयादिपूर्वमन्थः 
यथाश्चुतोऽपि रम्य एव । एवंच जीवस सर्वगतस्वजगढुपादानस्वयोः स्वी कारपक्षे जीवस्यैव भासकस्वं पूर्वोक्तं न 
विरुध्यत इति बोध्यम् । नु एकजीववादे जीवस्य जगदुपादानस्वादाचरणभङ्गाभैव घटादौ इृत्तिः, तथाचैकख प्रमातुः 
तादशवृत्तिकाछेऽपरस्यापि घटादिकमपरोक्षं स्यात्, एवमेको जीवोऽसङ्गः सर्वगतो ब्रह्मेव जगहुपादानमिति पक्षे साक्षि- 

- चिदुपरागथैव सा; तथाचोक्ापत्तिः, साक्षिणः सर्वानू ̀ प्रमाद्न् प्र्यविरिष्टतवेन घटादिचिदुपरक्ततवादित्यते आह- 
तदय मिल्यादि । प्रमेयचैतन्थमिति । जीवचैतन्यस्य भासकस्वपक्षेऽपि तद्धाखं घटाधवच्छिन्न चतन्यम्; मनोृत्त- 
श्तदाकारसवात्, धटादेस्तु तद वच्छेदकतवसैव खीकारात् । घटादिकं तु तादृशेन भमेयचित्ता भाखते । अतएव तत् 
स्वयं भासमानं सत् खयाध्यसहं घटाथ्पि भासयतीति मूढे अग्रे वक्ष्यते । ̀ अन्तःकरणेति । देदावच्छिक्ञमनोभागे- 
लः । अन्तःकरणनवरष्तीति । देहविषययोर्मष्वस्थमनोभागेयथैः । प्रमाणसिति । दिषयस्थमनोभागावच्िन्ना 
चित्त भमितिरिति शेषः । विषयी मूतविति आवरणाभिभवख फरुस्य विषयगतमनोभागसंबन्धान्यवहितोत्तरक्षण एव 

 -संपस्था तद्वच्छिश्नचिदेव च्ियारूपा भमितिः, तस्यास्तु प्रमातृव्यापाराबिषटेनोक्तमध्यभागेन संपच्योक्तमध्यभागा- 
` वच्छिन्ना चित् प्रमाणम् । कवर्यापारेण हि नमनोज्मनादिनाऽऽचविष्टं कटारादिकं भिदादिक्रियानिष्पाद्कं करणं भवति । 

`-तारदाकरणं श्रति देहीवच्छि्नप्रयल्ञेन देष्टावच्छिन्नभागसख प्रेरकत्वात् प्रमासाधनसकरकारकेषु स्वतघ्नत्वा्च तदवच्छि्ना 
` वित् प्रमान्नी; केवलस्योक्षभागस्याचेतनस्वात् , केवरुचितोऽपि निब्योपारत्वात्, कसवासंभवाव् मिथस्तादात्म्यं 
भर्त तदुभयख प्रमातृत्वम्, । तस्य च ताददोनेव विदारमङेन ` स्वभ्यापारेण प्रमारूपेण विषयं व्याप्ुयामहमिती- 
च्छया दादशब्याधारसूपेण बिषयसंशिष्टपरिणाममरासेस्तस्या अपि ` विषयश्यरीरमध्यस्ततादशपरिणामप्राकषिद्वारकत्वात् 

 श्रमितिरमाणयोरपि विदविद्रपत्वम् । न हि चेत्रकृठारच्छिदामामिव श्रमान्नादीनां पिथोऽद्यन्तमिन्नष्वम्, अपि तु प्रमा- 
` सुदिर्यैव प्रमातुः भ्यजोदथाोत् प्रमायाश्च भ्मावृपरिणामरूपस्वेन चिदविद्रपत्वमेव । नजु-चश्चुरादीनामपि प्रमाणत्व- 
“ संभवात् तेनु स्यूनताप॑त्तिरिति--चेश्न; प्रदक्षप्रमामोत्र भरमाणादिकं पृते विवक्षितम् ; तश्चोक्तमेव, चक्षुरादिकं तु 
तद्िकशेषे प्रमाणम् । तथाच तदुक्तिने दोषः । किंचान्तःकरणवृत्तीदनेन चक्ुरादिद्रारेयनेन च चक्षुरादिकमपि प्रमणि- 
मिवयुक्तमेव । मनो हि चक्चरादिनेक्यं भामेव षिषयसंशिषटरूपेण परिणमते । तथापि ्रयाणामोपाधिकभेद सत्वेऽपि । 
यदीयेति । परमास्य ।.. तथाच मभादुर्परागाव इत्ति साक्षिण इति नेकप्रमावृदष्या भपरपरमातृ- 

अदे. सि, ६२ 



४९० अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः १] 

यदीयान्तः्करणचृ्या विषयपर्यन्ते चश्चुणदिद्वप्त निर्दता यत््कादाकं चेत्य यस्पमाठचेतन्यः- 

मेदेनाभिध्यन्यते तमेव स एव जानाति नान्यं नान्यो वा । अतप्वैकब्च्युपारूढलक्षणैकटो लीभावापन्नं 

परमादूभमाणथरमेयचैतन्यं मवति । ततस्तदवच्छेदेनाज्ञाननिश्चस्या निचत्या मासम प्रमेये तन्यमप- 

रोक्षं फट मित्युच्यते । वत् खयं भासमानं सत् खाध्यस्तं घटा्ययपि भासयतीति तत् फरुव्याप्यमिव्यु- 

पेयते। यन्निष्ठा च यदाकषारा इृचिर्भवति तन्निष्ठं तदाकारमक्षाने सा नारायतीति नियमात् प्रमातृधसेयो- 

भयव्यापिन्यपरोक्षवृत्तिः खावच्छेदेनावरणमपसारयति; अकारस्य खावच्छेदेनावरणापसखारकत्व- 

द्रनात्। अतः प्रमा्रवच्छिननस्यासस्वावरणस्य प्रमेयावच्छन्नस्यामानावरणस्य चापसरणात् चरो.यं 

मे स्ुरतीस्याचपरोक्षव्यवहारः। परोक्षस्थे तु इन्द्रियसन्निकषलक्षणद्वायामावादन्त धकरणनिस्सरणा- 

भावेन विषयपयैन्तं चृत्तेरगमनाद्विषयावच्छिन्नमेयचेतन्येन सह भरमादचेतन्यस्येकबर्युपारूढत्वा- 

भावेनापरोश्चतयाऽभिन्यक्लयभावेऽपि प्रमावभ्रमाणचैतन्ययोरेकखोरीभावापस्या अमाजनवच्छिनम- 

सखावरणमाश्न निवसते, तावन्मात्रस्य चुत्यवच्छिन्नत्वात् । इदमेच खुषुिव्यादृत्तिखब्देन विवरणा- 

चर्धैष्यौख्यातम् । विषयावच्छिन्नामानावरणतत्कायैसद्धावेऽपि परमाचवच््छिन्नासत्वावरणनिन्स्या 

अनुमानादौ व्यवह्यायोपपच्तिः । अत णव जानाम्यहं पवैते वह्विरस्तीति, स तु कीच इति मे न 

भातीव्यादिव्यबहारः । च्रयाणामेकलोटीभावे अपयोक्षव्वम्, ढयोरेकलोटीभावे त परोक्षत्वमिति 

न सङ्करः 1 दृत्तेश्च विषयेण सर्वं साक्षदेवापरोक्षस्थङे संवन्धः, परोक्चस्थले त्वनुभितेरयुमेयेन 

तद्याप्यज्ञानजन्यत्वम्, द्राब्द्ा; संसगेण सदह तदाश्चयवाचकपदजन्यत्वम् , स्मृतेः स्मतेव्येन सद 

तद्िषयानुभवजन्यत्वम् । एवमन्यजापि प्रस्परासंबन्ध पवेति परोक्षापरोक्षविभागः । विस्तरेण 
वयुत्पादितास्माभिरियं भ्रश्डिया सिद्धान्तविन्दौ 1 तस्राद्धिषयस्य मिथ्यात्वेऽपि भतिकमव्यवस्थोपपन्नेति 
दिक् ॥ इव्यद्वैतसिद्धौ परतिकमव्यवस्थोपपत्तिः ॥ 
[> ̂  0) वि पि 

गोडव्रह्मानन्दी ( लघुचन्द्रिका ) 1 

भलयक्षता घटादेरिति भावः । यत्परकाशकं यद्वच्छिश्नम् । यलमादचेतन्येति । यस्रमालृमनोद्स्यवच्छिन्नवेतन्ये- 
दयैः । जानाति साश्षाच्करोति 1 अन्यम् भखच्छमन्यम् । तेन खच्छस सुखादेद्ति विनैव भरयक्षत्वेऽपि न दोषः 1 
अस्य अन्यजीवः । तेनेषास्य चष्ुरादिदवारकवृत्ति विनैव सकटदश्यभयक्षवस्वेऽपि न दोषः । तदवच्छेदेन तद्विषया- 
वच्छेदेन । अन्ञाननिवुस्या अनभिव्यक्तिनिदृस्या । तेन इत्ते; प्रमाठृचिदुपरागा्थत्वपक्षस्यापि संम्रहः । अनुपरागस्या- 
प्यनभिव्यक्तित्वात् । निचृत्या भासमानं निद्स्यभिश्रख भासमानव्वखयाश्रयः। फलमिति । वृत्तरेवावरणनाश्षत्वात् 
भरमाश्चुपरागत्वाच फटत्वात्तद्विरिष्टरूपेण घटादिचैतन्यं फरम् । नच---फलत्वं क्रियारूपवृत्तेरनुपपन्नमिति-- वाच्यम्; 
भरादिसंयोमोपधायकक्रियो पहि तरूपेण बृततेः क्रियास्व तादशसंयोगोपहितरूपेण फरत्वमिति खीकारात्, ताद्- 
रूपयोः पोवौपयौत् । फलव्याप्यं फलभास्यम् । नु परोक्षदत्तिश्यलेऽप्यावरणं न्टमियनुभवात् परोक्ष्चमोच्छेद्- 
द्ञेना्चावरणभङ्गस्य वाच्यत्वात् तन्रापरोक्ष्रमसयोच्छेदः स्यात् ; "पर्वते वद्धिं जानामी'तिषत् “पर्वैते वद्धि साक्षाक्करो- 
मीति भ्यवहारः. स्यात् , तव्राह--यश्निष्ठेदयादि । निष्ठा संश्िष्टा । तच्चि तदवच्छिन्नाश्रयताकम् । तदाकारं 
वद्वच्छिन्ननिषयताकम् । अज्ञानम् अनभिष्यच्छिम् । स्फुरति भानाश्रयः । आदिपदात् "धरं साश्चाक्करोमी "टयादि- 

संग्रहः । मै इति । म्मातृिशेषनिरूपितस्वं ष्यः । तस्य च रफुरणघटके ज्ञाने न्वयः । इदमेव अषस्वापादका- 
नमेव । जभानापादकत्वमसश्वापादकत्वं च जातिविशेषो । प्रमा्रवच्िदन्नेति । विषयनिष्ठवह्यादिजनकस्वाद्- 
सस्वापादकस्याप्यज्ञानस्य विषयनिष्ठववं वक्तुयुचितम् ; अन्यथा ह दादिचिस्संबन्धरूपविरोष्यताया वह्वथादि विसंबन्ध- 
रूपभ्रकारतावच्छिन्नत्वासंभवात् । न हि दूरस्थयोरवष्छेद्यावच्छेदकत्वं संभवति । अभानापाद्कस्याप्यक्तानस्य प्रमात्र- 

वर्छिननत्वे प्रमाणाभावः, ममातृबरिशेषस्य तु निरूपक्वमेवाक्लाने संबन्धः; अन्यथा श््ह्म मे न स्फुरतीःल्यादौ का 
गतिः { न हि मूलाक्तानं अमान्नवच्छिन्नम् । तथाच द्विविधमप्य्तानं विषयेगेवावच््छिन्नं न प्रमातेति युक्तं पयामः । 

सिद्धान्तबिन्दुदीकायामधिकं विवेचितमस्माभिः । साक्षादेवेति । भवच्छेदकतारूप ह्यधः । परंपरेति । 
अभ्युपे वादोऽयम् । आकाराल्यनिषयताया साक्ास्तंबन्धस्याचर्यरेव स्यलान्तरे उक्तत्वात् ॥ इति लघुचन्द्रिकायां 
प्रतिकर्मन्यवस्था ॥ । 

` £ मूस पु्तकान्तरे निवृत्ति पदं नासि किन्दु ठीकारकारसंमल्यात्र तिवेरिततम् । 



[ प्रतिकमेव्यवसा ] गौ ठनाननदीयुतः ॥ ४९९१ 
[1 ^. "~~ ~~~ ~~ ~~~ "~^ ~^ 

अथ परतिकमव्यवस्था । 

(१) तत्र न्यायामृतकाराः- 
प्रतिकरमव्यवस्थानुपपत्याऽपि मिथ्यालानुमानमम्रयोजकम् । तथाहि-यथा तयटाकोदकं चद्रानिर्मलय छुव्यात्मना 

केदारान् प्रविर्य चतुप्कोणाकारं भवति, एवं तैजसमन्तःकरणं चश्चरादिद्रारा निर्गतय विषयाकारं भवति, सैव इत्तिरियु- 
च्यते । ताश्च प्रयोजनम्-अनादृतमन्तःकरणोपाधिकं जीवचैतन्यमेव अ्रकारकमितिमते चेतन्यस्यासङ्गसख विषथोपरागा- 
संभवेन जतेन्यकतिविरोषमात्रेणेव श्रयैवोपरागेण तद्धारा विषयप्रकाशनम् , अनाद्रृतमवियोपाधिकं जीवचैतन्यमेव अकारक- 
मिति मते आवरणाभिभवः, अन्तःकरणोपाधिकं परिच्छिन्ञमेव जीवचैतन्यं तच न प्रकाशकं करतु ब्रह्मचेतन्यमेवेति मते 
तत्तदविषयावच्छि्नत्रह्मचैतन्यामिन्यज्ञनमिति विवेकः । तत्र॒ मतत्रयेऽपि विषयेन्दियसंनिकर्षैव वृत्तिनिर्गमम्रयोजकत्वेन 
वृत्तितः पूर्वमेव घयादिसत्त्वमङ्खीकरणीयमिति प्रतिकर्मव्यवस्थोपपत्तिः--इति हयद्रैतिनामभिमतम् , तन्न युक्तम् ; मतत्रयेऽपि 
छक्तिरूप्यादौ कलिते प्रतिभासमात्रद्यरीरल्रसख दृष्टलात्, न्ञाननिक्थैलाभावसैवेदानीमापायत्वेन ज्ञाननिक्त्यलादिकल्पि- 
तलवि्ेषे प्रतिभासमातरशरीरलन्याप्यलविवक्षाया असंभवात्, विश्चसद्यत्वेन खाप्रवदिन्दियसभनिकर्षानपेक्षतयैव परतीयु- 
पपत्तेः, अ्रन्िदैष्यैमात्रेण व्यावहारिकलसोपपत्तः, विषयापरोक्ष्यसयावदयकवत्तिगतपिशेषेणेवोपपतत्या परोक्षस्थल इवाप- 
रोक्षस्थरेऽपि तयेव प्रकाशोपपत्त्या चैतन्थप्रकाशत्वकल्पनस्यायुक्तलात्, क्थैक्येऽपि करोति यतते गच्छति स्पन्दते 
दद्यादाविव जानामि प्रकाशते इयनयोः सकर्मकलाकर्मकलन्यवस्थोपपत्तिसंभवेनेच्छालज्ञानेत्वादिवदुपादानाष्त्तिकसख 
सखप्रकाशलस्य एृततावप्यङ्गीकारेऽपि बाधकाभावात् , चैतन्यसैव अकाशकत्वेऽपि ने्राजिर्मतश्ुवायाकारछृत्यैव घटादीनामपि 
परक्राशापत्त्या तत्संश्टेषमात्रखावरणानिवर्वकत्वेन तदाकारत्वस्यैव तस्रयोजकत्वेन तख च बहिनिर्ममनं विनाऽपि लाचप्रलय- 
क्षादाविवा्थमनःसंयोगस्य प्रयक्षितत्वेनोपपत्तिसंभवादन्तःकरणवरिर्नि्ममकल्पनखयायु्तलात् , युक्त्वेऽपि आध्यासिक- 
संबन्धस्यातश्रत्वापातेन कृत्तिप्रतिनिम्नितचैतन्यस, तदभिन्यक्तिकल्पनसखय वैयर््यैन तदभिन्यक्षचैतन्यस्य वा प्रकारक 
लायोगात् , भवद्धिरेव निरासेन तत्तद्विषयत्वरूपखय, विषयचैतन्योपरागयोग्यतासंपादकलतदज्ञानाभिभावकत्वयोखदा- ` 
कारलतवग्रयुक्तत्वैन तयोः, साक्रारवादापत्त्या बिरुढनानाविषयसमूह्यालम्बनाुपपत्त्या अप्रकारकचरमसाक्षात्कारामुपपत्या 
नच प्ृथुबुधाद्याकारत्वसख्य च तदाकारत्वरूपत्वाभावात्, दक्टद्यसंबन्धस्याध्यासिकत्वानापत्त्या वििट्ह्मजीवयोः निर्वि- 
शेषसासंसारमारतत्वेन जगदान्ध्यप्रसङ्गेन चिन्मान्नेख वा विषयदक्लाभावाच अरतिकर्मव्यवस्थानुपपत्तेः । तत्र प्रथमे 
भते चितो वृत्तिमाघ्नोपरक्त्वै किं भ्रभाया इव रूपमात्रनि्वैर्वकलम् , उत॒ तदात्मना विकृतम् , ८ २ ) आदो गोलादि- 
बत्तदाश्रितत्वम्, (४ ) आदोखित् घयाकाशादिवत्तदन्तस्थलम् , अथवा दर्पणे सुखलेव ततपरतिबिम्बितत्वम् । नान्यः, 
अनुद्धतसूपेऽन्तःकरणे अचाष्चषश्चैतन्यप्रतिफल्नासंभवात् ! नाद्यः; निर्विकारत्वशरुतिविरोधात् न द्वितीयः; चितोऽना- 
भ्रितत्वात् , सर्वत्राभिन्यक्तत्बाच । न तृतीयः; सर्वगतायाश्चितो घटान्तस्थलं नासि इतत्यन्तःस्थलमात्रं विते इति 
कल्पनाया निमूललवात् । चतुथ तु--तमोविरोधित्वख रूपं प्रतीव गन्धं प्रदयपि सत्वात् , अन्ञानविरोधित्वख सूपं मय- 
भावात् , खरूपमाच्रम्राहिप्माणसहकारित्वखय दाध॑न्तिकानलुयणत्वाच्च नोपपत्तिः एवंच चितः सर्वगतत्वेन सर्वसंबन्धा- 
त्सरवप्रकासो इुवौर एव ,1 असङ्गो ह्ययमिति श्रुतिस्ु॒तत्कृतरेपाभावपरा, “अनन्वागतस्तेन भवती"ति पूर्वाक्यात् 
किच किमर्थमिदं त्तिकल्पनं १ न तावदुदयलोपपत्यर्थम् इत्तितः पूर्वैमप्याध्यासिकटकूसंबन्धेन तदुपपत्तेरिति विफल 
सा 1 यथाहि जीवचैतन्यमसङ्ग, तथा बह्यचैतन्यमप्यसङ्गमेवेति तस्यापि उतिद्रारकल्यैव विषयोपरागख वाच्यत्वात्छतः 
सार्वस्यं ब्रह्मणो न स्यात्; अनादयविद्यदयपरिणामेन परिणामित्वरूपोपादानत्वेन सर्वद्यदिर्विशिष्टनिष्टवेन डदनिष्टाधि- 
छानत्वेन वा सार्वश्योपपादनासंभवात् । दितीयमते--अन्ञान करं पुंगतम् , उत विषयगतम् , आयऽपि कि तदेकम् , 
उतानेकम् । तत्र नाद्यः; छक्तिज्ञानेनाज्ञाननिवृत्तौ मोक्षापातात., अनिदृत्तौ रूप्यदेः सबिलासावियानिकत्तिरूपवाधायो- 
गात् , ज्ञान साक्षादज्ञानविरोधित्वेना्ञानानिवतैनेनान्यानिवर्वनासंभवेन खाकारेण ख्यमाघ्रमेव ॒शकूप्यदेरिति वणैनख. 
प्यसंभवात्, अतएव हि बधे शक्तेः अकादोपपत्तिः । खचयोतादिभ्रकादर्महान्धकारयेवाज्ञानखैकदेशेन नालाद्रा मीरमट- 
वद्पसरणाद्वा कटवत्संवेष्टनाद्वा चैतन्यस्ाप्येकदेसेन प्रकाश्च इति ठु न युक्तम् ; अनाय्ञानचैतन्ययोनिरवयवत्वात् , उपा- 
देयभूतया श्या उपादानभूताविदयाऽभिभवायोगात् । इश्चिकढक्षादिना मोमयण्दादेरिवोपादेयस्याप्युपादानासिभावकवे$पि 
चष्ुरादिजन्यद्धक्िक़तेः सूपादिरीनशब्दैकगम्यञ्चदधात्मानिषयतया तदावरणशक्तयप्रतिबन्धकत्वात्, अन्यथाऽखण्डसक्षा- 
त्कारैयथ्यांत्, अविदयाकेस्पितं जडं प्र्विद्ाया इव तद्भतावरणदक्तेरप्ययोगात्, मूखज्ञानावस्थाविरोषाः रजतादयु- 
पादानानि छक्ति्ञानेन साध्यासं निवर्तन्ते इति तु न वाच्यम् ; तेषामन्ञानविशेषत्रेऽनेकाज्ञानवादप्रसङ्गात् , नचेत्सक्षातू 
ज्ञानेन निकृततेभ॑मोपादानतायाश्वाथोयात्, तेषामव रुप्यसयैवोपादाननिटृ्ति विनाऽनिदत्याऽऽपातात् , . ्क्तयज्नानं नष्टमिल्- 

निमी भ 



४९२ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः १1] 

(न ^^ ^ ^^ ^^ ^ ^ ^ ^ न ० 0 न 0 ^ 

लुमवविरोषा्र ! आदये द्वितीयेऽपि किमेकया त्या सर्वतदज्ञानानां निदृ्तिः, उत एकतदज्ञानसख । आद्ये-छततेः 

पुनः कदाप्यप्रकाश्यो न सात् । अल्त्ये-तदापि प्रकाशो न खात्; एकष्यावरणस्य विनशेऽप्यन्यखय सत्त्वात्, सादिश्ु- 

क्तयदिः तदवच्छिन्नचैतन्यख वाऽनायज्ञानाविषयत्वेनाज्ञानख निर्विषयावरणसख्यानापाताच्च ! न द्वितीयः; मेत्राज्ञाननाशेन 

चेत्रप्रकाशाद्यापत्तेः । एवंच व्यक्तितः पूर्य जातिरिव विषयात्पूरवेमज्ञानमप्यसीति-- निरस्तमिति अपश्चस्य मिध्यते 
प्रतिकमेग्यवस्थानुपपत्त्या मिथ्यात्वाजुमानमम्रयोजकमिति मन्तव्यम्--इति बणीयन्ति ॥ 

(२) अदेतसिद्धिकारास्त्- 
टक्ददयसंबन्धानुपपत्यादिगाधसदङृतोक्तादुमानेन अपश्चकल्पितत्वसिच्यः प्रतीलयविरेषेऽपि परीक्षितत्वापरीक्षितत्वार्भ्या 

स्थ,यित्वविक्ञेषसद्धवेन प्रयभिश्ञाबलत्स्थायित्वसिच्या च म्रपन्वे व्यभिचारात् कल्पितत्वख प्रतिभासमात्रशरीरत्वग्याप्यत्वा- 
भावात् , बिषयचैतन्याभिन्यक्तवेवापरोक्षत्वेन परोक्षगरततेरप्यपरोक्षत्वाप्रसङ्गेन परोक्षस्थेऽपि दृत्यवच्छि्नचैतन्यसैव प्रका- 
कत्वेन केवरुदृत्तिप्रकाशतावादखायुक्तलात्, अर्थमेदेनैव सकमैकाकमैकलन्यवसा; तथेव करोति यतते इ्यादौ दशना- 
दिति इत्तिखभ्रकारातावादे उक्तन्यवस्थाया अपि भङ्गापततेः, परोक्षस्थेऽपि तदाकारत्वंसत््वेन तदाकारत्वस्य चिदुपरागे- 
ऽतन््रत्वेन अभाया श्व संश्ेषेणैव विषयसंनिक्ृष्टतेजस्त्वेनावरणाभिभावकत्वसैवाङ्गीकारयत्वेन तत्तदिन्द्रियाधिष्टानयेव सर्वत्र 
द्वारत्वेन त्वाचश्रयक्षाद्ुपपत्त्याचान्तःकरणवबहिर्निमैमकल्पनसावर्यकत्वात्, इत्तिप्रतिबिम्बितचैतन्यसखय अकाशाकत्वेऽप्य- 
ध्याससिद्धेः । विषयाधिष्ठनचेतन्यामिम्यज्ञनावद्यकतायाश्च पूर्वमेवोपपादितलात्, अस्तीद्यादितद्विषयम्यवहारप्रतिबन्धका- 
ज्ञननिवर्वनयोग्यत्वख तत्संनिङ्ृष्टकरणजन्यलस वा तदाकारत्वस्यापि निर्व॑चनसंभवात् उपाधिविशेषाजीवशब्देन ब्रह्मशब्देन 
ये व्यवहियमाणसख छुद्धचैतन्यद्यैवाधिष्ठानत्वेऽपि तदीयमूलवियानिष्रत्यभविन जगदान्ध्याप्रसङ्गात् , उपाध्यविषयकव्रह्म- 
स्फुरणस्य चरमदृत्तिपरयुक्तत्वेन तत्सा्थक्यसंभवाच्र पूर्वोक्तमतत्रयमपि युक्तमेव । प्रथममते--खेष्टादावपि मतिविम्बापत्ते- 
रुदरूतरूपवत््वख प्रतिबिम्बोपाधिताप्रयोजकलासंभवेन खच्छत्वस्यैव तत्वात् सत्त्वगुणवत्वेन संच्छयामवियायां नीरूपसय- 
कारास्येव तादृशस्य ब्रह्मणोऽपि प्रतिबिम्बसंभवेन तत्परतिनिम्बितत्वकूपस्य तदुपरक्तस्य चिति संभवात्, खभावतोऽसंब- 
दधस चैतन्यस्य त॑दाकार्च्या तदेकसंबन्धेन प्रभाया रूपरसादिगततमोनारकलवत् सवावभासकत्वाग्रसङ्गात् , अकर्वृल- 
अतिपादनपराया असङ्गशचुतेः संबन्धसामान्याभावपरस्येव युक्तवात्, ब्र्मणोऽप्यसङ्कत्वेऽ्पि सर्वेषां तत्राध्यासेन मायो- 
पाधि विनैव त्न सर्व॑प्रकाशकलरूपस्ज्लखावियाकल्पितखङ्गीकाराच्च न कोऽपि दोषः । द्वितीयमतेऽपि-क्ति- 
जञनेनावरणशक्तिविनाशेऽपि मूलाज्ञानविनाश्ाभविन सयोमोक्षाभावस्य रूप्यादौ सविल्यसाज्ञाननिषृत्तिरूपबाधस्य चोपपत्तेः, 
जञानमन्ञाननिवर्वेकमिति व्यातेरच्छेद बिषयलात्, अवच्छिन्नचैतन्यावरणरूपतूलाज्ञाननिवर्वकत्वेनाभिव्यक्तचैतन्यसंबन्धाद्वाधः- 
दायां रूप्यनिकृतति्ठक्तिप्रकारयोरप्युपपत्तेः, चैतन्यमन्र एवाविधायास्तच्छक्तेवाङ्गीकारेऽपि तसिननेव सर्वेखापि जडय्या- 
ध्यासेनोक्ताश्रयश्ितलसंबन्धाजडावच्छिन्नचेतन्यमावृतमिति व्यपदेश इति धटायाकारण्त्या तदधिष्ठानचैतन्याभिव्यक्तौ तद् 
वच्छेदेनैव तजिष्टावरणाभिभवो जायत इति छद्धातमप्रकाशानापततेः, अविद्यायां सलामपि शक्त्यभिभवाद्वा, तूलज्ञाननास्ाद्वा, 
अवस्थाविञेषम्च्यावाद्रा, एकदेशनाशद्वा, भीरुभटवदपसरणाद्वा, कटवत्संवेष्टनाद्वाऽवरणभङ्गानिमोक्षवाधानाुपपत्तेः, 
अज्ञान इष तद्वस्थायामपि तदभिन्नायां ज्ञानसाक्षान्निवद्यत्वे बाधकाभावात्, एकावरणनिवर्वकदत्यैवावरणान्तराणामपि 
श्रतिरोधेन यावदृत्ति अकारोपपत्तेः, अनायज्ञानदिषयेऽनादिचैतन्ये तत्तदागन्तुकपदाथावच्छेदकाभ्युपगमेन निर्विषयावरणा- 
वेस्थानाम्रसङ्गाच न" कोऽपि दोषः । तद्य निष्कषः--एकवृ्युपारोहलसणेकलोरीमावापन्चं सत् प्रमातृप्रमाणाभिननः 
तया भासमानं ्मेयचैतन्यमपरोक्षं फलमितयुच्यते, तेन भाखं तदश्यसतं तु फलव्याप्यमित्युच्यते; एवंच अमात्रवच्छिन- 
स्यासंत्वावरणख प्रमेयावच्छिन्नस्याभानावरणाज्ञानख चापसरणाद्धटोऽयं मे स्फुरतीयायपरोक्षन्यवदहदारः 1 परोक्षस्थरे त 
इन्दियसंनिकरषलक्षणद्वारामावादन्तःकरणनिःसरणाभावेन विषयप्यन्तं इत्तेरमिमाद्विषयावच्छिनममेयचैतन्येन अमावृचैत- 
न्यदयेकृत्युपरूढल्ाभावेनापरोक्षतयाऽभिव्यक्तयभावेऽपि परमातृप्रमाणचैतन्ययोरेकलोटीभावापत्या प्रमार्रवच्छिन्नासत्तवाव- 
रणमात्रनिदरत्तिरिति विवेक इति सर्यमनवयम्-इति खण्डयन्ति ॥ 

(३) तरङ्गिणीकाराः पुनः- 
खाप्रसाधारणपरीक्षायाः स्थायिलासाधकत्वेन, इग्ड्दयसंबन्धोपपत्या हद्यत्वेनं मिथ्यालापिद्धेरुपपादितचेन च सामा 

न्यस्यैव ग्याप्यतवे संभवति विशेषस्य तथालं न युक्तमिति न्यायेन कल्पितललय प्रतिमासमात्ररारीरलन्याप्यबात् , अतीत 
प्रकाशत इति न्यवहारापतत्या परोकषवृततेरिवापरोक्षगृततेरपि अ्रकारलसेव युक्तलात्, कृभो यलार्थवत्तिनाख्यातरिवरणात्तसयापिः 
यल्लोऽथं इति करोतियतलोः समानार्थक्त्वख ऊमाज्ञलदावुक्तात् भावनैक्येऽ्पि नामपदाख्यातपदाभ्यां कारकान्वयायो- 
ग्यतदन्यान्क्ययोस्यभावनाप्रतीतेराघोषितलाच, शच्दमेदभात्रेण ̀  ज्ञानप्रकाररूपत्वाङ्गीकारेऽपि सकमकत्वाकर्मकलन्यवस्थोप- 



[ प्रतिकर्मन्यवस्था भोडब्रहमानन्दीयुवा । ४९३ 

॥ 

पत्तेः, इन्द्ियान्तरगोखकखेन्द्ियान्तराधिष्ठानत्मे मानामावेनैकस्मिन् गोलके एकेन्दरियसैव श्ुतिषिद्धत्वेन च॒ लगिन्दियखय 
सवैन्दियगोलकानपिष्ठानत्वेन खमिन्दरियस्य गोलकान्तरदारा बहिनिगैमनासंभवेन लाचरयक्षासुपपच्याऽ्थमनःसंयोगखाप्य- 
परोक्षेतुलासंभवेनान्तःकरणवबटिनियैमनकल्पनस्ायुक्तलात्, विषयावच्छि्नचैतन्यमेव प्रकाशकमिति नियमसासिच्याऽ- 
च्यासिकसंबन्धस्यातच्रत्वापातात. तदभिव्यक्तिकल्पनस् व्यर्थलाच्च उत्तिप्रतिबिम्बितचैतन्यादिपरकाशकतावादयाप्य- 
युक्तलरात्, अज्ञाननिवृत्तिषटितस्योक्तयोग्यलरूपतदाकारत्व्ाज्ञाननिचत्यभयोजकत्वेन तदाकारबनिर्बेचनय्याप्यसंभवात् , 
घटपटाविति समूह्रालम्बनज्ञानात् षटाज्ञानं निक्तमिति व्यवहारोपपत्त्यथं तदज्ञाननिवतंकतायां तद्धिषयलमेव त्र, नतु 
तदितराविषयलमिखयज्गीकारयैत्वेन सम्रकारकब्रह्मविषयसंसयस निष्परकारकवब्रहमक्ञानेन बाधासंभवेन एकयेवेति श्रुतौ प्रकारा्थ- 
धाप्रययस्याप्यन्यथाश्ुपपत्या च सप्रकारकब्रह्मज्ञानयेवाज्ञाननिवतंकखमिति विरिष्ट्ञानेनैव शद्धस्यापि भरकाशाच्छुद- 
चेतन्यमेवाधिष्ठानम् , तदेव धयाद्यवेच्छिभं चष्चरादिष्त्या भकारात इलङ्गीकारे चरमसक्षात्कारवैयथ्यापाताचो्तमतत्रय- 
मप्ययुक्तमेव । प्रथममते-खच्छत्वातिरिक्तयोद्तरूपवतत्वस्याप्रति द्वा ऽऽकाशादीनां नीरूपाणां जल्परतिबिम्बानङ्गीकारेणच 
दत्तिप्रतिबिम्बितलरूपसख तदुपरक्तखस्य वचिखसंभवात् । यथाह्यन्येन संबन्धः, एवं कत्यादिनापि न सङ्गः स्यात् ; वृत्तरपि 
वित्संबन्धो यदि वृत्त्यन्तराथीनस्हि अनवस्थापत्तिरियसङ्गश्चुतेरसेबन्धपरत्वायोगात् स्ैसंबन्धस्ावर्जनीयतया सर्येभकाश- 
इुबरत्वात्, शद्धे सार्व्योपगमेऽपसिद्धान्तापाता्च । बहवो दोधाः सन्तीति न॒ तन्मतमाद्रणीयम् । द्वितीयेऽपि 
मसे-्क्यज्ञानस्याज्ञानातिरिक्तत्वे आवरणायोगेन तद्रूपत्वेऽपि तजाश्षं॑विना रूप्यनाशासेभवेन सविरासाज्ञाननित्ति 
रूपब्राधायुपपततेः छक्वज्ञानेनैव बरदमा्ञानस्यापि मिवृत्तौ सयोमोक्षख च प्रसङ्गात् , श्यज्ञानख रूप्यभमोपादनत्वे तयेवा- 
विद्यत्वापत्या ज्ञानमज्ञानख निवर्तकमिति व्यापेरच्छेदबिषयल्वेऽप्यनिस्तारस् तदलुपादानले तथिचृत्तावपि तदुपादाना- 

निवृततेनौधददशायामपि रूप्यानिषत्तेः उपादानानिद्तावप्युपादेयनिवृत्तौ श्चुतज्ञाननिवस॑लान्यथानुपपत्त्याऽज्ानासिद्धेशच 
ग्रसङ्धात्, यथाहि तमसा सदैकस्मिन् विद्यमानस्य धटय प्रकाशसेवम्धे सति तद्धूतलस्यापि अकाः, तथा घयाकारफ्या 
तदवच्छिन्नचैतन्याभिव्यक्तौ तदधिष्नचैतन्यप्रकाशोऽप्यवर्जमीय एवेति घटाय्याकारङत्या तदवच्छिन्नचैतन्यमेव भ्कादाते न 
शुद्धात्मेयस वाच्पात्रलात्, अवस्थानिशेषाणामज्ञानभि्नत्वे नानाज्ञानवाद एव प्थैवसानम्, तद्धिते तेषामज्ञानोषा- 
दानलेनाज्ञाननादं विना नाशासंभवेन तचाशासयाप्यङ्गीकारे स्योमोक्चत्वम् , उपादाननाशं विनापि ना्याभ्युपगमे मूलः 
ज्ञानमेव रजतोपादानं भवतु, किमवस्थाविरेषकत्यनयेति मूज्ञामं श्वोषस्थाज्ञानेऽपि ज्ञाननिवदैखस्यासंभवात् , एकाज्ञानः 
स्यैव वृत्त्या परतिबन्धेन विषयप्रकाशोपपत्त्याऽज्ञाननानालकल्पनस्य व्यर्थत्वात्, अनायज्ञानविषये चैतन्ये तत्तदागन्तुक- 

पदाथीवच्छेदाभ्युपगमेऽपि शद्धयैतन्यावरणस्यैव शुक्तयवच्छिश्नचेतन्यावरणत्वेन शाखाचच्छेदेन संयोगाधारश्य वरक्षत्वत् 
्॒क्तयवच्छेदेन भमावरणस्यापि छदधत्वाच्छुक्तिसाक्षात्छारेणेव मोक्षप्रसङ्गाच न तन्मतमादरणीयम्-इतिपरतिपाद यन्ति ॥ 

(%) रघुचन्िकाकारास्त-- 

अ्माणान्तरसंवोदविंसवादरूपपदीक्षायाः सखप्रसाधारण्यामविने परीक्षितप्रयमिज्ञायाः स्थायिलताधंकत्वेन दण्डदयर्सबन्धानु- 
पच्या दर्यत्ेन भिथ्यालसिद्धेः पूर्वसुपपादितत्वेन च यदा यदा ख्यं तिष्ठति तदा तद्ाऽनाह्ृतत्वरूपगप्रातिभाषिकल्व- 
विशेषस्य खान्यूनसत्ताकाभावप्रतियो गित्वादिघटितमिथ्यात्वेक्षया तस्येव म्याप्यतावच्छेदकलेन कव्पितलख अतिभासमातर- 
शारीरत्वन्याप्यतवस्यासंभवात्, अतीतः अकाशत इति व्यवहारसेशत्वेन परोक्षवृततेरपि वेतन्यावच्छेदकलेनैव प्रकारलाङ्गी- 

कारेण तदृ्ठन्तेनापरोक्षकतेरपि खतो भौसकत्वोपपादनासंभवात्, फखनुकूर्तवेनैव करोतिशक्यता, नतु यललेन. 

फलालुकूर्यल्त्वेन वा; यततिकयोखोरेकार्थकत्वापत्तेरिदारङ्ख--कताक्ृतविभागेन कररूपन्यवस्थया । यन्न एवं कृतिः 

पू्वऽपरस्मन्तैव भावनेति यततपूर्वकलस् अतिसंधानात् घटादौ छृतत्वन्यवहारात्. तद्परतिसं धाने सहेतुकलप्रिसंघानेऽपि 

अङ्करादौः छृतत्वन्यवहारादाश्रयाथतृजन्तकतरैपदख छदयाश्रय एव अयोगाश्च न फलुकूलमा््रं करोलयर्थः; किंतु तादसयलेः, 

सैव भावनेति ऊखमा्लदाुक्ततवेन अङ्कुरः छत इतिवत्. अङ्करो यत्तः इति प्रयोगाभावेन करोतेः सकर्मकत्वसय 

यततेश्वाक्मकल्वस्य च करोतियत्योरेकाथकत्वाभविनैवोपपादनीयतया शब्दमेदमत्रेण सकर्मैकत्वादिव्यवस्थाथा असं- 

भवेनोक्तव्यवस्थाभङ्घपत्तेः यथाहि कणीदिकं॒॑श्रोत्रदिरयिष्ठानमेवं त्वभिन्दियखापि लगगिष्ठानमिति त्वाचप्रयक्षेऽपि 

तद्वारा मनःसंयोगोपपादनसंभवेनान्तःकरणनिगैमनकल्पनस्या्थेमन ःसंयोगोपपत््यर्थमावदयकला त्, रूपदेः संयुक्त- 

समवायादिसन््रेऽपि भ्रकाशानदुभवात्, युरुत्वादेराकाख्यविषयतासत्वेऽपि तथालात् संयोगादिबिषयलोभयसंबन्धस 

भासकतानियामकतैन' चैतन्यस्य प्रतिनिम्बाश्रयवृत्तितिषयत्वं बिना संयोगादन्विना चे भासकत्वासंभेवेन . इप्तिप्रति- 

बिम्बितचैतन्येनापि घटादेः संयोगस्यावच्छेदकत्ख वाङ्गीकरणीयववेनाध्यासिकसंबन्धातश्वतामावेन प्रतिनिम्बितचैतन्या- 

चच्छेद्कल्वं च घटादिः अतिनिम्बितचैतन्यविषयचैतन्ययोरमेदेनैव भवतीति तयोरमेदासंभवेन दत्तिप्रतिनिभ्बितचैतन्याभि- 



४९ अद्रैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः १] 

अथ प्रतिकूठतकनिराकरणम् । 
ननु-मिथ्यात्वायुमान प्रतिकरुतकैपराहवम् । तथाहि--विभ्वं यदि कदव्पितं स्यात्, त सत्याधिष्ठानं 

स्यात्, न चैवम्; सामान्यतो ज्ञातत्वे सद्यज्ञातविशेषव्छस्याधिष्ठानत्वप्रयोजकस्य निविंशेषे निस्सा- 
मान्ये च बह्मण्यसंभवादिति-चेन्न; खरूपेण ज्ञातत्वे सति विशेषेणाज्ञातत्वस्याधिष्ठानत्वप्रयोजक- 
स्वेन ज्ञातविशेषवस्वस्याप्रयोजकत्वात् । "पुरुषो न वेति संशयधर्मिणः स्थाणोरप्यन्य ज्ञातस्थाणुत्व- 
रूपविशोषवत्वाव् तवाक्ञात विशेषवत्वमपि न प्रयोजकम्; विशेषवत्छेनाज्ञातत्वस्यैव रघुतवेन 
प्रयोजकत्वात् । तथाच निस्खामाल्ये निर्विशेषे च बह्यणि स्वप्रकाशत्वेन ज्ञानात् परिपुणेत्वानन्द्त्वा- 
दिना चाल्ञानादयिष्ठानत्वमुपपन्नम् । वस्तुतस्तु-कल्पितसामान्यविरोषबस्वं ब्रह्मण्यपि खुखभमेवः 
अकल्पितसामान्यविरोषवच्ं चापरसिद्धम् । नच तत्कस्पने अन्योन्याश्चयः; कदिितस्ामान्यविरेषाणां 
प्रवादानादित्वात्, सव्यत्वानन्दत्वादीनामेव कल्पितन्यक्तिमेदेन सामान्यत्वात्, परिपूणोनन्दत्वा- 
दीनां च बिरोषत्वात् । अत एव सामान्याकारक्ञानं विना संस्कारायद्रोघात् कथमध्यास इति न 

गोडब्रह्यानन्दी ( ङघ्ुचन्द्रिका ) । 
खरूपेण ज्ञातत्मै सति विरोषेणाक्ञातत्वस्येति । ज्ञाततत्वे सलयन्ञातस्वमेव प्रयोजकम् । श्षातस्पाक्तातत्वं॑च 

न विरध्यते; सखरूपविशोषरूपाभ्यां ज्ञातश्वान्तातत्वसंभवादिल्याशयेनोभयदूपोच्छिः । यद्यपि सद्रपपूणानम्द् रूपयोर्न 
न्यूनाधिकदृत्तिकल्वरूपः सामान्यविज्ोषभावः; तथापि अमे मासमानाभासमानस्वरूपो बोध्यः । वच्राज्ञातेति । 
यद्यपि स्थाणुस्वमन्यत्र क्ञातमपि स्थाणावक्लातमिलयत्तातविरोषवस्वमक्षतम् ; तथापि अमधर्मिणि ज्ञातविरेषस्यान्यत्राक्ता- 

सत्वेऽपि अमासुत्पतेश्न्राज्ञतेयवश्यं वाच्यम् , तथाच गोरवमिति भावः । खप्रकाशत्वेन ज्ञानात् स्वप्रकाश्चचि द्रप- 
ज्ञानात् । पूणौनन्दुस्वादिना चाश्चानात् पू्णानन्दसल्यादिखरूपान्ञानाच् । उपपन्नमिति । यचप्युक्तरूपद्वयमेकम् ; 
तथापि तयोराविद्यकानादिभेदः स्वीक्रियते, “्पूणौनन्दो नासि न भति विद्रपमस्ि भाती"ति भ्यवहारात् । तथाच 
रजतादिभमेषु सत्तया वच्छिन्नमिव जगद्धमेऽनवच्छिन्नमेवाक्षाततवं प्रयोजकमिति भावः। वस्तुतस्तु विचारतस्तु । 
खुखभमिति । अक्तातखरूपस्वमेव अमे प्रयोजकम्, न तवज्ञातविहोषवस्वम्; “सोऽयमित्यादिभ्रमे तथा दुदौनात् , 
छुक्तिरूप्यादिभमे प्रयोजकयाज्ञातत्वस्य विरोषावच्छिन्नत्वेनाज्ञातविरोषवक्वं ध्रयोजकमिति न नियमः; विरोषस हि 
दच्छित्वादेजडत्वेनाक्ञातत्वाभावात् 1 अथापि यदि तवाज्ञातविशोषवस्वमपेक्ष्यते, तदा तदस्त्येव भ्रङृते इति भावः । 

कदिपितसामान्यविरशेषाणां स्वरूपेण मिथ्याभूतानां घटकपाखादितलामान्यधमौणाम् । प्रवाहानादित्वादिति । 
तथाच कपालादितसामान्ये चरादेरध्यासेऽपि धटादिसामान्ये न क्पाखादेरध्यासः, किं तु खावयवे, तस्यापि स्वावयवे 

ध्यक्तविषयावच्छिन्नचैतन्यमेव घटादिमासकमिति अभिन्यक्तिकल्पनस्याप्यावश्यकत्वेन मतान्तरस्याप्युपपच्याचादोषात्, तत्त- 
दाकारतालेनैवावच्छेदके तत्तदाकारतस्य निवेद्यः, नतु निव्रत्तिजनकतावच्छेदकवेनेखन्योन्याश्रयाद्यनवकारोन तत्तदाकारलादि- 
निर्वचनस्यापि संभवात्, कचित् कस्यचित् प्रकारख बोधकेन धाप्रलययेनाऽत्मददोने विषयमात्रे प्रकारविरेषस्यैव बोधनेन 
नि्ैकत्पदैवात्मदशंनसख मोक्षसाधनत्वेन विशिष्ज्ञानस्यातथात्वेन चरमसाक्षात्कारैयथ्याभावाच्च मतत्रयेऽपि न कोऽपि दोषः। 
प्रथभते-- नीरूपस्याप्याकारास बिवरणमते प्रतिबिम्बाङ्गीकारेणान्तःकरणङ्त्तो चितरतिफलनरूपनचिदुपरागसंभवात् , संयोगा- 
दिना सर्वसंबन्धेऽपि अवच्छेदकलादिना सर्वसबन्धाभोवेन सर्ैप्रकाराघसक्गेनाऽसङ्शरुतेः कवैलाभावप्रतिपादनोप्रयोगिकार- 
का्संबन्धपरलस्यैव युक्तत्वेनादोषात् ! अवि्यादिभिरिव सार्व्यादिभिरपि छदे काल्पनिकसंबन्धाङ्गीकारेऽप्यपसिद्धान्ताभावाश् 
न केसयापि दोषस्य असङ्गः 1 दवितीयमते--शक्तयज्ञानखान्ञानरूपत्वेऽपि शक्तिविरिश्चरूपेणावियाया बिनाद्याङ्गीकारेण 

सविलसाज्ञाननिद्तिरूपवाधस् डक्तिसाक्षात्कारेण रूप्यशक्तिमद्धिनाशेऽपि प्रपश्चशक्तिमद्विनाद्ाभावेन तस्य ब्ह्मज्ञानमाच- 

साध्यत्वेन सद्योमोक्षमावसय चोपप्ततेः । कूप्यभ्नमोपादानत्वेऽपि शाक्तयज्ञानस्य तादशदाक्तिमदवियाटक्षणाभषेनावियाला- 
नापत्त्या, शक्तेः कारणतारूपत्वेनायुपादानत्वेऽपि शक्तयादिसाक्षात्कारेण तद्धिशियज्ञाननिन्रत्या रुप्यनिवृत्तिसंभवेन शक्त्या 
राक्तिमतोऽन्यथासिद्संभवेनचादोषात्, छक्त्यवच्छिन्चैतन्यविषयसाक्षात्कारख शुद्धविषयकस्यापि शुद्धाज्ञाननिवतकत्वेन 
चरमसक्षात्कारसार्थक्यात् , अविद्ातादात्म्यापन्नानामप्यवस्थानामन्ञानरूपल्ामविऽपि तूलाज्ञानवल्परथगावरणविक्षेपद्क्त्यङ्गी- 
कारेण नानाज्ञानवादपर्यवासानायभावात्, शत्यनवनच्छेदकलसमानाधिकरणाज्ञानसंबन्धसय भातीति व्यवहारे अरतिबन्ध- 

कलाद् वृत्तिकाछेऽङ्ञानान्तरसंबन्धेऽपि घटादिप्रकाश्योपपततेः, यथेकाज्ञानपक्षः माणिक एवं नानाज्ञानपकोऽपीयन्यतरयक्षेण 
गतार्थताश्चङ्काया मप्ययोगाच् स्यौपपत्या न कोऽपि दोषः इति सर्वमनवदम्--इति व्यवस्थापयस्ति ॥ 

इति प्रतिकर्मव्यवस्थोपपत्तिः ॥ 



[ प्रतिक्रुरतकेनिराकरणम् ] गोडत्रह्मानन्दीयुता ! ४९५ 

वाच्यम्; सदात्मना खरूपक्ञानस्येव सामान्यज्ञानत्वात् । न ह्यध्यसनीयं सदारमना न भाति । 
एतावानेव विशेषः--यदधिष्ठानं खत पव सदात्मना भाति, अभ्यसनीयं तु तर्संबन्धाव् । नलु-- 
सअधिष्टानतिगोधाने बिना श्रमासंभवः, भ्रका्रूपतिरोधाने तु तदध्यस्ताविधादेः भ्रकादायुपपत्ति- 
रिति- चेत्, न; पकस्येवानन्दाद्यात्मना तिरोदहितस्य सवात्मना परकाशसंभवात् । तदुक्तं वासि. 
ककारपादेः-'यसरसादाद् विद्यादि  सिथ्यतीव दिवानिराम् । तमप्यपहूतेऽबिद्या नाज्ञानस्यास्ति 
दुष्करम् ॥' इति । नच--बाधकालेऽपि सद्धिशेषज्ञानमस्तीति-चाच्यम्; परिपूणीनन्दत्वादेः सत 
पव विशेषत्वेन तदा तदज्ञानाभावात् , धर्मत्वमात्रस्यैव कदिपितत्वात् । यद्वा-भ्रमविरोधिक्चानाभाव 
प्व तन््े, न तु विशेषान्ञानम्; विश्वोपादानगोचसाज्ञानस्य भ्रवणादिजन्यमात्ममाअविषयकं चृत्तिरूपं 
शानं विरोधि, न तु चिद्रूपं खतःसिद्धं ज्ञानम्; ्रमविरोधिनश्च वृक्तिरूपस्य ज्ञानयेदानीमभावो- 
ऽस्त्येव । नलु--आत्मानात्मनोद्र॑ द ्यत्वात्मानात्मव्वादिना मेदक्ञानात् कथमध्यस्ताधिष्ठानभाव-- 
इति चेन्न; इदमनिदं न॒ भवतीति पुरोव््यैपुरोवर्तिनोरभद्रहेऽपीद् रजतमिव्यध्यासवत् सन् घट 
इत्याद्यध्यासो भविष्यति । न॒हि रूपान्तरेण भेदय्रहो रूपान्तरेणाध्यासविरोधी; सन्घट इत्या- 
दिप्रलयये च सहूपस्यात्मनो घटाद्ययुविद्धतया भानान्न तस्य॒ घटाद्ध्यासाधिष्ठानतासुपपत्तिः, 
सद्रूपेण च स्वेक्ञानविषयतोपपत्तमै रूपादिदीनस्याप्यात्मनः कालस्येव चाघ्चुषत्वाययुपपत्तिः । 
ननु--विश्वं यदि कल्पितं स्यात्तदा सप्रधानं स्यात्, न चैवम्; तस्मात् न कल्पितमिति- चेन्नः 
अत्रापि प्रधानस्य सजातीयस्य सत्वात्, पू्ैपरपश्चसजातीयस्येवोत्तरप्रपञ्चस्याध्यसनात् । अध्यासो 
हि खकारणतया संस्कारमपेक्षते, न तु संस्कारविषयस्य सत्यताम्; अदुपयोगात् 1 नच--्रमाज्न्य 
पव संस्कारो अमहेतुः, अतो विषयसलयत्वमावदयकमिति--वाच्यम्; मानामावात्, बिपरीते 
लाघवाच । अतण्व--अध्यस्तसजातीयं पूवैमध्यस्तापेश्चयाऽधिकसत्ताकमपेक्चषणीयसिदयपि- निरः 
स्तम् ; सद्यतावदधिकसत्ताया अप्ययुपयोगात् । पूर्वे तु श्ानमात्रमपेश्षते, त्चास्त्येव । नसु-णएव- 
मधिष्टानस्यापि श्ञानमान्रमेव हेतुः, न तु तदिति न सदधिष्ठानापेश्षा स्यादिति श्न्यवादापत्तिरिति- 
चेश्न; अधिष्ठानस्य क्षानद्धारा अमहेतुत्वेऽप्यक्ञनद्धाया भ्रमे वत्वेन सस्वनियमात्। अ्रमोपादानाक्ञान- 
बिषयो छधिष्टानमित्युच्यते, तश्च सत्यमेव; असत्यस्य सरेस्याप्यक्ञानकष्पितत्वेनाज्ञानाविषयत्वात् , 
तदसव्यत्वे तज्क्षानस्य अमाबाधकत्वभ्रसङ्गात्, जगति अरमवाघन्यवस्था च न स्यात् । बाधेन हि 
किचिद्धिरूदं तच्वमुपददौयता आरोपितमतत्वं बाधनीयम्, उभयाध्यासे तु किं केन वाध्यते १ अत 

व 

गोडन्रह्मानन्दी ( ठुचन्द्रिका ) । 
इति तन्तत्सामान्यानां प्रवाष्टानाविर्वान्नान्योन्याश्रयः । नन्वाकाशदेरध्यासे सच्वानन्दस्वादिकमेव सामान्यधर्मः; 
'सदाकाश'मिलयादिभ्रमोदयात् , तथा च सच्वादीनामपि संसष्टरूपेण बह्मधर्मतया कलिपतस्वात्तद्ध्यासे आकाशादि 
कमेव सामान्यमिखन्योन्याश्रयः, वन्राह--सत्वेति । सस्वानन्दत्वादिसामान्यधर्मसयानादिसंसगं पुव बरह्मणि स्वीक्रियते 
इति नान्योन्याश्रयशङ्गा । तस्य सादित्वस्वीकारेऽप्य्षानविषयस्वमेव तदभ्यासे सामान्यम् › नाकाशादिः; तचानायेवेति 
न तदभ्यासे भन्यसामान्यापरश्षेति भावः । व्यक्तिभेदेनेति । वस्तुतस्तु भ्रमे भासमानत्वमेव सामान्यत्वम्, न त॒ 
नानाग्यक्तिद्तिष्वम्; एकमात्रवरत्तिधमेविरिष्टेऽपि धर्भिण्यारोपात् । कथमिति । “हदं रजतमिति भ्रमे तादरसंस्का- 
रस्य सादश्यादिविशिष्टधर्मिज्ञानोद्धुद्धस्य यथा हेतुत्व, तथा “सदाकाश्च'मिलादिभ्रमे वादशसंस्कारस्यापीति भावः । 
नयु सद्रूपं नाधिष्टानम्, अभ्यसनीयानुविद्धस्वेनाप्रतीय मानस्वा्त्राह-न हीति । नन्वभ्यरसनीयापेश्चया अधिकस- 
सको योऽलातविरोषः तद्वस्वमथिषठानव्वे तत्र्; रूप्याद्ौ तथा दशैनात्तत्राह-यद्धेति । न तु विदोषाज्ञानं न 
स्वधिष्ठानवृत्तितादशधिरोषस्याक्षानम् । "नायं स"दलयादिभ्रमे छदव्यक्तिमाव्राज्तानखेव देत॒त्वेन तदधिष्ठाने तादराज्ता- 

मस्याहेतुत्वादिति शोषः । प्रधानपदेन यदि काङान्तरे देशान्तरे वा विधमानमध्यसलजातीयञ्ुच्यते, तत्राह--अचा- 
पीति 1 यदि तु तां सर्वसुच्यते, तक्राह--अध्यासो हीति । विपरीते ्रमजन्यसाघारणेन संस्कारत्वेन हेतुत्वे । 
हेतुः प्रयोजकम् । न तु तत् न तु भ्रमाघयकतया अधिष्टानं प्रयोजकम् । दन्येति । तथाचाचिष्ठानभरमाया हेतुत्वेन 

अधिष्ठानं यथा सलयमपेक्ष्यते, तथा भमाजम्यसंस्कारस्य हेतुत्वेन प्रधानमपि सल्यमिति भावः । माहे तुत्वे अमा- 
प्रयोजकत्वे । अक्ञानद्वारा अहातस्वोपहितरूपेण । हेतुत्वेन उपाद्ानस्वेन । अक्ञानकल्पितत्वेन अन्तानभयुक्तता- 

योग्यस्डेन अखभ्रकाशस्वेनेति यादत् । वथाच जडस्य प्रकाद्याप्रसक्लया नाज्ञातत्वमिति भावः । अमावाधकत्वेति । 

ष्यावहारिकञमावाधकन्वेल्ययः । तु मिभ्यादिषयकमष्युक्तभ्रमबाधकमस्तु, तत्राह--ज गतीति । विख ग्याबरत्त- 

रूपम् 4 तरव करभ्यापेश्षग्राऽदिकसत्पकम् । उप्रद्श्चरता तरिषयीङ्वेल । पुदकरारः देषः 1 नञु-जचायेदेव द्विती- 



४९६ अद्वैतसिद्धिः । , [परिच्छेदः ९] 

एव भगवता भाष्यकारेण-“सल्यादृते भिथनीरत्ये"त्युक्तम् ॥ नु-णतस्मपञ्चसाध्यार्थक्रियाका- 
रिणः प्रपश्चान्तरस्याभावेन खोचितार्थक्रियाकारिणोऽस्य न मिथ्यात्वमिति--चेश्ष; खाप्रमायदौ 
उयभिचारात्, खोचिवार्थक्रियाकारित्वस्य पारमार्थिकससखाप्रयोजकत्वात् । नापि श्रुयादिसिदधोत्प- 
स्यादिम्वं सखे तनम्; खप्तप्रपश्चे व्यभिचारात्, तस्यापि “न तत्र रथा न स्थयोगा न पन्थानो 
भवन्दयथ रथान् रथयोगान् पथस्ट्जत” दत्यादिश्ुत्योत्पच्यादिश्रतिपादनात् । नच कष्पा्य- 
खमायोगः; कस्पान्तरीयसंस्कारस्य तत्र हेतुत्वात् । न च जन्मान्तरीयसंस्कारस्य कायजनकत्वे 
अतिप्रसङ्गः; अदृष्टादिवरेन कचिदुद्रोधेऽप्यन्यज्ानुद्धोधोपपत्तेः, कायोननेयधमौणां यथाकायेमुन्- 
यनात्, अन्यथा जातस्य स्तम्यपानादौ प्र््तिनै स्यात् । नयु-चे्ेण मैत्रे संस्काराध्यासे- 
ऽपि मैघ्रस्य अभाददीनात् जगद्धमहेत॒संस्कारस्य सं इुवौरम्, नच खेनाध्यस्तात्संस्का- 
राद्धमः, अमात् पचै खस्य कायाौयुमेयसंस्काराध्यासनियमाभावादिति- चेन्न; शुक्तिरूप्यस्य 
कुण्डखाजनकः्ववच्चैाध्यस्तसंस्कारस्य मेत्रभ्रमाजनकत्त्रेऽपि वणिभ्वीथीस्थरूप्यस्य कुण्डरजन- 
कत्ववर्स्वेनाध्यस्तस्य संस्कारस्य बिथदाद्यध्यासजनकत्वोपपत्तेः तत्परतीदयभावेऽपि तदध्यासस्य 
प्व स्वात् ₹त्छ्रस्यापि व्यावहारिकपदार्थस्याज्ञातसत्वाभ्युपगमात् _। नलु-पातिभासिकरूप्ये 
जेकालिकनिषेधस्य त्वन्मते व्यावहारिकरूष्यविषयत्ववच्यावहारिकप्रपश्चेऽपि "नेह नानेति जका- 
छसिकनिषेधस्य पार्माधिकप्रपश्चान्तरविषयताऽवद्यं वाच्येति--चेन्न; श्रमवाधवैयधिकरण्यापाते- 
नास्य पश्चस्यानज्गीकारपयाहतत्वात् । अङ्गीकारेऽपि व्यावहारिकनिषेघे पारमार्थिकनिषेधत्वं नं 
संभवति; अप्रतीतस्य निपेधायोगात् । प्रतीद्या सहाध्यासातिरिक्तसंबन्धामातेन पारमार्थिके प्रती- 
तत्वाभावात् । नयु--प्रधानाधिष्ठानयोः सादद्यामावात्कथमध्यासः १ अथ निगैणयोरपि गुणयोः 
साददयवदत्रापि किंचित्सादयं मविष्यतीति, तन्न; निधर्मके जह्मणि तस्याप्यध्यासाधीनत्वेनान्यो- 
-ल्याश्रयात् । यद्यपि साददयं सोपाधिकाध्यासे न कारणम्, व्यभिचारात्; तथापि निरुपाधिका- 
ध्यासेऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां तस्यावद्यमपेक्षणीयत्वात् सोपाधिकेऽपि "रक्तः स्फरिकः' इत्यादौ दन्य 
त्वादिना सादद्वयस्य सस्वाश्चेति- चेन्न; अविद्याभ्यासस्यानादित्वेन कारणानपेक्षस्य सादक्यानपेक्ष- 
स्वात्, अन्तःकरणाध्यासेऽप्यषि्ासंबन्धित्वस्येव सादरदयस्य विद्यमानत्वात् । वस्तुतस्तु-न मे 
साटदयापेश्ानियमः; निरुषाधिकेऽपि "पीतः शङ्क इत्यादो व्यभिचायत् । “स्कः स्फटिक इत्यादा- 
वपि द्रव्यत्वादिना साददयमस्तीलयपि न; धधानमान्नच्त्तितया प्रागवगतमध्यासखमये चाधिष्ठान- 
छृत्तितया गृहीतं यत् तदेव हि साददयं विप्यैयभप्रयोजकमिति त्वयापि वाच्यम्, नतु प्रागेच प्रघा- 
नाधिष्ठानोभय्त्तितया गृहीतम्; तस्य सांदायिक्रत्वात् । द्रव्यत्वादि च रोहितारोहितच॒त्तितया 

गोडब्रहयानन्दी ( लघ्ुचन्द्रिका ) । 
यमिश्यास्वविवेचने खवामननिषेधस्य स्वामबाधकत्वसुक्तम् । सत्यम् ; तन्न बाधकत्वं जमत्वक्ञापकत्वम्) न तृच्छेदकस्व- 
मियसाभिव्यौख्यातम् । तथाच खवाञ्मख गजाद्यभावस खामगजादिसमसत्ताकस्वेन अन्यूनसत्ताकाभावघटितं मिथ्यात्वं 

 ज्ञापयक्निषेधो बाधक इत्युच्यत इति बोभ्यम्। न शेति । तत्कस्पीयज्ञानजन्यसंस्कारस्य पूर्वमभावात् इति शेषः । 

स्तन्यपानादाविति । इष्टसाधनस्वस्टदसं भवेनेति शेषः। कायीनुमेयेत्यादि । यतः कार्यलिङ्गेकगम्यः संस्कारः, अतः 
कायौत् पर्वं तदप्रतीतेः तत्स्वे मानामावादिदयथैः ¦ प्रतीद्यभावेऽपीति । ननु--संस्कारकल्पनागोरवात् भध्यस्त- 

- व्वमाकाशपदेस्त्यक्तुं युक्तमिति-- चेन्न; तत्तञज्ञाननाशस्यैच संस्कारत्वेन स्वयापि संस्कारस्य पूरवानुभूतविषयकस्यावद्यं 
` वाच्यत्वेनागोरवात् । ग्रपञ्चान्तरबिषयतेति । उक्तनिषेधप्रतियोगित्वेन भपञ्नान्तरविषयतेधथैः । निरुपाधिके- 
ऽपीति । नच-- शीतः शङ्क" इत्यादौ चक्षुषा सहितस्य पित्तद्रव्यस शङ्कादौ संसगात्तदीयपीतत्वमनुमूयमानमारोप्यत 
इति जयासंयुक्तस्फटिकादौ छोहिव्यादिधीवदैपाधिकाध्यास एवायमिति-- वाच्यम्; पित्तदरव्यख शङ्कादिसंयोगे पुरुषा- 
न्तरेण तख तद्भतपीतरूपस्य वा अहणापत्तः, पुर्षान्तरं प्रति तदयोग्यश्वकल्पने .भोरवापततश्च । चश्ु्गोरकस्थपित्तद्रभ्य- 

स्यैव सयैमाणपीतिमश्रमजनकत्वादादिपदभादचे रजतपान्रादौ स्थिते जरादौ नैस्यञजमे सोपाधिकत्वसख शङ्धितुमराक्य- 
` स्वात् । न हि तत्र खसमीपवतिंनि स्वधरममैसंक्ामकस्योपातिपदा्थेखख सं मवोऽस्ि। पागवरगतमिति । भधानसंबन्धितया 
` यत् कदाविदुवगतं, तसैव सादृश्यस्य सुद्धस्वादेक्ौनख, -संबन्धिह्लान विधया, . प्रधानसंस्कारोदोधद्वारा अमदेतुस्वात् 
प्रागवगयतत्वमावश््यकम् । -अध्याससमये अध्यासोत्यत्यम्यवहितपूरवक्षणे . । ̀  प्रागेवं अभ्यासोस्पस्यभ्यवहितपूवक्षण 

“एव । साद्यिकत्वादिंति + प्रभानख ङोहिलयादिमत्तया. अभरिष्ानस्य च स्फटिका हिष्या्माववत्य्] ज्ञानात्तदू- 



[ भरिक्ककतकेनिराकरणम् ] गोड्रहमानन्दीयुता । ४९७ 

भराग््रहीतमिति न विपयैयप्रयोजकम् । किंच सादृश्यं न खतो रमकारणम्; मानाभावात्, किंत 
संस्कारोद्रोधेन सामीसंपादकतया, संस्कापेद्रोधश्च न साददयेकनियतः, अदष्रादिनापि तत्संभ- 
चात् । तदुक्तम्-'सदशादण्टचिन्ता्याः स्मरतिबीजञस्य बोधकाः । इति । चिन्तादिकं च प्रणिधानसत 
व्याख्यातम् । तथाचान्यतः खंस्कारोद्रोघे सति सादृद्यमयुपयोभि । तदुक्त बिबरणे--निरुपाधिकशथ्चम- 
का्यदरानमेव गुणावयवसामान्याभावेऽपि केतक्रोगन्यसदशाः स्पगन्य इतिवत् साददयान्तरं वा, 
राङ्खपीतिमादाविच कारणान्तरं वा कल्पयतीति । नु--दोषं विना श्रमखीकारे तदभरामाण्यस्य 
स्वतरत्वायत्तिः, _ दोषजन्यत्वसीकारे तु दोषस्याप्यभ्यसनीयत्वेनानवस्थपत्तिरिति- चेन्न; अनाय 
विद्याभ्यासस्य दोषानपेक्षत्वात् । साद्यध्यासस्य चाविद्यादोषज्ञन्यत्वात् नाप्रामाण्यस्य खतस्त्वम् 
नाप्यनवस्था । अन्यथा तारकिंकाणामप्यनादिप्रमा गुणं विनापीति प्रामाण्यपरतस्त्वं भज्येत । 
जन्यपरमामान्नस्य गुणजन्यत्वं तु अन्याध्यासमात्रस्य दोषजन्यत्वेन समम् । नयु-खाधैन भरथमोप- 
स्थितत्वेन च प्रचृचतिमाचं प्रति संसर्भधिय इव धूमम धरति दोषादीनां जनकत्वादविद्याध्याश्तोऽपि 
कथं कलततकारणेन बिना भवतु १ अन्यथा संसग धीरपि रचरृत्तिविरोमे वहविरपि धूमविरेषे हेतुरिति 
स्यात्; तथाचाख्यातिवाद्श्ानुमानमाचोच्छेद्श्चापयेयाताम् । किंच अविद्यारूपविषयस्यानादि- 
त्वेऽपि तत्पतीनेदों षाजन्यत्वेऽपरामाण्यापातः; अप्रामाण्यप्रयोजकस्य दोषजन्यत्वस्याभावात्, अथं 
मेद्वदबि्याख्यदोषस्य खपरनिवीहकत्वम् , एवमपि भेदो भिन्न इतिवत्, अक्ञानज्ञात'मिति व्यव- 
हारो भवतु; भतीतिमा्रशरीरस्य खविषयधीहेतुव्वं इतः? खस्य स्वस्मात् पूवैवृत्तित्वासंभवादिति-- 
चेन्न; अध्यासत्वस्य ठघुतेऽपि प्रथमोपस्ितत्वेऽपि न दोषजन्यतायां तच्त्वम् ; दोषस्यापि चदय 
त्वेनाध्यसनीयतयाऽनवस्थापत्तेः । यथा नित्यक्ञानवादिनां ज्ञानत्वस्य न शरीरञजन्यतादाववच्छेदक- 
त्वम्, नवा गुणजन्यत्वस्य प्रामाण्यप्रयोजक्रत्वम्; वाधकबरात्, वद्धत् जन्याध्यासं भव्यव दोषा- 
दीनां कारणत्वम्; शुणाजन्यत्वेऽप्यबाधितविषयतया नित्यज्ञानपामाण्यवत् दोषाजन्यत्त्रेऽपि बाधित. 
विषयतयाऽनायध्यासस्याप्यपघामाण्योपपत्तिः । बाधितविषयत्वेऽपि न द्ोषजन्यत्वमवच्छेदकम्) 
दोषजन्यत्वेऽप्यवच्छेदकान्तरान्वेषणेऽनवस्थापावात् । वाधितविषयत्वस्य दोषाजन्यवृत्तित्वेऽपि 
दोषजन्यत्वस्य तद्याप्यत्वोपपत्तः। अत एव दाबरखामिना "यस्य दुष्टे करणं यत्न च भिथ्येति भत्ययः 
स एवासमीचीनो नान्यः इति वदता दुष्रकरणजन्यत्वमस्तरेणापि अथोन्यथात्वमप्रामाण्यप्रयोजकः- 
मुक्तम् । अविद्याध्यासरूपस्य साक्षिचेतन्यस्यावियाजन्यत्वानभ्युपगमात् न अरतीतिमाज्ररारीरत्व- 
व्याघातः; "अहमज्ञः इत्या्यभिखापकारणीभूतच्रत्तिरूपाध्यासं प्रति त्वविद्यायाः कारणत्वमस्वयेव, 
घटादीनामिव खथरलयक्चं भरति । वह्विविशिष्टधियोस्तु बाधकाभावात् सामान्येनैव धूमभचत्ती भरति 

गोडग्रह्मानन्दी ( लघुचन्द्रि का) । 
मयज्रत्तित्वेन उन्यश्वादिक्षानख साधारणधरमेवद्धर्भ्तान विधया संशयदेतुत्वादित्यथेः । तथाच संरायसामम्यां सरां 
न निश्चयरूपो अम इति मावः । साददयं साद्दयादिधीः । उद्रो घेन शक्सयुस्पादनेन । अथवा--न खतो आम- 
कारणसिति 1 सादस्यधीत्वेन अममात्रे न कारणमित्यथैः। संस्कायोद्रो धनेन संस्कारलहकारित्येन । सामग्रीति । 
क्राचिस्कञरमसाम्मीलय्थः । एवंच संस्कारसहकारिविरोषस्वमेवोद्धो धकस्वमिति स्ीकारेऽपि न क्षतिः । प्रणिधानसूज 
इति । गोतमीयन्यायपञ्चाध्यायीवृतीयाध्यायद्ितीयाद्धिकस्थे श्रणिधाननिबन्धाभ्यासरिङ्गरक्षणसाषद्यपरिमहाश्रया- 

भितसंबन्धानन्त्य वियोगेककायैषिरोधातिशयगप्रासिव्यवधानसुलदुःखेच्छद्वेषभयार्थित्वक्रियारागधमौ धरमनिमित्तेर्य' इति 

सूत्र इयथः । प्रणिधानं मनो धारणं यिन् विषये, तद्भतविरोषस्य सारकम्, निबन्धः एकवाक्योकताः, अभ्यासः 
जानाङ्त्तिकृतः संस्कारः शीघ्रं सारकः, लिङ्गं व्याप्यव्यापके, खष्च्णं न्यावल्यैन्यावतेके, साद्य सदशः, परिग्रहः 
सखस्रमिनो, आश्रयाशितौ पोषकपोण्यो, संवन्ध रशिष्याचायादयः, आनन्त्य पूौपरकाखानुष्ेयाः सख्ानतर्पणा- 

द्यः, व्रियोगः वियुक्ताः, एककायैम् एकका्याः, विरोधो विरुद्धाः, अतिज्ञयः आश्रयान्युनाधिकाः, व्यवधानम् 

प्रा्षिः प्राप्यप्रापको, प्रमाणप्रमेयादवः, असिकोशादय आच्छाचयषच्छादकाः, एते मिथः स्मारकाः । सुखदुःखे ` 
अनुभूयमाने खमूरखय, इच्छा जेः, आर्थत्वम् अप्रतेच्छा, रागो छञ्धविषये बुयुक्षा, पते द्वेषश्च यन्न विषये जाता- 
स्तस्य जुहुः रकाः । भयं यतो जातं तख, धर्मः गतजन्मादेः” अधमो यस्य ज्ञाना दुःखं जायते तस्य, निमित्त 
उन्मादादिकभ् । सूत्र स्ण़तिरिति शेषः । गुणावयवसामान्येति । गुणद्वारा जवयवद्वारा वा साद्श्येलयथेः । कार- 
णास्तरे सादश्यनिरपेक्षदोषादिकारणम् । घटछादीनामितैति । रथाच बिषयविधध्राः भबियायासत्र  जनकत्वादेवा- 



९८ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः १ ] 

हेवतेति न पूर्वाक्तदोषापातः । ननु-अविद्याध्यासस्यानादित्मैन दोषाद्यनपेश्षावदधिष्ठानानपेक्चापि 
स्यादिति-- चेन्न; जनकत्वेनाश्िष्ठानानपेक्षायामप्याश्नयत्वेन तदपेक्चानियमात् । परममहचादेराश्रया- 
पेक्षावत् अभ्यासस्य साधिष्ठानकत्वनियमेनात्रापि परतच्त्वस्य समत्वात्, भास्यस्याविच्याभ्यासस्य 
भासकतयाप्यधिष्ठानपेश्चषणाच्च । अविदयावच्छ्नचेतन्यस्याविद्यादिसकरद्वैतद्र त्वात् तस्येव चान्तः- 
करणावच्छेदेन पमावत्वात्, अरमप्रमयोः सामानाधिकरण्योपपत्तश्रमस्य समानाधिकरणपरमानि- 
वत्यत्वमुपपय्यते । न देहेन्द्ियादिकं बिना कथमन्तःकरणाध्यासः १ काऽत्राठुपपत्तिः  अधिष्ठानाप- 
रोक्चत्वे हि अपरोक्च्रमे कारणम्, तत् यत्ाधिष्ठानं खतो नापरोक्चम्, यथा श्युक्टयायवच्छिन्नचेत- 
ल्यम्, तज तदपरोक्चताथ देहेन्द्रियाचयेक्षा, पर्तेचावि्यावच्छिक्न चेतन्यमधिष्ठानम्, त्र चैतन्यस्य 
खप्रकारान्वेनाविद्यायाश्च तदध्यस्तत्वेन तेनैव साक्षिणा अपरोक्चत्वात् कुच देहेन्द्रियादयपेश्चा ? अथेवं 
भ्रख्ये देषेन्द्रियाद्यभावेऽप्यज्ञानसद्धाबेनान्तःकरणाध्यासप्रसङ्गः, न; तदा देदेन्द्रियादिसजेनविरस्ब- 
हेतुनैव तद्धिछम्बसंभवात्, अन्यथा तदा देहेन्द्रियादिकमपि छतो नोत्पद्येत ? नच--दोषादीना- 
मभ्यस्तत्वेन तदभावस्य ताच्िकत्वात् अताच्िकेन तास्विककायं्रतिचन्धस्यायुक्तत्वात् बौद्धेन दुष्ट- 
तथा कष्ितस्य वेदजन्यज्ञानस्येव कलपितदोषजन्यस्य दैतविक्ञानस्य प्रामाण्यापात इति-- वाच्यम्; 
्. वेदापे 
बौद्धकस्पितस्य पातिभासिकदोषस्य व्यावहारिकवेदापेश्चया न्युनसन्ताकस्वेन तद्ध्रामाण्याप्रयोजकत्वेऽ- 
प्यविद्याख्यदोषद्ेतभरपश्चयो; समसत्ताकत्वेन कार्यैकारणभावनियमेन च कारणी भूताविद्याख्य- 

व + 0 0) 

गोडबरह्मानन्दी ( लघुचन्द्रिका ) । 
विधारूपदोषजन्यव्वमग्रामण्यप्रयोजकं स्थितमेव । न हि भ्रमस्वेन दोषजन्यसवं तश््रयोजकम् ; तत्तदनयुगतदोषकार्यष्वस्य 
अमस्वानिरोषितत्तव्यक्तितवादिनेवावच्छेदात् , अपि तु अमस्वग्याष्यरूपेण दोषजन्यस्वं तस्प्रयोजकम् । तथाचाविधा- 
रूपधिषयजन्यवृत्तिज्तानमात्रनिष्टधर्मस्योक्तविषयजन्यतावच्छेदकेसापि अमस्वभ्याप्यस्वेन तद्रूपेण जभ्यष्वमपि चथा । 
नच--विषयजन्यप्रत्यक्षखेन्द्रियसन्निकषजन्यत्वमावदयकम् , तदभावान्न विषयजन्यत्वमिति-- वाच्यम् ; इन्द्रियजन्य 
प्रलक्षसयेवोक्तनियभमात्, ताकिंकादिनव्यमतेऽपि सुखादिपरयक्षखेन्दियाजन्यत्वस्ीकाराचच । साधिष्ठानकःत्मेति 1 
यख ज्ञानादध्यासोच्छेदस्तत्तादास्म्येयर्थः । उपपद्यत इति । मयु--बाधितविषयकस्वेन अमस्वं मित्यक्ञानख दोषा- 
जम्यस््रेऽपीलययुक्तम् ; गुणाप्रयुक्तष्वेन प्रमाष्वस्येव दोषाप्रयुक्ततवेन भ्रमस्रस्यापि स्वतसरूवापत्तेः, अतएव श्ावरवाक्ये 
दुष्टकरणजन्यव्वं मिण्यात्वधीश्च समुचितयुभयमपरमात्वप्रयोजकमिलय्थं हति--चेन्न; भावानवबोधात् । यथा हि 
तार्किकमते जन्यभमास्वे गुणजन्यतावच्छेदकम्, न तु ध्रमास्वमात्रम् ; तस्य नियसाधारण्यात्, तथा जन्यञ्नमस्वमेव दोष- 
जन्यतावच्छेद्रम्; न च तावता तख स्वतस्त्वम्, श्षाबरषाक्यं तु नोभयस्याप्रमास्वप्रयोजकत्वपरम्; चरमेव तत्संभवात्; 

आद्यं ठु जन्यश्नमत्वस्य दोषजन्यतावच्छेदकस्वज्ञापनाय । तदपि ञ्नमस्वे बोद्धसम्मतस्य सखरतसूवस निरासायेति बोध्यम् । 
यदपि-विषयजन्यप्रयक्षव्व प्रमास्वभ्याप्यम्र्- इति, तदपि न; अनुभूयमानरक्तष्वादेः स्फरिकादावारोपे व्वभिचा- 
रात् । कुतो नेति । दक्षणाभावात् आकाश्चादिखष्टौ विरम्बः, ततश्च देहादिखष्टौ बिरुम्ब इति भावः । ननु-ङच 

हैक्षणोत्पत्तो विकस्बः १ .इति--चेत्, परेषां मतेऽप्या्यकार्स्योतन्तौ कुतो बिकुम्बः ? अथ ताकिंकाणां यणुकोष्पा- 
दकसंयोयः प्ररमाणुक्रियात्रिशोषादेव; साङ्ख्यानां सच्वादिगुणपरिणामवरिशोषादेव महत्तप्वोत्पत्तिः, तथाच भ्रख्ये जाय 
कार्यविलम्बः तदभावादिति- चेत्, विं ममापि तथैव समाधानम् । यथा हि सांख्यानां मते प्रलये सष्वादि- 
गुणानां परस्परापेश्षयोद्विक्तपरिणामसख सृष्टिप्रयोजकस्यस्वीकारेऽपि परस्परापेक्षया समाना एव परिणामा; खीक्कियन्ते, 
तथा मन्मतेऽपि । एतावांस्तु विशेषः--यत्तः क्षणिकाः परिणामाः स्वीक्रियन्ते; श्रतिश्चषणपरिणामिनो हि भावा चते 
च्रिच्छक्तेरिति तस्सिद्धान्तात्, अस्राभिस्तु क्षणद्रयस्यायिनसे स्वीक्रियन्ते; उत्तरपरिणामसख पूर्वपरिणामनाशक- 
व्वात्-इति । तास्विकत्वादिति । प्रामाण्यापात इल्यम्रेऽन्वयः । प्रामाण्यं ताच्िकम्रामाण्यम् । नलु दोषाणा- 

मेव प्रतिबन्धकत्वात् कथं ताचविकप्रामाण्याश्रयस्यो्पत्निः ! तत्राह--अतास्विकेनेति । तास्विककार्येति । 

ता्वकम्रामाण्याश्रयेखथैः । तेन तख्यायुक्तष्वे च्टन्तमाइ--चोद्धेनेति । दुष्टतथा दोषजन्यतया । समसन्ताक- 
त्वेनेति । नञ खसमसत्ताकेऽपि बह्यन्ताने अविद्यादोषो नाप्रामाण्यभ्रसोजकः; मिथ्यात्वात्, अतो दवैतक्ञानेऽपि तथा । 
न च--बरह्यक्ताने अविद्याया उपाद्ानस्वेऽपि भमत्वेन नाविद्याषठिदोषनिपमित्तकारणतानिरूपितकाथतेति सा न तथयेति-- 
वाच्यम्; न इ्ुक्तकार्थता अमस्वेन म्रपञ्चन्तानेऽप्यस्ि, किंतु का्ैव्वेनाविद्योपादानतानिरूपितकायैतेवेयत भाह-- 

का्॑कारणभावनियमेनेति । यथाच यन्न विषयेऽतरिद्या उपादाने तैव ज्ञाने अप्रामाण्यग्रयोजिकेति न ब्रह्मान 
सा तथेति भावः । सत्यतापातः त्ास्विकप्रामाण्यादिरूपस च्रमवैरक्चप्यस्ापात्त; । नज वियमानसाप्यत्िच्रादो- 
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दोषाभावे का्यभूतद्रैतथपञ्चतदिज्ानयोरभावनियसरेन नाविद्यामिथ्यात्वेन दैतक्षानसत्यतापातः- 
कारणमिथ्यात्वे कायमिथ्यात्वस्यावरथकत्वात्, बहाज्ञानेतरावाध्यत्वरूपन्यावहारिकलत्वस्य बाभ्या- 
वाभ्यसाधारणस्य मिथ्यात्वसिद्यनपेक्षत्वात् न सक्वविभागासिद्धिः। नल-दोषादीनां रुप्यादि. 
समहेतूनां परारमाथिकसस्वमोर्सर्गिकभामाण्येन सिद्धमिति परमार्थसतामेव तेषां हेतत्वमिति- 
चेन्न; व्यावदारिकपामाण्यस्य साक्षिणा ब्रहणेऽपि चिकाङावाध्यत्वरूपताच्िकपामाण्यं न केनापि 
गृह्यत इति. भ्रल्यक्षवाघोद्धारे प्रागेवाभिहितत्वात् । नच--रूप्याचभ्यासे दोषादीनामधिष्ठान- 
समसन्ताकत्वं दृष्टमिति इहापि तथेति- वाच्यम्; साधम्यैसमजाप्युत्तरत्वात् । वस्तुतस्तु स्वै 
चेतन्यस्यवाधिष्ठानत्वेन कापि दोषादीनामधिष्ठानसमसत्ताकत्वाभावात् । नच--बाधक- 
ज्ञान सस्यमेव वक्तव्यम्, अन्यथा बाधपरस्पराया अनवस्थापत्तेरिति- वाच्यम्; वेद्ान्तवाक्य- 
जन्यचरमचित्तघृत्तेः कतकरजोन्यायेन खपरवाधकतयाऽनवस्थाया अभावात् । ददयत्वमान्ेण 
युगपत्छृत्ख वाचसंभवात् । नहि गुहायां न शब्द् इति दाब्दः खं न निषेधति; अन्यथा खस्य 
स्वेनानिषेधे तत्राप्यनवस्थापत्तिः, शाब्दमा्रनिषेधाभवविरोधश्च । यद्यपि वाधकल्ञानं बुद्युपरक्त-, 
चेतन्यरूपं खतः सत्यमेव; तथापि तदवच्छेदिकाया चृत्तेश्यत्वेन मिथ्यात्वात् बाघोपपत्तिः । 
नयु-बन्धस्यालयस्तामावप्रतियोभित्वरूपमिथ्यात्वे तदभावार्थं यल्लो न स्यात्; अल्यन्ताभावस्या- 
साध्यत्वात्, अत्व न तत्प्रतीलयमावार्थमपि यलः; तस्या अपि मिथ्यात्वात्, अन्यथा मोक्षेऽपि 
वन्धप्रतीदया तद्श्ायामपि प्रातिभासिकबन्धापातात् । अथ पारमार्थिकत्वाकारेण मिथ्यात्वम् ,' 
सरूपेण तु निवृत्तिरेव, न; तस्याः खरूपावाघेनाप्युपपत्तरिति--चेन्न; सत्यस्य बह्यणो निच्चस्यवश- 
नेन सखरूपतो मिध्यात्वाभावे निच्रुर्ययोगात् मिथ्यात्वं निच्रस्ययुकूखमेव । नच तदथ भवुच्यञुपः 
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षय मिध्यालिन तासिकस्य तदभावस्य सत्वात् ङतो न वासिविकप्रामाण्यापातः ? तस्य शष्ठक्ताने दश्रयोजकर्तैया. 
स्वात्, तभ्राह--कारणीभूतेति । दोषामावि प्रतियोगिन्यधिकरणदोषामते । तथाच नोक्ता भावः बह्ने 
उक्तग्रयोजकत्वेन ङ्क्तः; आवयोः प्रामाण्यसख स्वतस्त्वेन ब्रह्मज्ञाने भामाण्यसोक्तप्रयोजकं विनापि तारिविकत्वसंभवात् , 
न हि तद्पवादकं बाधकन्तानं तत्रास्ति; उक्ताभावमात्र तास्विकप्रामाण्ये प्रयोजकष्वे काचादिदोषस् मिथ्यात्वेन तर्काः 
खेऽपि तदभावस्य तास्विकस्य सस्वेनोक्तदोषजन्येऽष्युक्तप्रामाण्यापत्तेश्च । अतणव--अमस्वे दोषख प्रयोजकव्वात्तद्- 

भावे तास्विको दोषाभावः प्रयोजक--इत्यपास्तम् । अथ प्रतियोगिभ्यधिकरणः स आ्रमत्वाभावे प्रयोजक उ्यते, 
तदपि न; तावता काश्वादिदोषाभावस्य तत्संभवेऽप्यविद्या भावस तारस्य तदसंभवात्तर्कारे द्ितक्ञानसयेवाप्रसिश्या 
तश्र ष्रयोजकस्वस्याप्यप्रसिद्धस्वादिति अमवैरश्षण्यं न दैतञाने आपादयितत द्ाक्यते इति मावः । नन्वेवं द्वैतक्षेने 
अमत्वं निभूरम् ; न हि तस्य अमस्वेन रूपेण कायैता; मानाभावात् , तत्राह--कारणसिध्यात्व इति । कारणस्या 
निधयारूपप्रयोजकख । मिथ्यात्वे क्षाननिवस्यते । कायैस्याविययाप्रयुक््रैवमात्रय । मिश्यात्वावक््यकत्वात् 
अविद्यातिडसिद्वारा श्ञाननिवस्यैस्वावद्यकत्वात् । तथाच अमस्वेन कायैत्वस्यास्वीकरेऽपि द्वैवस्याबिध प्रयुक्तत्वेन 
क्षाननिवस्यष्वरूपमिध्यास्वसष्वात् तज्ज्ञानस्य मिथ्याविषयकत्वरूपं अमत्वमावश्यकमिति भावः । नन्वेवं बोददुषट- 
वेदजग्यज्ञानस्य द्वैवक्ञानस्य ख कटिपतदोषपरयुक्तष्वेऽप्यनिचयादोषस्य द्तन्षानसमसत्ताकस्वात् अमसवभ्रयोजकस्वमिति 
पर्यवसितम्; सश्च न युक्तम्; जमस्वनिश्वयात् पू्वं॑समसत्ताकस्वस्य अरह्यक्तानवाध्यश्वखपस् तयोरतिश्चयात् › तश्राह-- 

्रह्मक्षाने ति ! तथाच पूर्वं बह्मह्ानेतराबाभ्यस्वरूपसत्ताया अह्पणीव प्रपञ्चेऽपि निश्वयसंभवात् द्वैतं यदि मिथ्या न 

स्यात्, तदा खसमानसत्ताकाविदाप्रयुक्तं न स्यादिति तर्केण मिथ्यात्वनिश्चयः युक्तः, उक्तवेदक्ञने तु न तथा; बोद्ध- 

कर्पितदोषस्य प्रातीतिकतया खशस्मसत्ताकतस्रयुक्तं न स्यादिलयापत्तरिष्टस्वादिति भावः । साधम्यैल्यादि । तकौ 

भचेऽपि दोषत्यादिसाधरम्येमातन्रेण यदपादनं तदो घकवाक्यस्वात् । तदभावा तदलन्वाभावार्थम् । असाभ्यत्वा- 
दिति । निडत्तिस्तु बन्धस्य न संभवति; शश्चतरिषाणवत्तस्य मिभ्यास्वेन तुच्छ्वात् । मिध्यात्वादित्ति । तथाच 
तस्था निदृष्यसंमवेनाघ्यन्ताभावा्थमेव यतो वाच्यः, तन्नासाध्यत्वदोष उक्त इति भावः । नघु-क्षेमसाधारणं 

साभ्यसमलन्वामषेऽप्यसि, तत्राह--अन्यथेति । अनिवल्यखापि मिथ्याभूतसख बन्धल्वे इल्थः । पारमार्थिक- 
स्वाकारेण मिथ्यात्वमिति 1 पारमार्थिकत्वावच्छिन्नं स्वस मानाधिकरणाल्यन्तामावप्रतियोगिस्वमिलथैः । निच्त्ति- 
रेवेति 1 न तु मिध्यास्वमिति शेषः । नेति । अथेयारिकं यदुक्तं वक्नेय्थः । मिथ्यात्वं बन्धय मिश्वाल्वम्। तद्ये 
मिथ्याबस्पस्य शिवय, । प्रचत्परजुपपन्तिरिति। स्मद््स्यानिष्टख निङत्ययै प्दृरयदशैनादिति शेक । तथे - 

नन + 
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पत्तिः; अचिष्ठानसाक्षात्कारानन्तरं तथेव, ततः पूर तु कण्टगतविस्घतचामीकरपास्षय इव शम. 
बाधकक्षानोत्पत्तये पवृच्युपपत्तेः। अस्यन्ताभावाधिकरणे च परतियोगिवत्तन्नि्ततिरप्युपपादितैव । 
नच-त्रेकाकिकनिषेधप्रतियोगिनि तच्छे निवृत्तिने च्ष्टेति कथं तादशि प्रपञ्चे सा स्यादिति-- 
वाच्यम्, यथाकथंचित् सजातीये ऽदशैनस्याप्रयोजकः्वात् । अन्यथा अयुत्पन्न निचुत्तिनै दश्ेति 
प्रागभावोऽपि म निवत॑त । तस्मात् स्वभावविशेष एव तुच्छनित्यविटश्चणो निवृत्तिप्रयोजक इति 
वाच्यम् । सा च निवृत्तिरधिकरणखरूपेति पक्षे घटनाशार्थं मुदरपातादाविव मननादौ भचरत्तिरू- 
हनीया । अतिरिक्तेति पश्च त्वनिर्व॑चनीया, पञ्चमप्रकारा चरमवुचिसूपा वा सा; स्वैथा जन्येवेति 
न काप्यनुपपत्तिः । नयु--बन्धस्य ब्रह्मण्यध्यस्तत्वे तन्निदिष्यासतनसाध्यतत्साक्षात्कारनिवव्यैच्वं 
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मति । वदा बन्धनोदख सिद्धत्वनिश्वयादिति रोषः । बन्धनारास्यापमखरूपंतवे हि तच्वक्तानोपलक्षितास्मस्वरूपे तत्र 
तदा सिद्धघ्वं निश्चिवम् ! एवं पक्चान्तरेऽपीति भावः । चामीकस्प्राप्षये चासीकरसंबन्धाय तख सिद्धस्वेऽप्यसिद्धत्व- 
अमेण तत्रेच्छेति ज्ञापनाय कण्ठगतत्वविर्श्रतस्वयोरकतिः । आ्रमवाधकन्ञानोत्पत्तये बन्धनाश्चाय; ताद्शक्तान- 
स्योतपत्तियैस्मे इति ब्युत्पत्तिसंभवात् । चरमचर्तिरेव बन्धनाश इति पक्षे तु यथाश्रुत एवाथः । नयु “निदृत्तिरा्मा 
मोहस्य क्तातस्येनोपरुक्षितः' इति वार्तिकोक्लया तच्वज्ञानोपरुक्षितस्यस्मनोऽच्ञाननिवृत्तित्वम्, अक्तानमेव च अन्धः; 
'सबिदयासलमयो मोक्ष; सा च बन्ध उदाहतः इति वार्तिकोक्तेः, तथाचोक्तात्मनोऽक्ताननाशस्वे तस्य इानयपू्व॑मपि 
सस्वेन सिदधत्वनिश्वयात् तदुदेरोन प्रहृत्यजुपपत्तिः, न च--्ानोपहिताप्मोदेदोनैव भ्रव्रतिः, ताददात्मनोऽसिद्धत्व- 
निश्चयादिति--वाच्यम् ; ्ानोपरुक्षितास्मनोऽन्ञाननारत्वोक्तिरूपवार्विकविरोधात्तत्राह- सा चेति 1 घटनादेति 
घटावथवत्रिभागादुपषटितसख घटविथवख निष्पत्तिर्धटनाशः । ऊहनीयेति । बन्धनाश्चाव्वेनोदनीयेल्थैः । तथा च 
श्षानोपहिताष्मस्वरूपनिष्पत्यर्थं मननश्रवणयोः अ्रचुत्तिः; उक्तसखखूपसयान्ञाननाक्षस्वस्वीकारात् । वार्तिके क्षनोपटक्षि- 
ठस्मनोऽश्लननाशव्ोक्िस्तु ज्ञाने नष्टेऽपि क्तानोत्तरमनःपरिमाणोपहितस्याप्यात्मनोऽद्ानमाश्वसूचनाय; आस्म. 

स्वरूपमात्रस्य तन्नाशस्वे जानाते मप्य ्ञानन।शब्यवहारापततक्ौ तत्वोपरक्षितस्वोक्तिवैयथ्यापततश्च । अथेवे--चरमख 
मनःपरिणामस्य नाशः कः ? इति--चेत्, न कोऽपि । तदहं स क्र गत ? इति चेत्, नायमस्मान् अस्यैव; तािंकादीन् 
भ्र्यपि तत्संभवात् । यद्यपि हि तेषां मते दुःखस्य पापस्य वा चरमो नाशो मोक्ष इत्युच्यते; तथापि ताद्शदुःखादि 
छ गतमिति पयेनुयोगस्तान् प्रलयस्चेव । सांख्यादिमतेऽपि दुग्धादेरदध्यादिपरिणामकाछे दुग्धादि क गतमिति 
परदुयोगः । अथ--यया घटादिकं कुत आगतमिति न पर्थनुयोगः; यशक्षणे आगतं तदभ्यवहितपूर्वक्षणे दण्डादिसा- 
मम्रीसंबन्भादेवागतमिव्युत्तरात्, तथा क गतमिद्यपि न सः; नाशजनकसामग्रीमश्षणस्य ग्रतियोस्यधिकरणकार्पूवै- 
त्वाभावनियमन्नाराक्षणे प्रतियोगी नास्त्येवेति खीक्रियते, न तु कुत्रापि गत इल्युत्तरादिति तार्किंकादिभिवांच्यमिति- 
चेत्, तर्हिं प्रमायाः खत्तमानविषयकाक्तानाधिकरणकारपूवैत्वामावनियमवच्चरमस्य तत्वन्षानोत्तरमनःपरिणामसख 
स्यपरिणाम्यन्लनतत्मयुक्छददया धिकरणकालपूेसवाभावनियमसखसाभिः स्तीकारावसान्द्रत्यपि न पये्योगः । तस्मा- 
दथा बिभक्तरूपेणासिद्धघ्वात् धघटावयवे सिद्धेऽपीच्छा, तथा सख्ररूपेण सिद्धेऽप्यात्मनि क्तानोपहितरूपेणातिद्धत्वा- 
विच्छा । न च--एवयुक्तरूपेण साध्यत्वात् बन्धनारास्य सिद्धचामीकरस्य तदु्टान्तत्तया पूर्वसुक्धिविरभ्येतेति-- 
वाच्यम्; यथा चामीकरं सरूपेण सिद्धमपि कर्पितेन कण्डावृक्तिष्वेनासिद्धतया क्षायमानस्वात् इष्यते, तथा खरूपेण 
िद्धोऽप्याप्मा कदिपितेन बन्धनाशाप्नावच्छेदकोक्तरूपेणासिद्धतया क्षायमानखादिष्यत इति. भावात् । चरमदस्यादेन्ध- 
नाशस्वपक्षेऽपि दृष्टान्तो नानुपपन्नः । यथोक्तरूपेण कल्पिते चामीकर इच्छा, तथा कटिपतबन्धग्रतियो गिकनाशात्व- 
रूपेण कल्पिते चरमन्रष्यादाविति , भावात् । नयु क्षानोपहितात्मनोऽच्चाननाश्षस्वे क्ानादन्ताननाशोस्पत्तिने संभवति; 
युगपदेव ज्ञानतदुपहितार्मनोरूत्पादात्, तथाच क्ञास्वा देवं॑सुच्यतः इल्यादिश्वुति विरोधः, तत्राह--अतिर्कि- 
त्यादि । अनि्वैचनीथेति । अतिरिक्ताया अपि निवृ्तजुज्यमानादष्टासमानकाठनेन तस्वन्तानेन सरसंस्कोेरेण 
वोच्छेद्स्वेन ज्ञाननिवत्वत्वादनिर्वीच्यत्वम् । नु तप्वक्ञानान्तरस्याजुखादेऽपि भोगसमाक्षौ कैवल्यसं मवादुक्तनिनरत्तः 
श्ाननिवल्यस्वासंभवेनानर्वाच्यतवासंभवः; संस्कारद्वारा इानानिवलत्वं तु न मिथ्यात्वम् ; साक्षाज्क्तानोच्छेद्यतवस्यैव 

तद्रूपष्वात्, तत्राह--पमप्रकारेति । क्षनानुच्छेयेल्थैः । तथाच ज्ञानानुच्छे््वेऽपि विद्धास्यत्वादेव तस मिथ्या. 
स्वम् । संस्कारद्वारकसाधारणं क्तानोच्छेदयत्वं वा॒मिभ्यात्वम् । नु--क्ञानमेवाज्ञननाद्तेऽस्तु, अतिरि्सतस्कर्पने 
गोरबात्तर्टपक्तिमाद--चरमच्रत्तिरिति । न कापीति । यथपि प्रथमपक्ष एव बन्धनाश्चः सुखरूपस्वेन पुरुषाथेः, 

न स्वन्यपक्षेषु; तथापि सुख(भिभ्यक्तिरूपत्वेनाप्यनात्मरूपतिषत्तेरपि य॒र्ूषा्थेता, `अक्ञाननिदृत्तिदिं सखप्रकाशसुखरूपा- 
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श्रवणादिनियमाद्टसपिक्षब्रह्यज्ञाननिव््यत्वं च न स्यात् ; नहि देवतानिदिष्यासनसाध्यतत्साक्षात्कार- 
निवर्तय दुरितं तताध्यस्तम्; न वा दुरागमनादिनियमादश्टसपिश्चसेतुदरीननिवर्तय दुरितं ता- 
भ्वस्तमिति - चश्च; आत्माध्यस्तगोरत्वादेः श्रुक्टयाच्यध्यस्तरूप्यादेश्च वत्तर्साक्ात्कारनिवव्यत्वददौ- 
नेन भ्पश्चस्यापि ब्रह्मण्यध्यस्ततया तत्साक्षात्कारनिवर्तयत्वस्यावदयकत्वात् । नहि शुकत्याद्यध्यस्तं 
रुप्यादि श्युक्त्यादिज्ञानं विना निवतैते । देवतादरौनादिना तु प्रायश्चित्तसमयकक्ष्येण दुरितस्य 
कारणात्मनावस्थानमा्रं क्रियते, नतु शुक्तिज्ञानेन रूप्यस्येव निच्त्तिः; अधिष्ठानाज्ञानरूपो पादानकस्या- 
रोपितस्य तन्निच्त्ति विना निवृच्ययोगात्, अक्ञाननिवृत्तिश्चाधिष्ठानक्षानादेषेत्युक्त प्राक्त 1 ्रवणादि- 
नियमा्ष्टं च न मुक्ति प्रति कारणम्, किंतु बह्यापरोक््यं भरति । नसु-भवधघातसाध्यवैतुष्यान्या- 
पू्वैस्यव श्रवणादिसाध्यापयोक््यान्यमुक्तेरेव तत्साध्यत्वम् ; अन्यथा श्रवणनियमादष्टसाध्ये साश्चात्कारे 
भ्रवणनिरपेक्षस्योपायान्तरस्याप्रसक्त्या ततपसक्व्यधीननियमविध्ययोगात्, नच--परोश्च्ञानं भव- 
णात्, अपरोक्षं तु नियमादष्टादिति- युक्तम्; अवणादिविधो परोक्षक्ञानप्रवादरूपनिदिध्यासनसाध्या- 
परोक्षस्येव दरिनोदेशात्, स्वन्मते परोक्ज्ञाने कामनाया अयोगेन तस्योदेदयत्वायोगाच्वेति-- 
[तीप पि 0 0 000 

गोडन्रह्यानन्दी ( घु चन्द्रिका )। 
त्मनोऽभिष्यक्िः । सयु--सुखमेव पुरुषार्थः, न त॒ तदमिभ्यक्तिः; यद्वगतं सदवश्यमिष्यते, स पुरषाथै ईति तावि 
कोक्तरिति-चेत्, सत्यम् ; परं तु मन्मते केवरसुखस्वरूपस्यास्मनः सुखस्वमभिव्यक्तयुपहितस्वम् , न तु तस्खरूप- 
त्वम् ; तश्स्वरूपस्य सद्ा सिद्धस्वेनावरृतत्वेन चेच्छायोग्यस्वा भावात्, उक्तोपहितस्वविरिष्टामन एव सुखपद् बाच्यस्वाश्च, 
रोकेऽपि चन्दुनादियोगजन्यमनोचरद्युपहितास्मन एव सुखपदेन व्यवहारात् । तथाचोक्तसुखस्वविरिष्ठं मन्मतेऽपि 
पुरुषार्थः । तच्चावगतमवस्य मिष्यते । एवमास्मनः -स्वरूपाभिव्यक्तेरपि पुरषा्थैत्वमम्याहतम् ; अभिग्यक्तात्मन दवारमा- 
भिग्यक्तेरपि सुखपदवाच्यत्वादिच्छायोग्यत्वाच्च, यदवगत्तमवद््यमिष्यत इति पुरषा्थङुक्रणसस्वात् । जातिखूपं 

वा सुखत्वमभिव्यक्तात्मनि आदमाभिव्यक्तो च स्रीक्रियते । अत एव कर्पितव्यक्तिभेदेन सानत्वानन्दुस्वादिकं 
जातिरियनुपदमेव मूख उक्तम् । अभिव्यक्तपूर्णीनन्दाभिव्यक्लयोरस्त॒ सर्वदुःखविरोधित्वेन परमपुरषाथै- 
त्वमिति भावः । निवृत्तिः बाधः । निचृत्ययोगात् बाधायोगात् । श्रवणादिनियमादृष्टसिति । 
श्रवणाद्याभनितनियमजन्यादष्टमिलयर्थः । अवघातादिनियमविधिस्यछे हि वैतुष्यादिविशिष्टीह्याद्यथमवधघातादिकं 

न॒ विधीयते; तस्य प्राक्षस्वात्, छफिंतु भवधघाताद्या्चितो नियमः । अतएव कृष्णया गाद्चवधघातादिबाघात्तद्ा- 

भितनियमस नासुष्टानम् । अथवा--नियमतत्पर्यैकविधिविषयश्रवणादिजन्यादृष्टमियथेः । अवधघातादेि वेतुष्यादि- 

विशिष्टे साधनतया प्रापकत्वमाक्षेपसय यच्प्यसि; तथापि तस्प्रवृत्तेः पूर्बेमेव ्रवयक्चविधिस्तत्पापकः खीश्ठियते; 
प्रयोजनसश्चात् । आक्षेपप्रदृत्तिप्रतिबन्धेन दरुनादिनिघरच्या अव घातादिनियमो हिः प्रयोजनम् । सोऽपि न व्यर्थः 

नियमप्र्ययान्यथानुपपत्या अवघातदेयौगीयापूर्वसाधनपूर्वविरिष्टवीद्यादयुदेरोन विध्यन्तरकस्पनात् यागीयपूर्वे 
भवघातादिजन्यापूर्वसाध्यष्वप्रययख फरत्वात् । अतषवावघातादौ तज्नन्यापूरवस्य पश्चात्करषप्यत्वेन न प्रयोजकत्वम् , 

फितु वैेतुष्यादिदृष्टफरस्येति तदभावात् कृष्णरयागादाववघातादिरोपः । अप्रसक्येति । सक्तौ त॒ तादशोपायान्तरं 
प्रसक्तमिति पराभिमानः । इशिनेति । साक्षासकारसयेव निदिध्यासनप्रयोजनस्वेन तदुदेशेनैव तद्विधानात् श्रवण 
सननयोरपि तथा वाच्यम्; अन्यथा परोश्चक्षानबोधनाय दरोराचच्तिप्रसङ्गात्, एकप्रतिसन्धानेनार्थद्वयनोघनासं मवत् , 

"सद्कदु चरितः शब्दः सकृदेवार्थं बोधयतीति व्यु्पततः। नजु-“भात्मा वारे द्ष्ट्यः श्रोतव्यो मन्तन्यो निदिध्यासितव्य 
इलयादौ मनननिदिध्यासनसहितं श्रवणमस्मनिश्वयाय बिधीयते; दरोश्चषुषक्ञानवाचित्वेऽपि भ्रकृते निश्चये रक्चषणि- 
कस्वात् , निश्चयत्वं चासंभावनाविपरीतभाचनाभ्रयुक्ताप्रामाण्यधीरहितधीर्वम् । तथाचासं मावनानिनरत्तिद्धारा मननख 

विपरीतभावनानिच््तिद्वारा निदिध्यासनस्य प्रधानीभूतश्रवणफखनिश्वयोपकारकष्वात् श्रवणस्यापि तात्पयै निश्चयद्वारक- 
तात्यैसंशयनिदत्तिद्वारा निश्चयसाधनस्वात् दिना निश्वयत्वेनेव क्ञानयुदिश्यते । तथाच साक्षास्कारस्वमेव श्रवणादि- 
नियमादृश्भयुक्तम् , तच्च सक्षात्कारस्वेन प्रतीयमानष्वं परोक्षप्वेनाश्रतीयमानत्वंच, उक्ते हि विवरणे--“आपरोक्ष्य- 
निश्वयावुदरसका मननम्, आपरोक्ष्यधीविरोधितकों निदिध्यासन'मिति; मनननिदिध्यालनस्ररूपयोशषटविधयोक्त- 
साक्षाव्कारत्वभ्रयोजकव्वेऽपि तदीयनियमादृषटसय उक्तसाक्षाव्कारत्वमतिबन्धकस्यासंमावनादिजनकसय च पापख निवतैकतः: 
ग्रोपयोगः । एवं श्रवणनिथमादृष्टस्यापि तात्प संशयादिजनकस्य उक्तसाश्चाव्कारत्वप्रतिबन्धकदय च पापस्य निवतैकत~ः 
योपयोगः । अपरोश्चस्वेनानिश्ितादप्रमात्वेन गृद्यमाणाद्वा माषिद्यानिच्रत्तिः; अतोऽतादशत्तानं तया अपेक्ष्यते, . तच्च. 
अवणादिलियमादृशटजन्यं तसरक्लानस्वरूपम् । तस्यापरोक्षात्मविषयकन्तानस्वरूपमपरोश्चत्वच वाक्यादिकारणप्रयुक्तं श्रवनः 
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चेन्न; तत्र कत्वर्थस्य नियमापूर्वस्य परमापूवैसाधकत्वेऽपि पुरुषार्थदहिरण्यधारणादिनियमादष्टस्य 
तद्भाववत् धवणादिसाध्यसाश्षात्कारान्यफलाभावेऽपि तेनैव फवस्वोपपत्तेः, सवौपेक्षा च 
यक्ञादिश्ुतेरभ्ववःदिति न्यायात्, (सर्व कमोखिरुं पार्थं ! ज्ञाने परिसमाप्यते" इति स्मृतेश्च । अज्र 
सवौखिरपदाभ्यां कर्मराष्दवाच्यापू्वैमावरस्य ज्ञाने समािदेधिता, मोक्चस्याविद्यानिचृत्तिरूपस्य ज्ञाना- 
तिरिक्तासाध्यत्वनियमाचच । ज्ञाने त्वसंभावनादिनिवृत्या प्रतिबन्धकदुरितनिचुस्या च दष्टारष्ंरोप- 
योगः । सामान्यपुरस्कारेण च पसक्तस्य साघनान्तरस्य नित्तिः सवै नियमविधेः फलम् , विरोष- 
रूपेण तपूर्वविधित्वमेव । यथाहि ीहीनबहभ्ती्याद्ावपूरवैसाधनीभूतवीहिवैतुष्ये वि रिष्यावधघाता- 
तिरिक्तसाधनान्तराप्रसक्तावपि जीहिवैतुष्यमाे भसक्तस्य नखबिदलनदेर्निचत्तिः; विशिष्य का्यै- 
कारणभावबोधनात्, तथा निर्विंशेषब्रह्मात्मासेदसाक्षात्कारभरतिवन्धनिचरत्तौ ्रवणाद्यतिरिक्तसाधना- 
न्तराप्रसक्तावप्यात्मन्ञानमात्रप्रतिबन्धनिघृत्तो साङ्ादिशा्रस्यापि प्रसक्तेः तचिचतिर्विशिष्य 
बेदान्तवाक्यविचारविधानादिति परमगम्भीरोऽयं भ्रन्थार्थः । नजु--यदि विश्यं कर्पितं स्यात्, तद्य 
“जन्माद्यस्य यत' इति सुज्र "यतो वा दमानी"्लादिश्वतौ च जन्मादुक्तिः, शक्षतेनौरब्द्"मिति सु 

~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ 

गोडबरह्मानन्दी ( ठघुचन्दिका ) । 
शादिकं नपेश्चते; तल्यर्वमपि तहुसपादात्, तथा च श्रवणं साक्षास्कारत्वे न प्रयोजकम्, कितु तद्म, तत्राह-- 
त्वन्मत इति ! भयोरोनेति । श्बह्यज्ञाने भवविि'तीच्छायाः पूर श्रह्यक्तानमिष्टसाधन'मिति ज्ञानस्यावश्यमपेक्षणी- 
यस्वात् तन्न च वह्यणो ज्ञानविरोषणतया परोक्षक्ानसय पूर्वमेव सिद्धस्वज्ञानसंभवेन नोक्तेष्छा संभवतीति भावः । 

सोपाधिब्रह्यस्तानखापातब्रह्यक्ञानस्य च सिद्धत्वेन बनह्यणोऽन्याविषयको निश्चयो भवत्विति इच्छाया एव वाच्यष्वेना- 
पातभ्रह्मक्ञानादपि तदुत्पत्तिसंमवेन च नेयमनुपपत्तिरिति बोध्यम् । त्वर्थ नियमापूरवैस्येति । कतं तत्कारकं वा 
उदिश्य विहितं व्, तदीयनियमाद््टखेवय्थः । परमापूर्वेति । अवधातादिभिन्राङ्गनियमादृषटाभिप्रायेणेदम् $ 
अवधातादेस्तृतीयाध्याये "तेषामर्थेन संबन्धः इलयधिकरणे सश्नेयाचुस्पत्यपू्ौथैत्वस्य स्थापितत्वेन परमपूर्वाथैत्वा~ 

भावात्, अन्यथा अवधातादेराज्यादिषु बारणासंमवात् । पुरुषार्थेति । तृतीथचतुथै सितं--(सुवणं हिर्यं 
धार्य सुवण एव भवति दुवेर्णोऽस्य आआतरभ्यो भवती?ति वाक्ये अनारभ्याधीते शोभनवणेहिरण्यधारणं कत्व्थेम्, उतं 
पुरषाथेमिति संशये, पुरषाथस्वे फलरकल्नागोरवात् अश्भिहोज्रादिकमैखङ्गम्; राचिसन्रादावार्थवादिकफरुकस्पना 
युक्ता, न ठु प्रकृते, घारणसंस्छृतसुव्णख' ऋतूपयोगसं मवादिति प्राप्ते, नेवम्, क्रतुं प्रति हि नाहवनीयादेरिवः घार- 
णख विधिरस्ति, नापि जुह्णदेरिव सुबणैस्य कतावेव्यभिचरितसंबन्धः, येन तस्य ऋरतूपस्थापकतया कस्वपू्वसाधनीभूतं 
तदुदहिङ्य हिरण्यधारणनिधिसं भवात् कत्वथष्वं शङ्कनीयम् ; रोकेऽपि हि हिरण्यस्योपयोगसंभवेन ज॒ह्धादेरिव कस्ष- 
व्यभिचरितसंबन्धाभावात् । तस्मादा्थवादिकं आावष्यदुर्वणेस्वादिफरं पुरषपेक्षितसुदिदय हिरण्यधारणं विधीयते ॥ 
"सक्तून् जुहोतीतिवव् द्वितीयानिभक्तिः करणताथां काक्षणिकी । सोऽयं नियमविधिः; उक्तफडे साधनान्तरनिन्रन्ति- 
फरकसाधननियमस्य प्रलयवायनिवृस्यर्थत्वात् , यथा प्रतिग्रहादेर्नियमविधिना साधनान्तरेण द्व्याजने पुरुषस प्रवय? 
तथा साधनान्तरेण आतृष्यहु्वेणैतायाः खकीयसुवणैतायाश्च करण इति । तथण्व हिरण्यघारणादिनियम्ूर्बश्य यथा 

परमापूर्वासाधनस्वं, तथा श्रवणादिनिथमापू्वसेति भावः । साक्षात्कारान्येति। साक्षाव्कारप्रतिवन्धकभिवलस्थे- 
वथः । तेनेति । उक्तमिदृततिरूपफठेनेव्थः । सवौपेक्षेति । सर्वकर्मणां त्वाक्षात्कारे अपेश्वा । ° विविदिषन्ति 
यजेने"टादिथतेः, “कषाये कर्मभिः पक्के ततो ज्ञानं प्रवतत इति स्खतेश्च । यथाश्चो रथचखनादावपेक्ष्यते, न त 
खाङ्काकषैणादौ; जनुपयुक्तत्वात्, तथा तच्वाक्ञाननिवृत्तिरूपे मोक्षे तस्वज्तानैकसाध्ये कर्मणां नयेक्षेति सूत्रार्थः । 
ज्ञाने समातिः क्ानसाध्याजनकत्वे सति ज्ञानजनकत्वम् । सामान्येति । नियमविध्यमावे वैतुष्यस्वरूपसामास्था~ 
वच्छिज्ं प्रति द्रुनादिकं परक्षिकतया प्राक्षम्, न ठु यागीयतरीहिषैतुष्यमाज्रगतधमौ वच्छिनन प्रति; आक्षेपस्य 
तारश्षविशेषरूपमपुरस्कृलेव प्रवृत्तेः । तथाच दरनादििडृत्तिपफरुकनियमपरस्वमवधातादिवियेनीयुक्तमिति भावं; ॥ 
विशेषरूपेण प्रञ्चतयागपपूर्वप्रयोजक्वतुष्योदेश्यकावधघातभावनाबोधकत्वेन । विरिभ्येव्यादि' । भरक्कुतापूर्वप्योजक-~ 
वेतुष्यविरिष्टमवघातेनैव भावयेदियादिबोधनादिलथः । ध्रवणादीति । अवणादिनिमःपूर्ेद्ैः । द्ाखसयति ॥ 
नयु -छद्धप्मसगक्षात्कारपतिवन्धकनिदृततौ कथं सह्खधश्रवणख आधिः, ताशश्रवणस्य हि खश्रकाश्चतवाकारक्र- 
कठस्वादिभकारककानजनकस्वेन तादशक्तान्रतिबन्धकनिडृत्तिरेव तेनं जन्यते इति--चेत् , उच्यते; अकरतृरवादिभरकार- 
कवी नद्वारकसयव शछद्धात्मसाक्षास्कारस्य वेदान्तश्रवणस्ाध्यस्वेन द्वारोतपत्तिप्रतिवन्धकस द्ा्स्पत्तिपरतिषन्धकस्वाच् 
खाङ्खयश्रवणस्ापि उद्धारमषीप्रतिबन्धकनिवतैकत्वमिति भावः । जन्मायस्यंति । जन्मादि जख यत इलर्थः ॥ 



[ अतिकरतकनिराकरणम् ] गोडनरश्चानन्दीयुवा । ५५०३ 

“तदैश्षते'ल्यादिश्वुतो च ईश्वरश्येक्षापूचैककदैत्वोक्तिः, "कोकवत्तु रीलाकेवस्यःमिति संतरे “आप्तकामस्य 
का स्पृहे"त्यादिश्चुतौ च परयोजनाभावेऽपि डीखया खष्यायुक्तिः, ववेषभ्यनेधृण्ये न सापेक्षत्वादिति 
सजे "पुण्येन पुण्यं लोकं नयती'व्यादिश्चुतौ च क्ंसपेश्चत्वेनावेषम्योकतिः, वेजोऽतस्तथा द्याहे- 
तिस्त्र वायोरञ्चि"रित्यादिश्चुतो च तेजभादेवौय्वादिजन्यत्वोक्तिः; "विपर्ययेण तु छमोऽत उपपद्यते 
चे'ति सत पृथिव्यप्डु परङीयत'दइत्यादिस्परतो च प्रथिष्यादीनामवादौ ल्योक्तिरित्याचयुक्तं स्यात्, न 
हि कष्पिते तत्तद्धिसेघशङ्का तन्निराकरणे च युक्तमिति-चेक्न; प्रपञ्चस्य कटिपितस्यापि स्यावहारिक- 
सच्वाभ्युपगमेन तदशायां बिरोधरङ्कातत्परिहास्योखचितत्वात्, इन्द्रजाादावभ्यस्तेऽप्येन्द्रजाशि- 
कादेरीक्षापूवैकख ष्त्वादेदेशेनाच्च । यथाच कल्पिततस्यापि जन्माद्युपपत्तिस्तथाऽनिवैचनीयवादे 
वक्ष्यते । खप्रेऽपि खश्यादेः श्रुत्या पतिपादनाच । अध्यस्तस्यापि सरपैस्य मयकस्पादिजनकत्ववत् 
वाय्वादीनां तेजञआदिजनकत्वमष्युपपन्नम्; (तदभिध्यानादेव तु वद्िङ्गत्स' इति सत्रे च तत्तद्धावा- 
पन्नस्य ब्रह्मण एव कारणस्वाभिधानात्। अवादौ प्रयिव्यादिल्योक्तिरपि तत्तद्धावापन्नचेतन्ये व्याख्ये- 
येति नाधिष्ठानातिरिक्ते लयोक्तिः । वैँषम्यनेशधण्यभ्रयोजनादिशाङ्कापरि हारादिकं तूपासनावस्थायाम् । 
“भोक्चापत्तरविभागव्येतश्याह्लोकव'दिति आपाततः परिणामवादाभ्युपगसमेन, (तदनन्यत्वमारम्भणश्- 
उ्दादिभ्यद्रति तु बिवतेवादे परमसिद्धान्तदंश्चायां न शङ्का न चोत्तरम्; मायाविन इवेश्वरस्य खथ्र- 
तिविम्बभूतजीवश्रमयिदत्वेन सर्वविरोधनिरसोपपत्तेः । नु-ईश्वरस्यापि सपरिकरस्य जीवेन 
1 ० 

गोडबरह्लानन्दी ( रुषुचन्द्रिका ) । 
जन्मादयुक्तिः जन्मादिहेतष्वरूपव्रह्मलक्षणोकच्िः । इक्षतेरित्यादि । यतो वा इल्यादि वाक्यं न प्रधानस्य जन्मादिदै- 
तुस्वबोधकम् , प्रधानबोधकशयब्देन शून्यं हि तत्; उक्तधून्यत्वे हेतमाद--इश्चतेरिति । तदैश्चतेति । दश्चतिधातु- 
समभिभ्यादारविरोषादिष्यथेः । रोकवदिति । तश्चब्द्ः भयोजनाभावादीश्लो न कष्टेति पूर्वपश्चस्यं उ्यवच्छेदकः । 
यथा रोके प्रयोजनमनुदिदयापि राजादीनां ऊीखारूपा प्राणिनां च निःशासादिरूपा दृश्यन्ते चेष्टाः, तथेशस्य रृष्या- 

दिक्रिया । वैषम्येति । कश्यविदुत्कर्ष कस्यविदपकर्ष सृजतीति वैषभ्व, दुःखं संहारं च सृजतीति नेरैण्यं निर्दय. 
श्वरूपं वेक्षख स्यादिति चेन्न; पुण्यापुण्ये अपेक्ष्य तथा करणादियथः । तेजोऽत इति । अतो वायोरेव तेजो 

जायतते । हि यसत् “वायोरश्निगरिति श्वुतिस्तथाहेख्थैः ¦ व्रिपयैयेणेति 1 अतः सष्टिकरमाद्धिपययेण विपरीतो 
ख्यस्य क्रमः । इश्यते हि रोके खदादिकं खषा घटादिकं सृज्यते । घटादिकं दि ठीनं कृत्वा दादिकं तत्कारणे ढीनं 
क्रियत इयथः । बिरोघशङ्कति । सय ब्रह्मणः रक्षण सलसेव वाच्यं, जन्मादिहेतुप्वं न सल्यमिति लक्षणालुपप- 
त्तिरियादिपूरवपक्ष दय्थः ! युक्तमिति । रश्चणादेभिथ्यास्वेन तश्राजुपपच्युक्तेरनोचिल्यादिति भावः । तदभिध्या- 
नादेवेति । स शश एवाकाश्ादिभावापन्नो वाय्वादिकं जनयति; “बहू खामिति सर्वकायेभावाभिभ्यानात् , तत्तेज 
देक्षतेति तेजादिभावं प्रापठयेक्िदृष्वसुक्सवा (तदपोऽसजतेःति शष्त्वोकिलिङ्गात् । जह्मण पवेति । तथाच 
'तत्तेज देश्षत तद्पोऽखजतेश्यादिश्चुतो तस्पदस्य प्रफरान्तब्रह्मपरत्वेन तेजस्तादारम्यापनन ब्रह्मक्षताऽपोऽसृजत इलः । एवं 
'आकाशाद्वायु*रित्यादिष्चतो तस्लाद्वा एतस्मादास्मन इद्यनुषज्यते, तेनाकाशादिमावापन्रात्. जह्लणो वायुरिलया्थ हति 
आवः । उपासनेत्युपलश्चणम् , कमोवुष्टानकाठे हल्यपि बोध्यम् । अभ्युपगमेनेति । उक्तहि तदनन्यत्वमार- 
म्भणद्ाष्दादिभ्यः इत्यधिकरणमभाष्ये- अभ्युपगम्य चेमं भोक्तृभोग्यरक्षणं व्यावहारिकं विभागं “स्याह्छोकव "दिति 
परिहार उक्तः, म स्वये विभागः परमाथेतोऽस्तीति । संक्चेपरारीरके ऽप्युक्तम्--“आरम्भसंहतिविकारविषतेवादाना- 
धिल्यं वादिजनता खलु वावदीति । आरंभसंहतिमते परिह वादौ द्वाव संम्रहपदं नयते भुनीन्द्रः ॥ तन्नापि पूर्वसुप- 
गम्य विकारवादं भोक््ादिसूत्रमवतायै विरोधनुत्ये । प्रावतैत व्यवहतेः परिरक्षणाय कमौदिगोचरविधावुपयोगहेतोः ॥ 

त्रिवरैवादस षि पूर्ेभूमिर्वेदान्तवादे परिणामवादः ॥° इत्यादि । विधाठुपयोगेति । "विधिषु श्राद्धोऽधिकारी'ति 
न्यायेन विवरसेवादारम्बनेन भपन्चमिश्यात्वे निशिते विषिते प्रदृत्यसंभवात् , परिणामव्रादसेव विहितप्रडृच्युपयोग इति 
भवः । 'भोक्कापत्तेरिति । भोग्यानां भोक्तृतादाषम्यापत्तिः, भोक्तभिन्ननह्यासिन्न्वात् , एवं मोक्तुरपि भोग्याभेदा. 
, पत्तिः, तथाच्च भोक्ठृमोग्यविभागो न स्यादिति चेत्, तदा साप्यापत्ति; व्याख्यतिति ¦ पूर्वसूत्रस्थस्य व्याख्याता 
इत्यस्य विभच्छिवचनयोविंपरिणामेनानुषङ्गः, विरद्धतया स्यातेति तवथैः । यतो ठोके सञुद्रमिक्नयोरपि तरङ्गफेन- 
योयैथा नामेदस्तया जद्माभिश्नयोरपि मोक्वृभोग्ययोरिलथैः । तदनस्यत्वभनिति । तस्य ब्रह्मणोऽनन्यत्वं द्वितीय- 
शून्यत्वम् । "वाचारम्भणं विकारो नामधेय मिल्यादिश्वतिभ्यः । मायाविन इत्यादि । यथा मायाविना सूज्यमाने 

नगरे दयमानानां घुरषाणासुत्करषा पक्षौ दिकं नापादयतिः तथेशदश्शानाम्रियधः । स््रप्रतितरिम्बेद्यनेनेश्चजीवयोर्बिम्ध- 



५० अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः १ ] 

श्यस्तस्वात् कथं ् रमयित्वम् । न; अविद्योपहितचित णएवानादेरीश्वरत्वेनान्तःकरणोपहितजीवकट्पि- 
तत्वायोगात्, जीवकलद्पितत्वपक्षेऽपि तादग्धरमविशिष्टतयेव कल्पनेन तस्य अरमयितत्वाद्युपपत्तेः, 
'परिकद्पितोऽपि मरणाय भवेदुरमो यथा न तु नमो मिन'सिति स्यायात् । नञु-जीवानां वायवा- 
दिभ्योऽश्या्युत्पत्तिरिति ्रमोऽस्ति, यः खघ्नश्नमर इव श्रुतेराम्बनं स्यात्+ न च आन्ति बिना 
कद्पितमस्ति; न चेतद्धाक्यजश्नास्तिकल्पितमेव पतद्धाक्यारस्बनम्; वेदस्य अमज्नकत्वपरसज्ञात्, 
अनुवादे तु न दोषः, न चेश्वर एव तत्कल्यकः; तस्य ्रान्तत्वभरसङ्गात्, तदभ्युपगसेऽपि न विस्तारः; 
आन्तेदहेन्द्रियादिकायत्वात् तेषां च पृथिव्यादिकायेत्वात् पृथिव्याचुत्पत्तेः प्राक् ्रान्त्ययोगादिति-- 
चेन्न; प्ान्तिमाजे देहेन्द्रियादयपेक्लायाः प्रारोव निरासात्» रैभ्वराध्यस्तवाय्वादिहेतुकाश्याच्ुच्पस्या- 
छस्बनत्वेन वेदस्य भ्रमाजनकत्वात्, अध्यस्तस्य चाध्यस्तत्वेन स्फुरणान्न मायाविन इव इई्वरस्य 
्रान्तत्वपरसङ्गः । न चाध्यस्तत्वे उत्पच्याचयनुपपत्तिः; अनध्यस्तस्य काप्युत्पस्याद्यदश्ेनेनाध्यस्तत्वस्येव 
तदुपपादकः्वात्, सत्कायैवादासत्कायेवाद्निषेधेनानिर्वैचनीयकायेवावमाञ काथेकारणभूवपयव- 
सानात् । तदेवं छत्छस्य प्रपश्चस्याद्वये बह्यणि कल्पनोपपत्तेने प्रतिद्रुरुतकेपयाहतिः ॥ इयद्धेतसिद्धा 
बरह्मणि प्रपञ्चकव्पनोपपादनेन प्रतिक्रुखतकं निराकरणम् ॥ 

गौडब्रह्मानन्दी ( घुचन्दिका ) । । 
स्वप्रतिबिम्बस्वाभ्यां कल्पितस्वसू चनेन सुतरामविरोध इति सूचितम् । अविद्योपरित्तेति । अविद्यायां बिम्बी 
इयथः । अन्तःकरणोपहितेति । अन्तःकरणतस्संसकारान्यतरोपहिताज्ञानम्रतिबिभ्बितेदयथः । पक्षेऽपीति । 
दृष्टिखष्टिपक्षे जीवस्या विचामान्नोपाधिकल्वेनानादिष्वात्तयैव जगहुपादानस्वादीशषोऽपि अमयितृत्वादिविरिष्ट एव तदु- 
पादानक इति भावः । मरणायेति । महाभयोत्यादनद्वारेति रोषः । अरमाजनकत्वादिति। वस्तुतो अमजनक- 
स्वेऽपि न दोषः । पूर्वपूवैकस्पसिद्धस्य जीवश्रमस्योत्तरोत्तरकस्पे श्चुलाजुवादेन द्वैतथ्रतिपादनसंभवादिति ध्येयम् । 
स्परणात् दशं प्रति स्फुरणात् । आ्न्तत्वेति 1 मनान्तस्वन्यवहारेलथैः । तथाच आन्तत्वभ्यवहारस्य मिथ्याविषय- 
कस्वेनागृह्यमाणभ्रमस्वविषयकस्वाज्ञेशो आान्तत्वेन जीवेभ्यैवदियत इति भावः । पयवसानात् प्वसानस्य भाष्या 
दवुक्तस्वात् । उत्पत्तेः पूर्वं कार्थस्य सश्वे कारणव्यापारवैफस्यात् , अस्वे तत्र का्यासंबन्धकारस्यावच्छेदकस्वासं भ~ 
वात्, सदैव कायैखासत्वापत्तिः; अतः सत्वासष्वाभ्यासु्पत्तः पूर्वमनिरवाच्यं कार्यम्, ज्यावहारिकोत्पस्यादिमस्म- 

तीयमानोत्यप्यादेमौनलिद्धत्वेऽपि धुतियुक्यादिबाधात् । इति ठघुचन्द्रिकायां मिश्यात्वाजुमितो अरति- 
कूङतकैनिराकरणम्. ॥ 

अथ प्रतिकूरतकंनिराकरणम् 
(१) तत्र न्यायामृतकारा- 

प्रतिकूक्तकैपराहतं च मिथ्यात्वाजुमानम् । तथाहि--विश्वं यदि कच्तं स्यात् तहि सलाधिष्ठानकं स्यात्, (१) 
ससलप्रधानकं स्यात् , (२) सस्यप्रधानाधिष्टानसादृश्यकं खात्, (३) ससद्यदोषहेतु्क सात्, (ॐ) बन्धनिच्र्र्थयल्नो 
न सात्, (५) ब्रह्मनिदिष्यासनसाध्यासा्षिनिवर्खम् , (६) श्रवणादिनियमादषटसपश्तरहज्ञाननिवदयै च न सखात्, (७) 
“जन्माद्यस्य यतः, इति सूत्रे यतो वेति श्चुतौ च जन्मा्युक्तिः “दक्षतेनीशब्दम् ,”” इति सूत्रे तदैक्षतेति श्रुतौ चेश्वरस्य 
ईैक्षापूर्वककवैत्वो किः, “रोकवन्तु रीखाकैवस्यम्"” इति सूप्रे आत्मकाम का स्प्हेति श्रुतोच अरयोजनाभावेऽपि रीख्या 
खष्याद्ुक्तिः, “वेषम्यनेगण्ये न सपेक्षत्वादिति” सूत्रे “पुण्येन पुण्यं खोक नयतीति श्रुतौ च करमंसपेक्षत्वेन अवैषम्योकतिः, 
तेजोतस्तथाह्याहेति सूप्रे “वायोरभनि”रिादिश्ुतौ च तेजञदेवौस्वादिजन्थत्वोक्तिः, ““निपययेण तु कमोऽत उपपद्यते चे"वि 
सूत्रे परथिन्यप्यु परलीयते इति श्रुतौ च प्रथिव्यादीनामबादौ ख्योक्तिश्च (८) बाधिता खादिति नोक्तासुमानं प्रयोजकम् । तच 
धरा्यदुविद्धतयाञग्रमीयमाणत्वेन अतीयमानवेऽप्यालमनस्िरोधाने तदध्यस्तावियायगप्रकादापत्त्या तदतिरोधानस्याऽद्वीकर- 
णीयतया यथाकथंचित्तदुपपत्तावपि आत्मानाप्मनोभैदहस्वेनाऽष्यासासंभवेना वियाविषयभङ्गे चिद्रपन्चानखेवान्ञानव्रिरो- 
धिं नतु पत्तेरियस वणैयिष्यमाणत्वेन भमविसोधिज्ञानाभावख सामान्याकारान्ञने संस्कारानुद्रोधादसदिरोषान्नानश्च च 
बाधकत्वेऽपि सत्त्वाच खरूपाज्ञनस्य विरोषाज्ञनसय चाधिष्ठानवेऽतनच्रतवे सामान्यतोऽ्ञातत्वे सति विरोषतोऽन्ञातत्वयेव 
तथात्वख अङ्गीकरणीयतया निःसामान्यविद्ेषसात्मनोऽधिष्ठानत्वासंभवेनाऽन्यल्य चाधिष्ठानख निशूपयितुमशक्यत्वेन च 

निरधिष्ठानत्वे एव पर्यवसानात् प्रथमतकोपपत्ति; । प्रधानमिव घीमाघरादधिष्टानमपि अमे ! हेतः खुगतरीत्यव 
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स्थात् अबाघस्तु द्वयोः समः । इति खोचितारथक्रियाकारिणः श्ुलादिसिद्धोत्प्तिकस्य च प्रपशचस्य खसूपेण त्रैकाठिक- 
निषेधायोगात् नेह नानास्तीति श्वुतेरपि प्रातिभासिके तरैकाङ्किनिषेधस्य व्यावहारिकरूप्यिषयल्वत् पारमार्थिकप्रपश्चविषय- 
लसेवाऽङ्गीकार्यलात् श्चक्तिरजतभ्रमस्थरे इव भ्रमाजन्यसंस्कारसैव ्रमहेतुत्वखाङ्गीकार्यत्वादन्यथाऽन्योन्याश्चयकल्पाय्मा- 

नुपपत््यादिरोषपत्तेः, सलयप्रघानस्य हेतुलानङ्गीकारेण तत्संस्कारमात्रयेव हेतुलाज्ीकारेऽपि अमात् पूर्वं खस कायौचु- 
मेयाध्यासनियमाभावात् तत्सलयलस्याऽछवदयकलाच् दितीयतर्कापपन्तिः । कल्पितसादद्यस्याप्यवियाव्यासाघीनत्वे- 
नान्योन्याश्रयापत्त्या निरुपाधिकथमे सादद्यनियमाच यथाकथंचित् साददयस्य ब्रह्माविययोरप्यङ्वीकतैन्यतया निर्णे ब्रह्मणि 

तदसंभवात् तृतीयतक्ौपपत्तिः । यथाहि रूप्याद्यध्यासे व्यावहारिकसत्वयेतावताऽप्यसिद्धतेन दोषाणां व्यावहारि- 
कस्तं बौद्धकल्पितानां दोषाणां वेदजन्यज्ञानाप्रमाण्यासंपादकत्वेन दोषायध्यासख्यापि दोषान्तराधीनत्वादिनानवस्था- 

पातेन कसचिदोषामावेऽप्यारोपेऽग्रामाण्यखतस्वापत्या अविध्याया इव॒ प्रपश्चस्यापि खनिर्वाहकल्रसंभवेनाधिष्ठानान- 

पेक्षापातेन च तस््ातिभासिकसत्त्वं वा न प्रयोजक, तथा दोषमिध्यालस्यैतावताप्यसिद्धत्वेनाधिष्टानज्ञानवाध्यसत्त्वमेव तेषाम- 
ध्यासप्रय्ोजकम् , एवंच “खछोको ऽधिष्ठानवत् सत्यो दोषादिश्चेमकारणम् । दष्टोऽतो ऽदवत् सत्यो 
दोषादिः स्यात् जगद्धमे” इति चतुर्थंतर्कोपप्तिः । पारमाथिकत्वाकारेण अलयन्ताभावख खरूपावधेनाप्ुप- 
पच्या मिथ्यात्वस्यायन्ताभावरूपख स्वरूपेण विव्तिरूपलामविनासाध्यत्वात् पञ्चमतकौपपत्तिः । यथाहि देवतानिदि- 

ध्यासनसाध्यतत्साक्षात्कारनिवर्ख दुरितादि न तत्राष्यस्तम् , एवं कृतेऽपीति षष्ठतर्कोपपत्तिः । अवघातस्य वैतुष्यान्या- 
पूवव श्रवणादिसाध्यापरोक्षान्यसुक्तेरेव नियमाद्टसाध्यत्वेन अपरोक्षज्ञानसेव श्रवण विध्युददयत्वेन श्रवणेन परोक्षं नियमे- 
नापयेक्षमिति कल्पनाया अप्यसंभवेन साक्षात्कारे श्रवणनिरपेश्षोपायान्तरप्रसक्ल्या नियमविधिल्लायोगेन च सक्तम- 
तर्कोपपत्तिः 1 रूप्यदेरिव प्रथिव्यदेजेन्येश्षापूवै खषटूबख तद्धान्तेः प्रयोजनपेक्षाया वा खखदुःदेश्वरादिविषयधरान्ये- 
श्वरैषम्यनैष्यादिग्रसक्तेवौ कत्पितान्तरात् कत्पितान्तरोलत्तेवौं तत्र॒ ख्यस्य वाश्युक्तवात् अष्टमतर्कोपपत्तिः, इति 
सर्वमनवदमिति-- निरूपयन्ति । 

(२ ) अद्वेतसिद्धिकारास्त- 
चटायुविद्धतया भतीयमानत्वेन पयिपूर्णानन्दलयात्मना तिरोषहितस्थापि सदत्मिनाऽनाव्रतत्वेनावियादिप्रकाशोपपच्या 

पुरोबद्य॑पुरोव्धिनोः मेदग्रहे सलयपीदंरनतमियध्यासददनेन रूपान्तरेण मेदग्रहस् रूपान्तरेणाध्यासाविरोधित्वेन पपश्ा- 
ध्याससंभवेन, वृत्तरेवान्ञान विरोधित्वेन चिद्रपज्ञानख सिद्धस तदविरोधित्वेन च॒ बिरोधिज्ञानाभावस्य सदात्मना खरूपज्ञा- 
नेव सामान्यज्ञानत्वेन परिपू्णीनन्दलादेः सत एव विशेषत्वेन बाधकाटेऽपि सद्विेषाज्ञानयचाभावे भावेन खरूपन्ञानख 
विशेपाज्ञनसय चैवाऽथिष्ठानत्वेन तन््रत्वेन सलयूपत्माधिषएटनकतवापादनखेश्यपत्तिपरादतत्वेन प्रथमतर्काऽप्रयोजकः । 

खोचितार्थक्रियाकारिचय खाप्रमायादौ व्यभिचारेण पारमार्थिकसत्वाप्रयोजकत्वेन श्रुयादिसिद्धोत्पत्तिकत्वस्य खपे व्यभि- 
चारेण च तादृशस्य प्रपश्य जैकाछिकनिषेधे बाधकाभावात्, प्रातिभासिके तैकाठिकनिषेधे व्यावदहारिकरूप्यविषयलसख 

श्रमव{घयेयधिकरण्यापातेनास्माभिरनङ्गीकारेणाद्वीकारेऽपि व्यावहयरिकनिषेधस्याम्रतीतपारमार्थेकनिषेधलासंभवात् अम 
म्रमासाधारणज्ञानजन्यसंस्कारस्येवाध्यासहेतुत्वेन' गौरवेण अमाजन्यसंस्कारस्य तदहेतुत्वेन पूर्वपू्वाष्यासस्योत्तरोत्तराध्यास- 
हेठसाक्गीकारेऽपि बीजाङ्करवदन्योन्याश्रयस्यादोषतवेन कत्पा्श्रमस्यापि कल्पान्तरीयसंस्कारेणादृ्यादिना तदोद्धद्धेनोपपच््य 
ज्ञानद्वारा बह्मणोऽहेतत्वेऽपि ज्ञानद्वारा अध्यासहेतुत्वेन शल्यवादाप्रसक्टया च पूर्वप्रपश्चसजातीयस्येवोत्तरप्पन्चखाभ्यासात् 

दितीयतर्कऽश्रयोजकः । अबिय(ध्यासस्यानादित्वेन कारणानपेक्षसखय सादरयानपेक्षलत् सादस्यस्यदृष्टादीनामिवे 
संस्कारोद्रोधेन सामभ्रीसंपादनद्वारेव भरमकारणत्वेन तख सादर्येकनियतलाभवेन पीतशङ्खभरमे व्यभिचारेण च निरूपाधि- 
क्रमेऽपि सादद्यनियमाभावात् तृतीयतकों ऽपरयोजकः । ब्रह्म्ञानेतराबःध्यशूपन्यावहारिकलस्य मिभ्यालसिच्य- 
नपक्षत्वेनान्योन्याश्रयानवकादात् व्यावहारिकसत्त्वख साक्षिणा ग्रहणेऽपि पारमाथेकसत्वस्य तेनाग्रहणाच रूप्याभ्यासे यथा 

व्यावहारिकसत्तमेव दोषाणां योजकम् ; तथा प्रकृतेऽपि कत्पितसापि दोष प्रपञ्चसमसत्ताकत्वेन बौद्धपरिकल्पितदोष- 
वैषम्येण कारणमिथ्यात्वे का्य॑सत्त्वायोगेन च व्यावहारिकसत्तवमेवाऽध्यासप्रयोजकम् । यथाहि गुणजन्यत्वं जन्यज्ञान- 
आमाण्यं प्रत्येव प्रयोजकं नतु ज्ञानत्वेन तत््रामाण्यप्रयोजकं, तथा जन्याध्यासं म्त्येव दोषकारणकलमङ्गीक्रियते, एवमपि 

दोषजन्यत्वसख बाधितविषयत्वव्याप्यताया उपपत््याऽविदाध्यासभ्रामाण्यानापत्तेरिति दोषाध्यासस्य दोषान्तराध्यासाधीनत्वा- 
दिना नानवस्थापत्तिः । पतेन--अविद्ाध्याससेव भ्रपश्चध्यासस्यापि सखनि्वाहकत्वसंमवादधिष्ठानानपेश्ेति शह्काऽ्पि- 
पराहता; जनकत्वेनावियाध्यासाधिष्टानानपेक्षायामपि आश्रयत्वमासकलादिना तयापि अधिष्ठनपिक्षानियमेन दधन्ता- 
संप्रतिपत्तः, रूप्यादिषु अयिष्ठानज्ञानाबाध्यसत्त्तमेव दोषाणां तच्रमिति प्रपश्चाध्यासेऽपि तदावद्यकतादाङ्कादिकं तु साधम्य 

समनादुत्तरलात् नात्र दोषावहमिति चतर्थतक्राऽभ्रयोजकः । सद्य ब्रह्मणो निवृत्यददोनेन खरूपतो सिथ्याल्यमभावे 



५०६ अद्टैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः १ | 
~^ ~. ~~~ ^~ ^~ ~. ~ «~~~ ~^ 

निकृतत्ययोगात् मिथ्या निकृत््यवुकूरत्वेनोक्तनिदततेरधिकरणखरूपलपक्षे अनिर्वैच नीयत्वपक्षे पञ्चमप्रकारत्वपक्षे वा भ्च्यु- 
पपत्त्या च पञ्चमतर्को ऽपरयोज्ञकः 1 निदि्यासनसाध्यदेवतासाक्षात्कारेण इरितख कारणात्मना अवस्थानमाचस्य करणेन 
छकतिक्ञानेनेव बाधाभावात् बाधकसाक्षात्कारविषये बाध्याध्यासेऽप्यतादृरो तदभावेनेषपत्या षश्रतकौ ऽप्रयोजकः । 

““सर्वपेश्चा च यज्ञादिशचुतेर्धवत” “सय कमौखिं पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते” इति सूत्स्तिभ्यां करमशाब्दवाच्यापूवेमा- 

त्र ज्ञाने परिसमाप्िवणनेनावियानिदृत्तिरूपसय मोक्षस्य ज्ञानान्यादश्यसाष्यत्वेन च पुरुषार्थहिरण्यधारणवन्नियम्यफडेनेव 

नियमाद्षटफल्लोपपत््याऽपू्वैसाधनीभूतन्रीहौ अवधातातिरिक्तसाधनान्तराप्रसक्तवपि सामान्यपुरस्कारेण तत्प्रसक्तिमादाया- 
वधातनियमवज्ज्ञानलसामान्येन श्रवणा्युपायान्तरप्सक्तिमादाय नियमविधिखसंभवेन च सप्तमतर्कोऽपयोजकः । 
कल्पितस्यापि अपश्चसय व्यावहारिकसत््वाभ्युपगमेन तदशायां विशोधपरिहार्योरुचितत्वेन अध्यस्तेऽप्यन्द्रनाछिके ईश्सापूवैक- 
खष्टलदर्शनेनाभ्यसतस्यापि सर्पस्य भयकम्पादिजनकलवत् वाच्वादीनां तेज आदिजनकत्वसंभवेन असंभवेऽपि तदभिध्या- 
नादिति न्यायेन तद्धावापन्रह्मण एव जनकत्वविवक्षणेन तत एव तत्र ल्यद्याप्युपपननत्वेन वैषम्यनैधण्यभरयो जनादि- 
शङ्कापरिदारादिकस्य विवर्ववादेन परमसिद्धान्ते सर्वैथाऽपरसक्त्या परिणामवादेन तत्प्सक्तावपि तस्य व्यवहारदशाविषयत्वे- 
नाऽनुपपतत्यभावेन चाष्ठभरतकौऽप्रयोजकः इति नोक्ता्मानमग्रयोजकमिति-- प्रतिपादयन्ति || 

(३) तरङ्गिणीकारस्त-- 

इदं रजतमितिवत् आत्मा धट इति अ्रतीयभावेन देवदत्तः पचतीदयत्न पाकाश्रयतया देवदत्तस्ेव सत्ताद्याश्रयता 
धटभानस्येव सन् घट इयत्र विवक्षणीयतया प्रकाशमात्रखभावे निर्विंरोषात्मनि सत्वानन्दत्वयोः प्रकाशाप्रकाशासंभवेन 

सदात्मनानन्दात्मना च सामान्यविरेषक्ञानाज्ञानयोरप्युपपादनासंभवेन च प्रथमरतकोौपपत्तिः । श्रुयादिसिद्धोत्पत्तिकस्य 
भ्रपञ्चस्य खाप्रवत् खरूपेण निषेधे मिथ्यालासिच्या पारमा्िंकत्वेन निषेधयक्षे ब्रह्मवत्पपश्चस्यापि सद्रुपत्वापतत्या च अपश्च- 

सलयलावरयकल्वात् ज्ञानेन ज्ञानजन्यसंस्कारसयेव हेतत्वे तद्वदेव खधवेनाधिष्ठानधीतवेन तद्धिय एव तद्धेत॒त्वापक्या अधिष्टा- 
नसन्तासि्या ज्ञानवदज्ञानसापि वस्तुसद्धिषयं विनौ हेतुत्वसंमवेन अन्नानद्वारा हेतुत्वषिवक्षणेऽप्यनिस्तरेण च शून्यवाद्ापत्तेश्व 
द्वितीयतकपपत्तिः । पीतः राङ्क इति भ्रमस्यापि नयनगतपित्तपीतिमविषयस् सोपाधिकश्रमत्वेन निर्पाधिकश्नम- 
नियतसादरयामावात् त॒तीयतर्कोपपत्तिः । प्पश्मिथ्यालसिद्धेः प्रार् भातिभापिकपारमार्थिकयोरेव सत्त्रे तृतीयस्य व्याव- 
हारिकसासिद्धेः बौद्धपरिकल्पितदोषाणामिव वेदज्ञानस्यद्वेतिपरिकल्पितदोषाणामपि प्रपश्चज्ञानयाप्रामाण्याप्रयोजकत्वात् तत्रेव 
प्रकृतेऽपि ताच्विकदोषाभावेन प्रामाण्यमेवाङ्गीकरणीयम्; अन्यथा दोषाध्याससापि दोषान्तराभ्यासाधीनलादिनानवस्था- 
पातात् 1 गुणजन्यलं प्रमातवप्रयोजकमिति खतःश्रामाण्यवादिनासुभयेषां मतेऽप्यनङ्गीकारेण दोषाजन्यत्वेऽपि बाधितविषयतवे- 
नाभरमाले तस्यापि शखतस्ापातेन बाधितविषयत्वे दोषजन्यलसेवावच्छेदकतेन दोषान्तराध्यासं॑विनावियाघ्यासासंभवात् 
जन्याामाण्यस्यैव खतस्वयादिना सायष्यासावच्छेदेनैव वाधितविषयलदोषजन्यल्रयोः व्याप्तिखीकारेऽपि तादशे अविद्याज्ञाने 
ततूर्ववतिनोऽविद्येतरसयैव दोषत्वं वणैनीयम् । एवं तज्जञानेऽपि तदितरदोषेदखनवस्थापातात् । एवच रूप्यादिषु दोषाणां 
पारमाधिंकसत्त्वमेवाध्यासभ्रयोजकं दृष्टमिति मरकृतेऽपि ठथेवापत्त्या न मिथ्यातवतिद्धिरिति च॑तुर्थतकौपपन्तिः । 
मिथ्यापरतियोगिकसख ष्वंससखाभावेन भवेऽपि पारमार्थिकलाकारेणादयन्ताभावसखय खरूपेण निकृत्तेरनिदलपर्यवसन्नत्वेनास्- 
दनिष्टाभावेन च पञ्चमतकोपपत्तिः । अवघातनखविदलकनादेः खसाध्यवैतुष्याश्रयापूर्वसत्वतदभावाभ्यां विरोषेऽपि 
उभयत्रापि वैदुष्यसयेवावच्छेदकत्वायेन रूपेण अवधातप्रा्िः तेमैव रूपेण नखविदलनदेरपि प्रत्या यथा निथमविधित्व 
नेवं ज्ञानत्वयेव श्रवणादिविध्युदश्यतावन्छेदफलवेन तज्नियमविधित्वसंभवः; साक्षात्कारत्वस्यैव तत्स साक्षात्कतैन्यो द्टग्य 
इत्यादिभिरवेगमात्, नियमादष्टस्य साक्षात्कारातिरिक्तफ़ल्वत्वसयावर्यकत्वात् सर्वेकमेयादीनां श्रवणादिनियमापूवैतरबिषय- 
त्वाच्च सक्तमतकोपपत्तिः । कल्पितत्वेन जडस्य जनकत्ववदवच्छेदकत्वस्यासंभवेन जडावच्छिन्वस्य जडभावस्य वा जह्य 
ण्यसंभवात् रष्टिलयादिश्चुयवुपपततेः भान्या भ्रसक्तस्य परिणामवादस्य सूत्रेण साधनायोगेन तस्यैव परमसिद्धान्तत्रस्यावरय- 
कत्वेन वैषम्यनेर्धृण््रयोजनादिशङ्काया अप्युपप्ेश्ाष्रमतकोपपत्तिरिति स्वैभवदातमिरि--वणैयन्ति ॥ 

(४) ठघुचन्द्िकाकारास्तु- 

इदरजतमित्यश्र रजतात्मना भासमानखेदमो रजतायुबिद्धतयेव प्रपश्चतादात्म्येन भासमानख सद्धुपात्मनः अपश्ानु- 
विद्धतया भानस्थाङ्गीकरणीयत्वात् न्यूनाधिकडृत्तित्वरूपसामान्यविशेषभावसख सदानन्दादावभवेऽपि अमे भासमानत्वाभास- 
रूपत्वस्य सरूपेण मिथ्यामूतकपारुधटादिषर्मरूपस्य वा तस्य संमवरेनावि्यकानादिमेदवत. सदानन्दायात्मना कपारुघरादि- 

विरिषटात्मना ता सामान्यतो विशेषतश्च जात्रत्रज्ञात्वयो; सत्ेनाऽसत्त्ेऽपि द्यकिलादेजैरत्वेनज्ञातत्वामाविन् छकतिरूप्य- 



[ मिथ्यास्वश्रुत्युपपत्तिः ] गौडब्रह्मानन्दीयुता । ५०७ 

अथ मिथ्यात्वशचुस्युपपत्तिः । 
एतदलुमानमे"कमेवाद्वितीय"मिलयादिश्वुतिरप्यनुग्रह्ञाति । नयु--श्ुला खखरूपखभ्रामाण्यखयोग्य- 

तादे्मिथ्यात्वाबोधनेन अत्यक्चादिसिद्धतत्सस्वोपजीवनेन च ब्रह्येतरसकठमिथ्यात्वासिद्धिः, 'सन्नि- 
पातरक्षणो विधिरनिमित्तं तद्धिघातस्येति न्यायेन प्र्यक्षादि सिद्धघटादिमिध्यात्वासिद्धिश्च, योग्य- 
तादिभिथ्यात्वबोधने च शुलयर्थस्यातास्विकत्वापत्तिः; शानव्द्बोधस्य राब्दतत्पामाण्ययोग्यतादिना 
समसत्ताकःत्वनियमात्, न च सद्थैख्ाप्रदेवतावाक्ये व्यभिचारः; आस्त्वापौरुषेयत्वायोगेन तस्य 
शब्दत्वेन प्रामाण्यायोगात् , किं तूपश्चुतिवत्तादराशब्दज्ञानं लिङ्कत्वेन परमाणमिति--चेन्न; नि्दोष- 
राब्द॒त्वेन तस्य शाब्द्विधयेव प्रामाण्यसंभवात्, आघ्तत्वापौरषेयत्वयोदौषामाव एवोपश्चयात् व्याध्या- 
दयुपस्थितिकस्पने गोरवात्, चक्तः कल्पितत्वेऽपि तद्धतदोषस्यार्थसंवादेन कल्पयितुमराक्यत्वाच्च । 
तथाच शाग्दसमसन्ताकत्वस्य व्यभिचारात् योग्यतादिखमसत्ताकत्वनियमसिद्धेरपयोजकत्वाच्च 

गोडन्रह्लानन्दी ( रघुचन्द्रिका ) । 
सन्निपाततेल्यादि ! सन्निपातः संबन्धः रक्षणे निमित्तं यख तादशो बिधिस्तद्धिधातस्य स्ननिमित्तभूतसभि- 

पातव्रिघातस्य निमित्तं कारणं नेल्थैः । तथाच यथा शतानीव्यादौ शिसन्निपातं निमित्तीकरय प्रवतेमानो नुम्विधि- 
नौन्तत्वद्वारकषटसं सयः शिरोपेन तद्विघातस्य न निमित्तं, तथा मिथ्यात्वधर्मिम्राहकपरयक्षादिभरामाण्यसन्निपातं निमित्ती- 
कृत्य प्रवतेमाना विश्वमिथ्यःत्वश्चुतिर्नोक्तिप्न्निपातवरिघातस्य निमित्तमिलयथेः । आसतिः । वाक्यार्थप्रमावदुक्तेय्थैः । 
अयोगादिति । तथाच यद्यस्माणश्ब्दादिखमसत्ताकमिति व्याप्तो न बाध इति भावः । उपश्चुतीति ! एवस्करैष्यं 
नयेति सन्दिहनेन श्रूयमाणमन्यस्य कतैव्यतापरमवईयमेतत्कसैव्यमिति वाक्यमन्यसख अन्येनोच्यमनसुपश्रुतिस्तस्य 
करेष्यतया सन्द्ग्धिसार्थसख क्व्यतायां श्ब्दतया न प्रामाण्यम् ; तस्य तत्परस्वाभावादाक्तोक्तत्वामावाच्च, तथाप्यनु- 

॥ 0 

श्रमेऽन्नातविरेषत्वस्याभावेना्ञातत्वस्यैव सोऽयमिल्यादिभरमे अज्ञातसामान्यवच्वस्याप्यमावेन ज्ञातत्वस्य चैव अपिष्ठानत्वभयोज- 
कतादात्माधिष्टानकत्वखेष्टलात् परथमतकोऽप्रयोजकः । खरूपेण पारमाथिकत्वेन वा प्रपश्मिथ्यात्रख पूवैसुपपाद्- 
नात् प्रधानसंस्कारखय भ्रमप्रमासाधारणक्ञानस्याध्यासहेतुत्ववत् अधिष्रनधियोऽपि धीत्वेन हेतत्वेऽपि वस्तुसदधिष्ठानविष- 

यकथिय एव हेतुत्वं ॒पर्यवेत् ; नह्यवस्तुसद धिष्ठानविषयकं ज्ञानं भयहेतुभवति; अज्ञानोपहितत्वेनाधिष्ठानचेतन्योपादान- 
तानिवाह्टात्, यतोचेदयादिश्चुतिवियेधाच् । पतेन--ज्ञानवदज्ञानमप्यवस्तुसद्िषयमिति वचनमपि--पराहतम्; आश्रय 

त्वेतिवचनानुसारेण वस्तुसवैतन्यमात्रविषयस् तस्य तत््वायोगात् \ भ्रमबाधन्यवस्थादिकमत एवोपपद्यते इति द्वितीय- 

तर्कोऽप्रयोजकः 1 पित्तद्रन्यस्थराङ्कादिसंयोगे पुरुषान्तरेणाऽपि पीतिम्नो प्रहणापत््या पुरुषान्तरं अरति तदयोम्यत्वकद्पने 

गारवेण रजतपात्रस्थजङे भैस्यविश्रमे सोपाधिकत्वस र्कितुमप्यदाक्यत्वेन चोभयत्र व्यभिचारेण निरूपाधिकभ्रमस्य साद- 

द्यनियतलाभावेन च त्र तीयतर्को ऽप्रयोजकः । अपश्चमिथ्यात्वतिद्धेः आगपि अबाध्यलब्रहमज्ञानेतराबाध्यत्वनरह्मज्ञने- 

तरबाच्यत्यादिरूपन्रिगिधसत्वघिद्धेः वेद विषमसन्ताकनैौद्रपरिकत्पितदोषवेषम्येणाविदयज्ञानादीनामपि तिषयविधया कारणाविदा- 

जन्यत्वेैव श्रमत्वोपपत्त्या सादिश्रमत्वावच्छेदेन दोषजन्यत्वबाधितविषयलयोः व्याप्यव्यापकभाव एव “यद्य च दुष्टं करण 

यत्र च मिथ्येति भ्रयय” इति शाबरवचनसख अमाणत्वेन दोषाजन्यत्वेऽपि अनादध्यासस्य खतस्त्वानाप्या च खान्यूनसत्ताक- 

दोषजन्यत्वेनैव श्रमलोपपत्तेदोषसलयलसानपक्षणात् यत्र विषये अविद्योपादानं तज्ज्ञानस्येव अविद्याऽप्रामाण्यप्रयोजिकेति 

ब्रह्मज्ञानसमसत्ताकयापि तया तदगामाण्याग्रयोजनाब चतुर्थतर्कऽप्रयोजकः । बन्धस्य शशविषाणवतुच्छलाभावेन 

निदृत्तिसंभवात् तखा आत्मखरूपलपक्षे अनिर्वाच्यलपक्षे प्श्चमप्रकारत्वपक्षे वा सिद्धेऽपि कण्ठगतचामीकार इव रप्य्थयलो- 

पपत्त्या पञ्चमतर्क ऽप्रयोजकः । यागीयवरीहिवेवष्यसाधनत्वेन नखविदलनाययग्रसक्तावपि वैतुष्यत्वेन तत्साधनतया प्रसक्ति- 

मात्रेण यथाऽवधातनियमः, एवं प्रकृतेऽपि ज्ञानत्वेन प्रसक्तसाधनान्तरनिङृत्तद्रारा नियमविधित्वसंभवैन हिरण्यधारणनिथ- 

मस्य परमापूर्वासाधनलवत् भक्ृतेऽ्पि बन्धनिकृत्युपयोगेनापि नियमविधिलसंभवात् टश॒धात्वादिना साक्षात्कारविवक्षणेऽपि 

दोषाभावाश्च स्तमतकोऽप्रयोजकः । बहुभ्यां अनायेयेदयादिना सर्वभाव ब्रह्मणः अ्तिपादनेनाकाादिभावापन्नख 
नह्मणो जनकलल्याधारलादिविवक्षणे बाधकाभावात् विवतैवावस्य हि पू्ैभूमिः वेदान्तवादे , परिणामवाद इति 
संक्चेपञ्चारीरकवचनानुसारेण ्रान्तिप्रसक्तस्यापि परिणामवादस्य सन्ेण साधनस्य युक्तलात् वैषम्यतेधरण्यादिशङ्कापरिहाराणा- 

मपि व्यवहारोपपत््य्थतया दुक्तवाच्टमतको ऽप्रयोजक इति मिथ्यातवाजुमानं नापरयोजकमिति--बिश्चद्यन्ति ॥ 

इति प्रतिक्कखतकैनियकरणम् ॥ 



५०८ अदरैतसिद्धि; । [ परिच्छेदः १ ] 

परोक्चत्वानिव्यत्वाघुपाधिसंभवाच श्रुलया योम्यतादिसकङमिथ्यात्वबोधनेऽपि तदर्थस्य न् मिथ्या 

त्वम्; मिथ्यात्वप्रयोज्करूपाभावात् । महामाप्योक्तन्यायोदाहरणमपि न युक्तम्; विषयेष । । 

तथाहि-श्ातानि सहस्राणीःव्यत्र स्वैनामस्थानसंक्ञकशिसन्निपातेन विहितो चुम् “ष्णान्ता षडिति 

षट्सं्षादारा “षड्भ्यो लुगिति शिखरूपसवैनामस्थानस्य पशचेत्यादाविव लङ्निमित्तं न भवतिः 

तस्सन्निपातेनैव विहितत्वात्, तत्सद्धावनियमेनेव विदितत्वादिवयर्थः । अलुस्यैव सर्वनामस्थानस्य 

य्॒चिमित्तत्वात्, “न दछुमताङ्गस्ये'ति छुमता ठुेऽङ्गकायेनिषेधात् । तथाचालुघप्रत्ययत्वेन् यन्न 

निसित्तता तज सन्निपातलक्षणन्यायावतारः, य तु श्रल्ययलोपे प्रत्ययलक्षणमि"ति न्यायेन द्दसेऽपि 
प्रत्यये कार्य भवति, तजाु्त्वविरेषणनेरपेक््येण प्रत्ययत्वमत्रेणेव निमित्तत्वात् न सन्निपातरृष्छण- 
न्यायावतारः; प्रलययसद्धावस्य ततरानुपजीभ्यत्वात् । णवं स्थिते यद्यमिथ्याभूतत्वेन प्रल्यक्षादेनि- 
भित्तता स्यात्, तदा परल्यथस्याटु्ततरेन निमित्ततायामिच भवेदेतन्यायावतारः । परतयश्चदेस्तु 
खरूपेणेव निमित्तता खपरा््थस्याप्य्थक्रियाकारित्वद्ैनेन भरागेवोपपादिता । अतो यत् बाध्यते 
तासिकत्वं तन्नोपजीभ्यम्, यच्चोपजीव्यमर्थक्रियासामथ्येलक्षणव्यावहारिकप्रामाण्यं तच न बाध्यत 

इति किं केन सङ्गतम्? तदुक्त दीकाङ्द्धिः--उत्पादकाप्रतिद्यन्दित्वा'दिति । अतणव-ज्योतिष्टोमादि- 
विधेरुपजीव्याभनिविद्यावद्धिषयत्वेनेव दवैतनिषेधस्यापि खोपजीभ्ययोग्यतादीतरविषयत्वेन सङ्कोच स्य वा 

~~~ ~~~ -----~~~~-~-+~--~~~------~-~~-न~---"-~-----------~ -~---~~^~ ~~^~-----~----~-~ 

गोडग्रह्मानन्दी ( लघुचन्दरिका ) । 
मापकतया आगमेन तथाबोधनात् तथोक्तवाक्यख खा्थं इल्यथः। राष्देति । ख्बोधकरब्दादीलथेः । व्यभिचारात् 
प्रमागशब्दबोध्यस्वं भरयभ्यापकत्वात् । नियमसिद्धेः उक्तम्याधिन्ञानसख । अभ्रयोजकत्वात् निश्चायकस्य तकैस्यान- 

वतरिणानिश्चयरूपत्वात् । परोक्षत्वेति । साक्षिभिन्रत्ेर्थैः । यथाश्चुतख घटादौ साध्याव्यापकत्वात् । नच---पश्चेत- 
रस्वतुख्यतेति--वाच्यम् ; उक्तोपाधियैदि सा्यव्यापको न खात्, तदा साक्षिणः छबोधकयोग्यतादिसमसत्ताकल्वे तस्य 
बाध्यत्वं निःसाक्षिकं स्यादिति तर्केण व्यापकतःनिश्वयात् , बाधोन्नीतपक्षेतरव्वतुस्यत्वात् , भात्मगुरत्वान्यतरत्वावष्टिखिक- 

साध्यभ्यापकं यथाश्चुतं परोक्षत्वमेव वोपाधिः । अनित्यसेति । विनारित्वेद्यथैः । गगनादैरपि विनाच्छिस्वान्न 
साध्याव्यापकलवनिश्चयः । वैषञ्यादिति। दन्ते िसद्धाबसख नि मित्तस्वात्तद्बिधातकव्वेऽपि दाष्टीन्तिके ताच्विकभ्रामा- 
प्यस्यानिमित्तत्वात्तद्िघातकव्वेऽपि नोक्तन्यायबाधः; व्यावहारिकथ्रामाण्यस्य निभित्तव्वेऽपि तद्धिघातकत्वमुक्तश्चतेर्नष्यत 
एवेति भावः । स्वैनामस्थानसंश्ञकेति । शि सर्वनामस्थानमिलनेन विदहितोक्तसंक्तकेय्थः । विहित इति 1 
सर्वनामस्थाने इति अनुवृत्तौ “नपुंसकस्य क्षरुचः इत्यनेन निहित इदथः । विहितत्वादिति । नच--उपदेशकारे 
यच् ष्णान्तं, तलेव षद्धसंक्ता बिधीयते; अन्यथा येन विधिस्तद्न्तसयेलन्तम्रहणसिद्धौ अन्तम्रहणं व्यर्थं स्यात्, तथाच 

शतानीलयादौ सा न युक्तेति-- वाच्यम् ; संख्येयस्यानुदृत्तौ मानाभावेन विभरुष दल्यादावपि षट्संज्ञा स्यात् , अन्ते गहीते 
ठ खीलिङ्गनिदशान्यथानुपपत्या संख्यानुद्त्तिः; तथाच तत्रैवाथीपततेरुपक्षयात् खभावनान्तत्वानाक्षेपात् , (सन्निपाते 
लया दिन्यायेनेव खभावनान्त्यायासंभवेन स्वभावनान्तत्वाकषेषतेयथ्यच । तमतति । छवणेवता द्यक्दटटनिव्येतेषा- 
मन्यतमेनेल्यथैः । अङ्गस्येति । “यस्मात् प्रययविधिसखदादील्यनेन विहिताङ्गसंज्ञकसेलयथैः, प्रकरतेरिति यावत् । ल्यु 
वरिहितङोपयोग्ये । तेन लोपात् पूर्वेसपि नाङ्गका्येम् । टुुपषेऽपीति ! अभरिविदिल्यादौ लुेऽपि क्िपादौ तुगादिका्य॑- 
मिलयथैः । यपि “स्थानिवदादेशः इयादिनैव टकषप्रययसय निमित्तता, प्रययरोप इल्यादिकं तु प्रययमान्ननिमित्तकमेव 
कार्यं अलययलोप इति नियमार्थम्; तेन बो मवीतील्यादौ ु्षप्र्ययिमित्तकं यड्ञो ङस्वेऽपि नाह्मनेपदमिदादिवैयकरणे- 
सक्त; तथापि नियमबोधकवाक्येन नियम्यग्रपकस्थानील्यादयवोक्तम् । एवं स्थिते येन रूपेण यद्यस्योपजीन्य, तेन रूपेण 
तत्तेन न विहन्यते इलयस्योक्कन्यायखरूपत्वे सिते । अमिभ्याभूतत्वेन सल्विषयकस्वेन । अर्थक्रियासामर््यै ति । 
्रबच्पादिकायंसामर्थयेलयथः । तास्विकत्वं ताचिकप्रामाण्यम् । न बाध्यत इति । विचारकाञे भपञ्चसय बाधेऽपि 
त्पूर्वकाराबाध्य विषयकत्वरूपं व्यावहारिकप्रामाण्यं न बाध्यत इयः । दीका भामती । उत्पादकं उपजीव्यम् । 
वस्तुतस्तु-ताचिकत्वेन भवयक्षादेरुपजीग्यत्वेऽपि प्रकृते तश्यायस्य नावतारः; सामान्यविषयकोक्तन्यायस्य विरोष- 
विषयकेनद्वैतश्ुतितास्पयीन्य थायुपपच्यादिना (तदनन्यत्वमारम्भणश्रञ्दादिभ्यः इति न्यायेन शप्राबस्यमागमसेव जात्या 
तेषु त्रिषु स्षटतमिति स्शला च बाधरसंभवात्, अत पव महाभाष्ये--'नदि ब्राह्मणीष्यादौ तक्यायानवतारात्त- 
ङयायस्य मल्याल्यानमाचङ्खय तक्याय आवश्यकः, दोषेषु ठ अरतिषिधातन्यमिष्युक्तम् । यन्न यन्न बाधकं तद्न्यस्यले 
तस्याकततार् इयथः । तथाच “गुड्हसखास्सम्डदधेःरिति सूत्रे गुणादिखङ््वा एडूदस्वादिति करणं ज्ञापयति, यदेतदन्य- 
विषय एवोक्तन्यायावतार, । यदि हि "नदि ब्राह्यणीण्लादौ सन्निपातन्यायेन संबुद्धिरोपबाधः, तदा गुणात् संद्धे- 
रियेव सूत्रं करिथेतेवयादिकमिवोक्तान्यथानुपपस्यादिकमपि बाधकमिति ध्येयम् । उपजीष्याश्नीव्यादि । उप- 

~~~ ~+ 



[ मिध्यात्वशरुत्युपपत्तिः ] गोडन्रह्मानन्दीयुतां । ५०९ 

खष्टयादिश्ुतेरिव कल्पितविषयत्वस्य वोपपत्तौ न तास्िकसर्चैमिथ्यात्वपरत्वकस्पनं युक्तमिति-- 
अपास्तम् ; दान्ते अञ्चिविदयादेरिव दाष्न्तिके योग्वतादेस्ताच्िकस्यानुपजीन्यत्वात् । नहि योग्यता 
ताच्िकयोग्यतास्वेन निमित्तम्, किंतु योग्यताखेनैव । सकरद्वैताभावस्याधिकरणखरूपत्वेन तद- 
चिकर्णस्य च ब्रह्मणः (सव्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः (तत्सत्यं स॒ आत्मे'त्यादिश्वुव्या खदयत्वप्रतिपादनात् 
न खषयादिश्वुतेरिच कल्पितविषयत्वोपपतच्तिः । तस्माद्योग्यतादेर्मिथ्य्वेऽपि बेदान्तबोध्यं सत्यमेवेति 
स्थितम् । यथाचाविद्यातत्कायेस्य खरूपतो निषेधेऽपि तुच्छवेरश्चण्यं, पारमा्थिकत्वाकारेण निषेधे 
वा पारमाप्थिकत्वधर्मडन्यस्यापि बह्यणः खरूपेण खच, तथोपपादितमधस्तात् । नचु--तत्वमस्या- 
दिवाक्येन प्रव्यक्लायविरोधाय तच्वपद्रक्षितयोरेक्यमिव सिश्यास्वश्रुव्यापि तदविरोधाय प्रलयश्चा- 
दिसिद्धादन्यस्येव मिथ्यात्वं बोध्यम्; अन्यथा प्रव्यक्ा्ु्रहाय व्यावहारिकमपि सच्चं न कस्प्येत, 
नेट नाने'त्यादि निषेधेनाद्यन्तसच्ववोधनात्-दइति चेन्न; बिशिष्टयोरेक्ये विरोषणयोरप्येक्यापातेन 
सवै विरि्टामेदपरवाक्यस्य क्षितविशेष्येक्यपरत्वनियमेन "त्वमसीष्त्यत्रापि तथाभ्युपगमात् । 
तदुकरतम्--'अविरुद्धविशेषणद्धयपमवत्वेऽपि विशिष्टयोद्धैयोः । धरते न यदैकता तदा नतरां तद्धि- 
परीतरूपयोः ॥' इति । मिथ्यात्ववोघकश्चुतो तु नास्ति प्लक्षादि बिरोधः; ताच्िकत्वांरास्यालुपजीव्य- 
त्वात् ९ व्याचहारिकसन््वस्य चो पजीब्यत्वान्नालयन्तासत्वकर्पनमिलयस्याप्युक्तपायत्वात् । नचु-श्रते- 
स्तात्पय चतन्यमात्रे वा, द्वितीयाभावविशिषटे वा, तदुपरक्षिते वा, नायः; विश्वमिथ्यास्वासिद्धेरि- 
प्रपत्तेः, तस्य खप्रकाश्लतया निव्यसिद्धत्वेन श्रुतिवेयथ्यौच । न दवितीयः; अखण्डार्थैत्वहानात् । 
अत्व न तृतीयः; काकवदितिवत् द्वितीयाभाववदित्यनेनापि सप्रकारकन्ञानजननेनाखण्डार्थत्वा- 
योगात्, चिन्मा्रस्य निदयसिद्धत्वेन तदन्यस्य च मुमुक््वज्ञेयत्वेन काकेन संस्थानविरोषस्येव द्वितीया 
भावेनोपटक््यस्यान्यस्याभावात् तस्योपरक्षणत्वायो गाचेति-- चेन्न; काकस्य संस्थानविशेष इव द्विती- 
याभावस्य सखरूपमेवोपटक्ष्यमित्युपरक्ष्याभावनिबन्धनोपरुक्षणत्वाुपपत्ते रभावात् । उपलक्षणत्वे 
हि उपलक्ष्यसच्चमाच्र तन््रम्, नतु तस्य खरूपातिरिक्तत्वमपि; गौरवात्, उपलक््यतावच्छेदकरूप- 
भावेऽपि खतोन्याल्त्तजातिवदुपलश््यत्वसंभवात्। अतपव न सप्रकारकत्वापत्तिः; काक्वदिलयचा- 

ए 

गोड्ह्यानन्दी ( खधघुचन्द्िका ) । 
जीभ्ये ये अश्षिषिये तद्रस्पुरूषाधिकारिकव्वेनेयथेः ! “ज्योतिष्टोमेन स्वगेकामो यजेतेःलादिविधिषु चतुणामपि 
वणीनामधिकारः अपन्चद्राणां वेति संशये, विरोषाश्रवणाच्वतुणौभिति प्रासे, “आहवनीये जुहोती'लयादिविधिना 
आष्वनीया्प्नीनां सामथ्यकट्पितविधिना अनुषटेयार्ध्तानसख च कस्वङ्गस्वात् शुद्धस्य चाह वनीयार्थन्लानोपा- 
याघानाध्ययना भावात्, यादिनाहवनीयादेः दथ्यादिनाथन्ञानस्य च त्र कल्प्यत्वे गोरवात् "वसन्ते जाह्मणो- 

ऽश्रीनादधीतेग्ादिविहिताधानादिसिद्धाहवनीयादिमन्तया छ्कृक्तानां तरेवर्णिकानामेवाधिकार इति षष्ठप्रथमे स्थितम् । 

विषयत्वस्य निषेधबोधकस्वस्य । तास्विकस्वैमिथ्यास्वेति । तारिवकं यत् स्वसमानाधिकरणायन्ताभा- 
वस्वरूप, तस्प्रतियो गित्वेय्थेः । नयु मरपञ्चः स्वरूपेण निषिदधस्तुच्छः स्यात्, पारमारथेकलवेन निषिद्धशरत् बह्यापि 
तथास्तु, नि्मैकस्वात्, अथ बरह्म तेन रूपेण मिथ्या, छदस्वरूपेणेव सत् , तरिं भपञ्चोऽपि तथास्तु, तत्राह-यथा 

चेतति । खरूपतः भाविश्चकष्वादिरूपेण । ब्रह्मणो ब्रह्मण एव । सरूपेण अद्धरूपेण । अधस्तात् मरथममिथ्यात्व- 
विन्वारे । स्वेन हेयत्वात् तुखवैरक्षण्यम्; पारमार्थिकत्वश्यून्यस्यापि प्रपञ्चय छुद्धरूपेण न सत्वम्; तस्य छद्धरू- 
पस्वाभावात्, भवेऽपि श्चुयनुमानाभ्यां तदेव मिथ्यात्वम्, न बह्मणः; मानाभावात् , सक्षिस्वाचरत्या चुक्रम् । विशे- 
चणयोस्कयापात्तेनेति । वाच्यविशिष्ट भमेयनिरिष्टमिल्यादएविव “सोऽयशमिलयादौ तत्तेदन्तयोर्विंशेषणत्वे विरोष्यान्व- 
यनियमेनान्योभ्यमसरेदान्वयापातेनेदथः । सर्वत्र विरोषणयोरमेदबाधस्थके ! असेदपरे ति । असेदपरत्वयोग्येलयथः । 
विरिषटोपस्थापकसमानविभक्तिकपदद्वययुक्तेति यावत् । रक्षित विशेष्येक्मरेति । रक्षितछचद्धषिरोष्यभ्यक्तिमत्रेयैः । 
विरिष्टबोधकूपदस्य वििषटमतियोगिकान्वयबोधकसवमावदयकम् ; सुख्यन्रृ्तिज्ञानसहक्ृतस्य तस्य तादशान्वयबोधोप- 

श्रायकस्वस्य ज्कुसस्वात् , अन्यथा “रोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्तीश््यादो कोहिलयदेविंशेषणता न॒ स्याहुपरक्षणताया 
उपाधिवाया वा वक्तु शक्यत्वात्, अतो सुख्यां वृत्ति ्यक्स्वैव वा विरोषणस्वं वाच्यम् । तत्रापि तात्य विषथस्योपा- 

धिस्वेऽपि मानाभावादुपरुक्षणस्वमेवावरिष्यते । तथाच छुद्धन्यक्िमाच्रथीपरत्वमिति भावः । एकता अन्तामेदः । 

विपरीतेति । जीव्वेशचस्वरूपविरुढविशेषणघटितेयधेः । तथाचालन्तामेदपरत्वान्यथानुपपस्या छद्धलक्षणेति 

मप्वः । संस्थानव्रिश्चिषस्य उचणस्वादेः । खतोव्याघ्रत्तेति । घट इति ज्ञाने अन्यानिरोषितरूपेण भालमानघट- 
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प्युपलश्चणस्याध्रकारत्वात्, किंतु खरूपातिरिक्तधर्मस्य त्ोपलक्षणत्वेन सभ्रकारस्वम् , इह तु तन्नेति 
वैषम्यम् । नचोपलक्षणवैयभ्यम् ; अनर्थनिवृच्तिदेतत्वेन दवितीयाभावद्वारकसखरूपज्ञानस्योदेदयत्वात् › 
तस्य प्रागसिद्धत्वात् । नच मिथ्यात्वासिच्ये्टापत्ति; अवान्तरता्पर्थस्य जापि स्वात्, तद्धारव 
खरूपचेतन्ये महातात्पयीत् । अतणएव--श्वुतिवोध्यस्य विरोषणस्योपरक्षणस्य वा ॒द्वितीयाभावस्य 
सक्ते अद्धैतहानिः, असच्वे चादण्डे दण्डीति वाक्यवत् काकदहीने काकवदिति वाक्यवच्चाद्वेतवाकच्य- 
स्यातखाबेदकत्वापत्तिरिति- निरस्तम्; आये द्दितीयाभावसच्ेन द्धितीयामावासिच्यापादनस्या- 
चचितत्वात्, अभावस्याधिकरणातिरेकानभ्युपगमाचच । द्वितीये त॒ सश्यादिवाक्यवदुपरुक््यस्वरूप- 
सत्यत्वमादाय तस्वावेदकत्वात्, मुख्यतात्पयैविषयस्यासत्यतायामेवातसावेदकत्वाभ्युपगमात् । 
अतप्व महातात्पयौभिभ्रायेण चैतन्यमात्रे तात्पयैमिद्या्पक्षेऽपि न दोषः; अवान्तस्तात्पयंण 
मिथ्यात्वसिद्धेरपि खीकारेणेष्टापत्तेरप्यसंभवात्) नञु--द्वितीयाभावे महातात्पयोभावः किं भ्रमा 
णान्तरप्राघ्या, यथा चायुक्षेपिष्ठत्वादौ, उत तद्धिरोधितवेन; यथात्मवपोत्खननादौ, उतोदेदयविशेष- 

क "~~~ ^^ ^~ ~~~ ~ 
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व्वादिर्थः । उपङक््यत्वेति । उप्थाप्यत्वेव्यथेः । अनर्थति । सद्वितीयस्वक्ञनेलथैः । द्वितीयाभावद्धारकेति ! 
द्वितीयाभाववस्वेन ब्रह्मोपस्थितिद्रारकलक्षणान्ञानाघीनेलथैः । अवान्तरतात्पर्येति । मच्रार्थवादादेदेवताचिमहा- 
दिबोधनद्वारा स्तुयादिपरमतास्पर्यकस्य देवताविग्रहादाववान्तरताप्पर्थस्य बिवरणकारादिमतः इवाद्वितीयत्वादिरूपेण 
अह्यन्ञानाधीनया विरोधभरतिखन्धानाघीनया छश्चणाकट्पनया खुद्धनह्यपरत्वेन गृद्यमणणखद्वितीयादिवाक्यस्यद्धितीय- 

त्वादिबिरिष्टबह्मण्यवान्तरतात्पयैख स्वीकारः । उक्तं हि संक्षेपशारीरके--"सामानाधिकरण्यमन्र भवति प्राथस्य- 
भागन्वयः पश्चादेव विदोषणेतरतया पश्वाद्धिरोधोद्धवः। उत्पन्ने च विरोध एकरसके वस्तुम्यखण्डात्मके वृत्तिरैश्चणया 
मवलययमिह ज्ञेयः कमः सूरिभिः ॥ सामानाधिकरण्यमन्र पदयोक्ञेषं तदीया्थयोः संबन्धस्तु विरोषणेतरतया ताभ्यां 
सहाश्यास्मनः । संबन्धोऽप्यथ रक्ष्यक्चषणतया विज्ञेय एवं बुधरेतान्य्थपदानि बुद्धिपद्वीमारोहभीयानि तु ॥" इति 

पदयोः सामानाधिकरण्यमर्थेयोर्विरोषणाविरशेष्यमभावसंपादकं तादास्म्यं च ज्ञेयम् । ततो `'विरोधप्रतिसंघानात् । खद 
छक्षणया धीरिः । तथाच प्रदोपस्थाप्ययोर्विशिष्टयोरभेदबोधस्य द्वारत्वेनोक्तत्वात्तन्नावान्तरतात्प्यमिति ज्ञापितम्. । 
ननु--उक्तपदरदि तीयत्वादिविरिष्टे बरह्मणि नावान्तरतास्ण्यैसिद्धिः; तेषां दययमर्थः--“सल्यं क्ञानमनन्तमेकमे वा- 

दितीयःमिल्यादिवक्यस्थानां सलादिपदानां म्रथमतोऽल्यन्ताभिन्नाथैकस्वं निर्णीयते । एतानि खबोध्यार्थानामल्यन्ता- 
भेदपराणि, समानविमक्तिकनानानामष्वात् , नीरो घट इत्यादिवत्; भिन्नयोस्तादास्म्यबो धने मुख्यसामानाधिकरण्य- 
बाधात्, अलन्तमेदो दखण्डेक्यरूपो सुख्यं सामानाधिकरण्यमिति संक्षपश्चारीरक एव प्रपञ्चितम् । पश्चात् अद्धप- 
दार्थ उक्तवाकष्यतपत्प्ैविषयी भूतबोधविषये सल्याद्धितीयपदवच्याथौनां विशेषणत्वमुपलक्षणत्वं वेति ज्ञायते; प्रसेयवि- 
शिष्टं वाच्यविशिष्टमित्यादौ विरोषणत्वस्य 'सोऽयःमिलयादौ चोपलक्षणव्वख वाच्यथैषु दृष््वेनात्रापि तयोः संभावित- 
त्वात्, पश्चाद्विरोषणस्वे विरो धद्षेनेनोपरुक्षणत्वस्येव लिणैयेन रक्षणावृत्तिनिर्णय इति; तथाच विरिष्टयोरमेदे वा 
उपरुक्चितस्वरूपे वा ताप्प्यमिति तात्पयसंशय एव द्वारतयोक्तः, नतु विशिष्टयोरसेदबोध इति तत्रावान्तरतात्पर्थे 
मानाभावस्तत्राह--तद्भारेबेति । सल्यादिवाक्येन श्ुद्धबह्मबोघे जञ्यमाने ब्रह्मणि सलयत्वाद्युपहितासेदनिणेयो दारम् ; 

अन्यथा ब्रह्म सलं मिथ्या वेति संशयानिन्रस्योक्तत्ताने पिथ्याबिषयकत्व रूपाभ्रामाण्यसंश्चयेन तत्वमसखादिवाक्यार्थ- 
बोधेऽपि तदुत्पादात्तसा विद्यानिवतेकस्वं न स्यात्, एवं ब्रह्म ज्ञानस्वोपहितं न वेति संद्रायानिवृर्या बहयखरूपसुखस्या- 
भरकाश्चमानत्वसंक्चयेन मोक्षखपुरूषाथत्वसंश्चयेन मोक्षाथप्रडृत्तिनै स्यात् । एवमानन्वत्वसंशयानिदृत्यापि सा न स्यात् , 

एवमनन्तत्वसंशयानिदृत्यापि विनारशिस्वादिसंश्येन सा न खात्, एवमद्धितीयत्वसंशयानिवृस्या जीवबह्मसररूपयोः 

संसारित्वैश्वयौदिदै तविरिष्टयोरैक्यमनुपपन्नम् । विरुढधर्मेयो गिस्वपयुक्तभेदसंशयेन तयोरेकेयनिश्वयेऽप्रामाण्यसंशयादि स~ 
भवाक्तख्याविद्यानिवतेकघ्वं न स्यात्, तस्मात् पश्चादेव विश्चेषणेतरतयेव्यस्य हवरो बोभ्यौ । विरोषणविरोष्य भावेन 
बह्म सलयमिलयादिरूपो द्वरीभूतो बोधः पश्रादियेकः । सत्यादिवाक्यतास्पयैविषयबोधे सलादिपदवाच्यतावच्छेदकं 
विरोषणसुपलक्षणं वा, द्वयोरपि संभावितत्वादिति मरतिसन्धानं पश्चादिलपरः । एवच सामानाधिकरण्यमिल्यादेरयं 
फरिताथः । सामानाधिकरण्यं प्रथमोऽन्वयः । अन्वयपद्ं सुख्यताव्पर्य विषयधीप्रयोजका्थेकम् । पश्चाद्विरोषणेतर- 
तयान्वयः, पश्चाद्विरोधन्ञानम्; सलयघ्वादिसं समख मिथ्यात्वात्, तद्धरिताथसाधिष्ठानस्वाभावात् छदव्यक्ति- 
रूपेक्यबोधकत्वस्य सुख्यसामानाधिकरण्यत्वाच्च सं सगैघटितस्वेनोक्तवाक्यतावपर्थमुपपद्यत इल्याकारम् । अन्वयः विरोधे 
उक्तक्षन इति ध्येयम् । द्वितीयाभावासिद्धीति । द्वितीया सानरूपद्वितीषालिन्छाड्द्रेतहानीयथेः । प्षेपिष्ठत्वेति । 



[ मिथ्यात्वश्रतयुपपत्तिः ] गौडबद्मानन्दीयुता । ५११ 

णत्वादिना यथा_ ब्रदैकस्वादौ, नाद्य; स्वयैव ` द्वितीयाभावस्य प्रमाणान्तरपास्यनभ्युपगमात् । 
द्वितीयेऽपि विरोधिमानं न तावत्पवयक्षादि दवेत्राहि; त्वन्मते तस्यैव श्ुतिबाध्यत्वात् , ̀ नद्वैतवा- 
कयान्तरम्; तस्यात्ममात्रपरत्वे द्वितीयामावाविरोधित्वात् , न हि विशेष्यविषयं 'अभ्रिहोचं जुद्ोती'ति 
वाक्यं बिरिषठब्रिषयेण “दधा जहोतीति वाक्येन बिरध्यते, द्वैताभावपरत्वे स्वेकविषयस्वेन सुतराम- 
विरोधात् । नापि दतीयः; श्रहं संमाष्ीःल्ज् संमाजनस्येवाखण्डार्थपरे वाक्ये विधेयान्तरस्याभातेन 
विशेष्यस्य राखगम्यस्य चिन्माचस्याप्राप्त्वेनोदेदयत्वायो गा द्वितीयामावस्योदेद्यविदोषणत्वासु- 
पपत्तेः, अविवश्चाहेतोरचुवाद्यत्वस्याप्यभावाचेति--चेच्न; खयमेव खबोधितमपि द्विकीयामावं 
द्वितीयत्वादेव निषेधतीति खषिरोधादेव श्युतेस्त्ातात्पयौत् । मानवियोधित्वमास्य तात्पयौभावे 
पथोजकः्वात् खविरोधेऽपि न क्षतिः । नु-ण्केनैव प्रमाणेनेकस्य प्रात्िनिषेधावतुपपन्नो, न; 
रूपमेदेनाविरोधात् ।. द्वितीयामावसवरूपं हि शाखेण प्राप्यत्ते । तस्य च प्राप्यतावच्छेदकरूपं द्वितीया- 
भावत्वम्; तच्च न निषेध्यतावच्छेदकम्, कतु द्वितीयत्वमेव निषेभ्यमात्राुगतम् । तत्न तदन- 
भ्युपगमे तु न तस्य निषेध्यत्वम्, न वा तेनात्मनः सद्धितीयत्वापत्तिरिति न कोऽपि दोषः । यजतु 
प्राप्यतावच्छेदकमैव निषेध्यतावच्छेदकं, तज पराधिनिषेयदाख्रयोरतुस्यविषयत्वेऽपि विरेषद्याख- 
विपयपरिव्यागेन सामान्यश्ाख्प्रवृत्तिः, तुद्यविषयत्वे त्वगद्या विकरप इति न निषेधस्यासङ्खोचेन 
परवृत्तिः; यथा नर्दिस्यास्सवो भूतानी"ति निषेधरासखरस्य 'अश्रीषोमीयं पड्ुमारसेते'ल्यादिपा्तिशा- 
ख बिषयेतरविषयत्यं “अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति नातिरात्रे षोडशिनं गह्णाती स्यादिधाक्षिनिषेधशा- 
खयोस्तु बिकद्पेनैकविपयत्वम्; पकस्व हिंसात्वस्य षोडदिग्रहत्वश्य च पासिनिषेधयोरवच्छेदक- 

गोडनह्यानन्दी ( रघ्चुचन्दिका ) । 
अतिषक्षिपरत्वेव्यथ; । वपोत्खननादाविति । “स प्रजापतिरात्मनो वपाञुदकिखिददि"्यादिवाक्यार्थे वपोस्लननादा- 
वित्यधेः ¦ अरहटेकत्वाद्ाषिसि । दशापवित्रेण म्रद सम्मार्ाल्यादौ अहसुदिक्य द्लापनित्रेण सम्माजैनस्य विधौ अहत्वा- 
दिमाग्रमुदेक्यविरोषणतया विवक्षितम् ; न तु अहेकष्वादिकम्; यावता विशेषणेन विना नो देयं पयैवस्यति, तावत 
एव विवक्षितत्वात् । उदेश्य हि क्रियां भति प्रधानं तत्पयैवसि्तं सक्नेतरेण विशेषणेन नियन्तुं शक्यते, विधेयं तु 
गुणीभूतं शतेन सर्वेण विशेषणतया नियम्यत णव । तदुक्तं वातिंके--श्रघानक्रिया कारकाणि पिण्डीकरो'तीति। 
एवं व्वस्योभयं हविरार्तिमाछैत् चेन्द्रं पञ्चशरावमोदनं निर्वपे"दियादौ निमित्ती भूतदहषिराद्यौदौ नोभयत्वादिकं विवक्षित- 
मिति भावः । खबोधितं खेन बोध्यमानम् । अतात्पयोत् सुख्यतास्पयौ भावात् । न क्षतिः न मानविरोधक्षतिः । 

तथाच वपोस्खननादिदाक्यवत् न मुख्याथेमहातात्प्यैकमद्धितीयपदमिति भावः । नन्वित्यादि । सहणाग्रहणवाक्याभ्यां 
अहणसैकस्यैव बिभिनिषेधयोः स्वीकारात् एकेनेव्युक्तम् । एकेनैव वाक्येन निषेधस्य प्रा्िः निषेधस्य निषेधश्नोपपद्यत 
एवेष्येकस्येव्युक्तम् ! एकेन वाक्येनेकस्य प्राक्षिनिषेधयोः सीकारे तु कमेण तयोः स्वीकारे विरभ्यञ्यापारापत्तिः; युगप- 

स्लीकरारे निषेधार्थ विधेयस्यानुवादायो गः, भनुवाद् ख्य प्रातिपूरवैकल्वात् सषृदुभयत्र तात्प सं भवेनादृत्तिकर्पनापततेवौक्य - 

मेदापत्तिः, किचेकस्य वाक्यस्य प्रा्िनिषे धयोः स्वतश्रतात्पयौ स्वीकारे त्योर्वेयर्थ्यम् । नहि निरेधार्थमेव फिंचिष्िधी- 
यत दूति कुत्रापि दृष्टमिति भावः । रूपभेदेनेति । खतच्रतात्पयभेदखोकारे सलयेव विरम्यभ्यापारादिकं दोषः; न्यो 
दृच्राय वच्नमुदयच्छ"दित्यादौ स्वार्थं चिधाय तद्भारा स्तुल्यादितात्पयंस्वीकारात् । स्तञ्जतात्पयौ भषेऽपि विधिनं स्यथः । 

यच्र दचकरूमेण विधिनिषेधौ, तत्र विधितः; निवेधाधेमेव तवर विधानाद्विधेयसयैव निषेधाच्च, अकृते तु द्वितीयमात्रस्य 
निभेधः, न तु विधेयस्य द्ितीयाभावस्येव तद्विधिरपि न तन्निषेधा्थः; किस्वखण्डवाक्या्थेसिच््थः । तथाच द्वितीया- 
आवस खस्वेतररूपसर्वद्वितीयनिषेघ रूपत्वेन निषेघ एव तावरम् ; न विधौ । तदेतद्कष्यति-- रकृत तु निषेधसयैव 
शञाश्चार्थव्वादि"ति । तदपि ताच्पर्य न मुख्यम्; तद्विषयस्यान्यशोषत्वात् । तथाच न द्वितीयाभावस्य तात्त्िकत्वम् , नवा 

विथेयस्वनिमेध्यत्वयोर्वियेध इति भावः । नयु द्वितीयाभावस्य बह्रूपर्वखीकारपक्षे बह्मभिन्नष्वरूपं द्वितीयस्वं न 

तदुनुगवम्, तन्राह--तत्ेति । दवितीयाभाव इल्थेः । तद्नभ्युपगमे द्वितीयत्वास्ीकारे । नजु--यथा “न दिंसया"- 

दिति निषेधो विहितान्यष्िंसाविषयकः, तथा द्वितीयसामान्यनिषेधो दितीयाभावान्पाद्ितीयविषयकोऽस्तु; यथावा 
पोडरिग्रहणाग्रहणवाक्याभ्यां विकर्पसिद्धिः, तथा दितीयाभावभ्रा्तितत्रिषेधाभ्यां सास्तु, तत्राह--यज्न त्वित्यादि । 

अतुल्यविषयकल्वे सामान्यविशेषमावाद्यापन्नविषयकत्ये । तुस्यविषयकल्वे सामान्यनिरोषभावाच्नापन्नविषयः- 
कत्वे । अगस्येति । निषेषशाच्रस्य संकचदृत्तिस्वे ्ासिाखवेयभ्योपत्तिरूपवक्षयमाणदोषेण सङ्गो चाभावरूपगतेर- 
॑मृवेनेयथैः; । विकट्येन पाकिकायुषटनेत ] पकविषयक्रत्वम् प्कसपतिरावरख विधिनिषेषोभयसंबर्पगोधकत्यम् ॥ 



५१२ अद्वैतसिद्धिः । [| परिच्छेदः १ |] 

त्वात्, त्र निषेधराखस्यासंकुचटृत्तितवे भािशाखस्य सवौत्मना वैयथ्योपत्तिः, प्रकृते च दवितीय. 
त्वेन रुपेण निषेधस्यैव शाख्राथेच्वान्न कस्यापि वैय्यशङ्ा । अतपव--दवितीयाभावनिषेधे पुनर्दिती- 
योन्मज्नापत्तिरिति- निरस्तम् । उपपादितमेतत् मिथ्यात्वमिध्यात्वसाधने । यथा प्रतियोभ्यभाव- 
यो्निचेध्यतावच्छेदकैक्ये नेकनिपेधेऽपरसत््वापततिरिति । नच--खेनैव निषिद्धस्य द्वितीयामावस्य 
द्वितीयस्येव विरोषणसरेनोपलक्षणत्वेन वा पुनखपादानं न युक्तसिति- वाच्यम्; अभावबुद्धौ निषिद्- 
स्यापि प्रतियोगिनः “सा श्ुकतिरिव्यच प्रतिषिद्धस्यापि पूर्ैप्रतीतरजतस्योपटक्चणतयोपादानद्रोनात् , 
असङ्कीणैज्ञानप्रयोजकत्वस्य प्रकृतेऽपि तस्यत्वात् तस्मात् एकमेवाद्धितीय'मिल्यादिश्युतिविभ्वमि- 
थ्यात्व प्रमाणमिति सिद्धम् ॥ इत्यद्वेतसिद्धौ सामान्येन मिथ्यात्वशचुत्युपपत्तिः ॥ 

गोडन्रह्मानन्दी ( रघुचन्द्रिका ) 
अहणे अनुष्ठिते तस्सहितेरङगेपकारः, अनयुष्टिते तद्रहितैरप्युपकारः, परं त॒ तत्सहिताङ्गोपकृतेनातिरान्रेण जनिते फे 
भूमासि; अन्यथा तत्सहिते प्रद्स्यनुपपत्तरिति कड्प्यत इति भावः । निषेधस्य ॒द्वितीयाभावसाधारणद्वितीयत्वसा- 

मान्यावच्छिन्नप्रतियोगिताकामावस्य । शाखाथैत्वात् अद्वितीयपदधरितश्ञाख्स्यावान्तरतात्प्यैविषयष्वात् । न 

कस्यापीति । द्वितीयाभावोऽन्न न प्राप्यः; तस्यापि द्वितीयत्वेन तव्य्घरेव तन्निषेधरूपस्वात् द्वितीयसामान्याभवो 
हि एकः खेतरसेव स्वस्यापि द्वितीयस्यामाव इति तसपराक्िरपि द्वितीयत्वखूपेण तद्विशिष्ट विरोधिनी तक्निषेध 
एवेति मिषेधदाखयेव तस्पापकङाखस्वेन न तद्रेय्यशङ्केति भावः । अत एव उन्तवाक्यस् सवेद्रैतनिषेधमान्रतात्प - 
यैकस्वादेव । उन्मज्ञनेति 1 आक्षीलथैः । निरस्तमिति 1 द्वितीयाभावो बरह्मणि नास्तीति निषेधपर्यवसाने द्वितीयो- 
न्मजनं खात् । द्वितीयाभाषो द्वितीयं च किमपि ब्रह्मणि नास्तीति पर्यवसाने तु सुन्दोपसुन्दन्यायेन योरपि निषेधान्न 
तयोरेकस्याप्युन्मजनमिति भावः । विहोषणत्वेनेति । विरोषणत्वेन द्वितीयखोपादानं यथा न युक्तम् ; निषेधस्य 
पूर्वकृतस्य व्य्थस्वापत्तेः, तथा द्वितीयाभावसोपलक्षणतया पश्चादुपादानं व्यथखावयुक्तमिव्य्थः । निषिद्धस्य पुनरुपर- 

क्षणल्वेनोपादानं व्यथैमिदयत्रादाङ्खते । निषिध्यमानस् निषेधकेन विरोषणतयोपादानं युक्तम् ; प्रापकस्य निषेधकस्वनि, 
सोधादिश्याशङ्कय रूपमेदेनएविरोधादिति समाहितं पूर्वमिति न पौनसक्लयम् । अमाववुद्धौ नात्र रजतमिति बुद्धौ । 
निषिद्धस्यापि रजतस्य प्रतियोगिनः “सा श॒क्तिःरियत्रोपरक्षणतयो पादानदद्ैनादिति योजना । ननु "सा छचछि- 
रिखत्र रजतस्य तस्पदाथैस्य विशेष्यत्वेन नोपलक्षणत्वम् , तत्राह--प्रसिद्धस्येति । भ्रमसिद्धसेयथैः । तथाच (सा 
शक्तिरिति ज्ञानं ्रमबाधकतवेन अमतद्विषयविरोधित्वान्न तद्विषयकमिति भावः । तस्पदबोध्यत्वं प्रती तत्वादेवेत्यारयेन 
ूर्वप्रतीतेस्युक्तम् । उपटक्षणतया विेष्वी भूतेदन्त्वविरिष्टोपस्थापकत्वे सति अभासमानतया । ननु शयं छक्ति" 
रिति ज्ञानं अमविशेष्येदन्त्वविरिष्टे शुक्तिरवं विषयीकुर्वदेव बाधकम्; नान्यथा, तन्न चिशेष्योपस्थापकतया रजतस्यो- 
पादानञुपयुञ्यते, ह्ितीयाभावस्य तु ब्रह्मज्ञाने विशेष्यी भूते किचिद्ध्मषिरिष्टे नोपस्थापकतवम् ; तव्राभास्रमानल्वमान्रेण 
त॒ नोपरक्षणत्वम्, तत्राह--असङ्कीणैज्ञानेति ! व्यावृतताकारकक्लानेत्यथः । तुख्यत्वादि ति । किंविद्धमेविरिष्टा- 
नुपस्थापकस्वेऽपि शुधब्रह्मोपस्थापकत्वादुपलक्षणतया व्यावतैकत्वस्यापि पूर्वसुक्ततवाव्याृत्ताकारकुधीप्रयोजकलेन 
्वितीयाभावस्याप्युपयोग इति भावः ॥ इति टधुचन्द्रिकायां सामान्यतो मिथ्यात्वश्चुव्युपपत्तिः ॥ 

~~ 

अथ मिथ्याखश्चुव्युपपत्तिः ॥ 

( १) तत्र न्यायागृतकाराः-- 
चूला खखरूपप्रामाण्यतद्धतुयोग्यतादिमिथ्यात्वबोधने अरयक्षादिसिद्धतत्सदयत्वोपजीवने च वब्रह्येतरसवमिथ्यालापिद्धिः 

सर्चिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातखेति न्यायविरोधेन धटादिमिथ्यालासिद्धेः, तन्मिथ्याल्बोधने तु शब्दवो- 
ध्यस्य शाब्दततपरामाण्ययोम्यतादिसमसत्ताकत्वनियमेन श्रुतिबोध्यस्य ताच्तिकल्वारिद्धिः । सख्वाप्तवाक्ययोस्यतापरामाण्यारीनां 
सवषामपि सत्त्वात् तदथं सति व्यभिचाराभावात्, युष्मन्मते शब्दस्यासत्तवेऽपि तादशशचब्दे आध्यपौरषेयत्वयोरभाविन 
याड्च्छिकसंवादित्वस्य वोपश्चुतिवषिङगत्वेनैव प्रामाप्यख वेव युक्तत्वेन व्यभिचारामावात् । तत्रापि यदि तालिकस्वमिथ्या- 
त्वपरत्वं श्तेः निणीतं स्यात् , तर्द योस्यतादिसमसत्ताकत्वमर्थेति नियमोऽ्माणमिति स्यात्, नैतदस्ति; खरूपेण 
पारमर्थिकत्वेन वा त्रालिकनिषेधरूपसत्यतवविरोधिमिथ्यात्वबोधने श्युतितातपर्यामावख पूरवमेवोपपादितत्वात्, अथोच्येत 
तत्वमसीलादानिवे प्रलक्षाविरोधा्यं॑भ्रयक्षालिद्धमिष्यात्व एव ॒शतितायर्यं॑ युक्तमिति । अत्रेदं निवेचनीयम्-- 
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किं मिथ्यातवश्ुतित्वेन भवदभिमतं वाक्यं चेतन्यखरूपमात्रपरम् उत दवितीयाभावविशिष्चैतन्यपरम् , आदोखित् द्वितीयाभावोप- 
लक्षितचैतन्यपरम् । आ्े--विश्वमि्यात्वसिष्या इ्यत्ति, सप्रकारत्वेन तस निलविद्धतया शुतिवेयथ्वं च । द्वितीये- 
अखण्डार्थत्रहानिः । तरतीये--दितीयाभाववदिति सप्रकारकबोधेऽखण्डारथत्ववाधः, निखसिद्धतया चिन्मात्र सुुक्व- 
हेयतया विशिष्टचेतन्यस्योपलक्ष्यतावच्छेदकथर्माभिवेन धर्मान्तरस्य वोपलक्षयलासंमवेन द्वितीयाभावस्योपलक्षणत्वायोगः । 
अस्तुवा कथंचित् द्वितीयोपलक्षणता, एवमपि तख सत्तरेऽैतहानिः, मिथ्यात्वे अतत््वावेदकताऽऽ्पत्तिः, द्वितीयामावेऽता्प्यै- 
तु इशपत्तिश्ुतिवेयथ्यै पूर्वोक्ते 1 वस्तुतस्तु--मानान्तर प्राने श्रुलपेश्षया दुबेरत्वेन प्रयक्षस्याविरोधकलात् आत्ममाच्न- 
परत्वे द्वितीयाभावाविरो धिलात् , दि तीयाभावपरत्वे समानविषयकत्वेन चैको द्र्टऽदेतो भवतीति वाक्यान्तरस्याप्यविरोधिनि 
च द्वितीयाभावे किञ्निमित्तकलाविरेषेऽपि ङ्ितिचेति सूरस्य कितिचेति उच्यविषयलवत् हिसालाविक्ेषेऽपि न दिखादिल- 
स्या्नीषोमीयालम्भाविषयलवच द्वितीयलाविशचेषेऽपि नेदैदादिशरुतिगोधितनिषेधलेषयत्वासंमवात् द्वितीयाभावतात्पर्यकता- 
वादो न सभवदुक्तिकः । खवचनेन खस्य निषेधे व्याघातात् तत्परिदारस्य खतात्पयैकत्वकल्पनया वभे अन्योन्याश्रयात् 
खेतरविषयत्वेन संकोचेनैव वणनीयलात् यद्विशेषणं बिना उदेश्यलसिद्धिः, तद्विरोषणं न विधक्षितमिखत्रैव अहेकलाधिक- 
रणाभिप्रायेणाशनायायतीतसलज्ञानादिविशेषणं विना अनिह्लीतस्य ब्रह्मणो विशेषणस्य द्वितीभामावस्यापि विवक्षावस्यक- 
लात् श्वुतितात्पयैविषय एव द्वितीयाभाव इति न सर्वमिथ्यात्वसिद्धिः । अमाणगम्यस्यापि तख तात्पयविषयचे तु आत्म- 
वपोत्छननवतरःतिभासिकलापत्तिः उपक्रमोपसंहारादिभिः प्राकरणिकरत्वेनावगतस्यं निष्परपञ्चलसावान्तरतात्प्थबिषयलेन 
व्यावहारिकसलकल्पनं तु न युक्तम् । वस्तुन स्तु--अवान्तरतात्ययैविषयस्यापि मदहाताल्थैविषयसमसत्ताकलनियमाद- 
वान्तरतात्पयैविषयलेऽपि तत्पारमार्थिकलात् अद्रतदानिरपरिदार्थैव । यथा शक्तौ रजताभावस्य तात्विकलात् शुक्तौ रजतं 
कच्ितम् । एवं द्वितीयामायो बरह्मणि तात्तिक इति दितीयं तत्र कस्पितमिति व्यवदहारोऽप्यत एवोपपद्यते; अन्यथा द्विती- 
यवत् द्वितीयामावसापि व्यावहारिक श्रयः म्रयक्षयपि बाधायोगादिति ब्रह्येतरसर्वैमिथ्याचसिद्धिनं श्रुतिसिद्धापीति सवैमन- 
वद्यमिति-वणैयन्ति ॥ 

(२) सिद्धिकारस्त- 

आ्लापोरुषेयत्वयोः दोषाभाव एवोपक्षयेण निदुष्टलेनापापौरुषेयवचनानामिव खाप्रदेवतावाक्यानामपि सद्थानां 
शब्दत्वेनैव प्रमाणतया तादशार्थं व्यमिचारेणार्थस्य शब्दसमसत्ताकत्वनियमस्य व्यभिचरितत्वेन अपरोक्षत्वानियत्वाम्यां 
सोपाधिकत्येनच मिथ्यात्वातात्विकल्ानापत्त्या शब्देन खखरूपप्रामाण्यादीनामपि मिथ्यात्वबोधनात् प्रयक्षसयामिथ्यामूत- 
त्वेन निमित्तत्वाभाषेन पूर्वोक्तरीदयोपजीव्यविरोधामावेन संनिपातलक्षणन्यायानवतारेण ज्योतिष्टोमादिविधेर्निवि्योपजीव्य- 
लात् मिथ्यात्श्चुतेः ताच्विकयोग्यता्नुपजीन्यतेन त्याभ्निवि्यावद्िषयत्वेनेव सखोपजीव्ययोम्यतादीतर विषयत्वेन संकोचा- 
सक्ते न ब्रह्येतरसर्वमिथ्यात्वासिद्धिः । खकूपेण पारमाभिकत्वेन वा॒व्रफाटिकनिषेधरूपसद्यत्वविरोधिमिथ्यात्वबोधन 
एव श्ुतितातपर्यमिति पूर्वमेवोपपादितत्वात्, विशिष्टयोरेक्ये विरेषणयोरप्यैक्यापातेन सर्वत्र॒विरिषमेदपरवाक्यस्य 
विज्ञेण्यमाचपरत्वनियमायुसरिभैव तत्वंपदयोः रक्षणाऽञ्धरिता, नतु प्रयश्नाविरोधयेति न तदृ्ान्तेनात्राऽपि सेकोचादि- 
शङ्कावसरः । अस्तुवा प्रयक्षाविरोधायैव तत्र लक्षणा अध्ितेति, एवमपि भकृते न संकोचावसरः; मिथ्यात्शचुतेः ्रयक्षा- 
विरोधस्य पूर्वमेवोपपादनात् । चेतन्यखरूपमाचपराया अप्युकक्षतेः दितीयाभावद्रारकखल्पज्ञानसेवानर्थनिृक्तिेतुत्वेनावा- 
न्तरतात्पर्येण द्वितीयामावबगोधकल्वमय्यङ्गीकरियत इति न विश्वमिथ्यात्वासिद्ये्यपत््यादिप्रसङ्धः । अवान्तरतात्यविषयखापि 

दितीयाभावसख काकलेवोपलक्षणत्वस्यैव खीकाराज्न समप्रकारकत्वमिति नाखण्डा्थत्रहानिः । पता्वांस्तु विद्चेषः-- 

यत्कालोपलक्ष्यः संस्थानविेषः, द्वितीयाभावोपरश्यं तु खतोव्याघृत्तं जातिखलूपमिव ब्रह्यखरूपमेवोपलक्ष्यमिति । एवंच 
हवितीयाभावोपलक्षितनह्मयखरूपपरायाः श्रुतेः अखक्षख्चावितेधाजाच्र संकोचावसर इति मन्तम्यम् । तत्र यथा ग्रहे भसक्तस्य 
काकस्य कदाचिदसंबन्ध एवोपरुक्षणत्वम् । एवं ब्रह्मणि प्रसक्तख द्वितीयाभावस्यापि कदाचित् ब्रह्यसंबन्ध एव तत्त्वमिति 
द्वितीयाभावस्यापि द्वितीयत्वेन मिथ्याल्लमङ्गीकरणीयम् ।! काकस्य गृहासंबन्धवेलायामन्यसंबन्धसय अलक्षसिद्धवात् तस्य 

बह्मासंबन्धदशायामन्यसंबन्धस प्रमाणतिद्धलाभावात् द्विवीयाभावस् मिथ्यालेऽप्युपलक्ष्यखरूपसलयत्वान्नातलवेदक- 
ताऽऽपत्तिः । अस्तुवा द्वितीयाभावोऽपि तात्विक इति, नचैतावता अदवैतहानिः; दवितीयाभावसत्वेन द्वितीयामावासिच्यापा- 
दनस्ासंमवात् । वस्तुतस्तु- द्वितीयाभावस्य खमानविरोधेन तात्ययौविषयत्वाज्न तत्सत्त्वशङ्कावसरः । प्राप्यनिषेध्यता- 
वन्छेदकैक्ये विरोषलाछ्लविषयपरिद्यागेन सामान्यशाल्नप्रहेतावपि . तद्भेदे तदभावेन द्वितीयलदितीयामावलरूपभ्राप्यनिषेध्य 
तावन्छेदकमेदसत्त्वाज्ञ अङृतेऽपि तादकन्यायप्रसर इति न द्वितीयामवेत्रविषयकत्वमेव निषेधश्ुतेरिति मन्तव्यसू-- 

इति निरूपयन्ति 1 
अद्धि, सि. ६५ 
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( ३ ) तरङ्धिणीकारास्त॒- 
मिथ्यात्वबोधकतेनाभिमता श्रुतिः, खखरूपप्रामाण्यादिसमसत्ताकार्थबोधिका, रब्दासाधारणप्रामाण्यप्रयोजकवत्त्वादिय- 

मुमाने मानान्तरसाधारण्येन निर्दोषत्वख विशिष्टप्रमामात्रसाधारण्येन योग्यतायाश्च राव्दासाधारणम्रामाण्याप्रयोजकल्वेना- 
प्यपौरषेयत्वयोरेव तक्त्वात् खाप्रवाक्यानां शब्दवेन अ्माणलासंभवात् लिङ्गतवेनैवोपश्चुतिवत्रामाण्याच् खप्रदेवतावाक्ये 
व्यभिचाराभावात् घटादावाकाशादौच साध्यान्याप्या परोक्षलानियलयोरयुपाधित्वाच्च शब्दतदर्थयोः समसत्ताकत्वनियमात् 
मिथ्यालश्रुला योग्यतादिमिथ्यात्वबोधने मिथ्यात्वतात्तिकलवाषिख्छा तात्तिकम्रामाण्ये तात्विकयोग्यतदेरेवे निमित्तत्वेनोप- 
जीग्यविरोधेन सन्निपातरक्षणन्यायावतारेण ज्योतिष्टोमादिविधेरञ्निविदयावद्धिषयतवेनैव योग्यतादीतरविषयत्वेन संकोचोप- 
पत्तेश्च न ब्रह्येतरसर्ममिथ्यात्वसिद्धिः 1 विरि्ेक्यपराणां वाक्यानां विशेष्यैकयपरत्वस्य प्रयक्षानुग्रहनिबन्धनलेन तद्विरोधे 
विरि्टैवयपरत्वसखैवापत््या प्रयश्नोपरोधे तत््वमसीलयादावपि विशिष्टपरत्वसैव विवक्षितुं शक्यत्वेन तदयुरोधेनैव लक्षणाया 
अङ्गीकारात् भकृतेऽपि तद विरोधार्थं प्रलक्षपिदधेतरमिथ्याल एव श्चुतिताव्प्यस्यङ्गीकरणीयलात् । अयमाशयः--यथो- 
पजीव्याबिरोधेऽपि प्रयक्षादिप्रमाणान्तराविरोधेनोपपत्तिवणैनमेव युक्तमिति तत्वमसीलयादौ लक्षणा आश्रिता, तथा प्माणा- 
न्तराविरोधेनैव सिथ्यात्वश्ुयुपपत्तिसंमवेन तद्वाघनमपि युक्तमिति । अवान्तरतात्पयैविषयस खण्डवाक्यार्थस महाता- 
तप्यजन्यज्ञानेः महावाक्यजन्यज्ञान इव भाननियमेन द्वैतनिषेधश्चुतेरखण्डार्थत्वहान्यापत्याऽ्वान्तरतात्प्यमहातात्पयैयोः सम्र- 
कारकनिष्प्रकारकन्ञानजनकतया निरोधेन शवुतेस्तादशत।त्पयंसंभवेनच द्वितीयाभावद्वारकखरूपचेतन्यपरस्यापि वाक्यस्य 
यत्परः शब्दः स शब्दाथं इति न्यायेन चैतन्यमा्रपरत्वसयैव युक्तत्वेन विशवमिथ्यालातिद्या द्वितीयाभावतात्प्यकत्वसेवा- 
ङ्ीकरणीयत्वेन तस्यानन्यरोषत्वेन सयात् । नहि दारविशेषाजन्यः शुक्तिसाक्षात्कारो न रूप्यभ्रमनिवर्तेकः, येनापरोक्षन्ञा- 
नख विरोधिनिवतैने द्वारविशेषपेश्षया द्वितीयभवोपलक्षितब्रह्मखसूपसमपकत्वोपपत्तिः । यर्दितु तदर्थं॑द्वितीयाभविे एव 
तोत््म् , तहिं अदैतहानिः, नहि द्ितीयाभावो ब्रह्मखरूपः 1 तथात्वे ब्रह्मणः खतःसिद्धत्वेन द्वितीयाभावबोधक्वाक्यवे- 
यथ्यात्, अभावतवेन तद्वोधनेऽखण्डार्थतवदानेशवेति ब्रहमेतरसर्वमिभ्यात्वे न श्रुतितावपर्थम् । मानान्तयाविर्देः तदसि चर्थै 
दवितीयाभवेऽतात्यथवणैनस्यायुक्तत्वात् । द्वितीयलेन निषेधेऽपि तत्खेरूपाद्वपमरदेन निर्मेकब्रह्मण इव सलयत्वापतत्या च न 

दवितीयामावमिथ्यात्वसिद्धिः । वस्तुतस्तु-द्वितीयत्वेनापि द्वितीयाभावख न निषेधसंभवः; निषेधवाक्यासाधारणार्थस्य 
निपेध्यतावच्छेद् कावच्चछिन्नतवे निषेध्यवाक्यत्वसेवापत््या निषेधवाक्यत्वखेवानापत्तः । नद्येकस्यैव वाक्यस्य तत्त्वातत्वावेद कतव यक्ते 
इति ब्रहमेतरसवैमिथ्यात्वाचुमानाुगराहकश्चुति विरहेण अलक्षबाधितत्वादुक्तालुमानमप्रयोजकमिति सिद्धमिति--प्रतिपादयस्ति ॥ 

( 9) ठधुचद्िकाकारस्त- 

आप्तेः यथार्थप्रमारूपायाः षुरुषधर्मत्वेन शब्दघर्मत्वाभविन दोषामावसंपादकतयैव अआमाण्यप्रयोजकत्वेन निदुटत्वेन 

खाप्रवाक्यस्यापि आमाण्यात् सद््थ॑तत्र म्यभिचारात् साक्षिभिन्नलं यदि साष्यव्यापकं न खात्, तर्हिं साक्षिणः खबो- 
धकयोग्यतादिसमसत्ताकत्वे तख बाष्यघ्वं निःसाक्षिकं स्यादिति व्यापकतानिश्चयेन बाधोन्नीतपक्षेतरत्वतुल्यत्वात् साक्षिभि- 
क्त्वस्य आत्मगुरुत्वान्यतरावच्छिन्नसाध्यव्यापकत्वेन यथाश्चुतपरोक्षत्वस्य वा गगनादीनामपि विनाशित्वेन साष्यव्यापक- 
लाद्विनाशिलस्य चोपाधिलाच शाब्दादितदर्थयोः समसत्ताकत्वाभावेन मिथ्यात्वश्चुला योग्यतादिभिथ्यालनोधनेऽपि मिथ्या- 
त्वतात्विकत्वसिश्या तात्तिकम्रामाण्ये तात्तविकयोग्यतादेरनिमित्तत्वेन निमित्ततवेऽपि नदि ब्राह्मणि इदयत्र सननिपातन्यायेन संबु- 
द्विखोपबाधापत्त्या तत्मलयाख्यानमाशङ्क तत्र दोभेषु॒अ्रतिबिधातन्यमिति महाभाष्ये उक्तेन बाधकसनत्त्वेन सन्निपातपरि- 
भाषाया अग्रृत्तिवत् प्रहृतेऽपि अद्वैतश्रुतितात्र्यान्यथाचुपपत्त्यदेः तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिमभ्यः इति न्यायख प्राबस्य- 
मागमस्येव जाला तेषु त्रि स्पतेश्च बाधकानां सत्त्वेन सन्निपातन्यायानवतारेण योग्यतादीतरबिषयत्वेन संकोचानुपपत्त्या 
च ब्रहयेतरस्वैमिभ्यात्वसिद्धिरम्र्यूटेव । सामानाधिकरण्यमच्र भवति प्राथम्यमागान्वयः पश्चादेव विशेषगेतरतया पश्ाद्विरे- 
धोद्धवः । उत्पन्ने च बिरोध एकरसिके वस्ुन्यखण्डातमके एृत्तिरंक्षणया भवलययमिह ज्ञेयः कमः सूरिभिः इति संक्षेपारीरक- 
वचनानुसरिणाद्वितीयादिवाक्येऽद्वितीयत्वादिविशिष्टत्रहमण्यवान्तरतात्परयस्यानन्तरमेव विसोधग्रतिसंधानेन इुद्धलक्षणाया अङ्गी. 
कारेण तात्पर्यनिवांहार्थमेव तत्वमसीदयादौ लक्षणा आश्रिता, नतु अदयक्षाषिरोधसंप्रादनार्थमिति न अलक्षसिद्धेतरनिषयत्वेनापि 
संकोचाचकाशः. । श्द्नह्मखरूपस्यैनोपस्थापकतयोपलक्षणत्वेन व्यावर्तकलस्मापि पूर्वसुक्ततवेन व्यावृत्ताकारभीभ्रयोजकत्वेन 
्वितीयाभावस्यप्युपयोगेन तत्राबान्तरतात्पयानगीकारेऽपि ञुख्यतातपयानङ्गीकारा्न द्वितीयाभावतार्विकत्वम् । वस्तुतस्वु- 
द्वितीयाभावताल्तिकत्वेऽपि यथा नाद्वतद्ान्यादिफं तथा पूरवैमेव निरूप्रितभिति न दोषः । द्वितीयाभावस्य खसेतरसबदिती- 
यनिषेषरूपत्वेन निप्रेध एव्र तात्पर्येण निधिरूपत्वामावान्न द्वितवाक्यतात्तविकाताच्तिकताक्रिमस ज्ञाः । निषेधवाक्यासाधारणा्थख 
खसाधारणनिषेध्यतावनच्छेदकावच्छिश्नत्वासंभवेऽपि तत्साधारणतदवनच्छेदकावच्छि्नत्वे बाधकाभावान्न नित्रेधवाक्यता- 



[ अद्धैतश्चतेबधोद्धारः ] गौडब्रह्मामन्दीयुता । ५१५ 

अथ अद्वैतश्ुते्बा धोद्धारः । 
ननु-आपातग्रतिषन्न एवे न तावचछुलयर्थः; कदडन्दसां योगमात्रेद् धीरः इति श्रुत्या "बिैलयस्प- 

श्ुनादेद' इति स्युत्या च वेदाथैस्यातिगदनतोक्तेः, मीमांसावैयथ्वप्रसङ्ञाञ्च, किंतु मानान्तरेण 
पूर्वोत्तरेण चाविरुद्ध एवार्थः; अविरोधम्रहणाथै च मीमांसासाफल्यम्, अत एव "आञ्यैः स्तुवते 
"आकाशादेव समुत्पद्यन्त' इत्यादावापातप्रतीतघ्रनमगनादिपरिल्यागेननज्याकारादिपदानां सामपर- 
मात्माचर्थत्वं स्थापितं पृूवोत्तरमीमांसयोधित्राकाद्ायधिकरणेषु; अन्यथा तत्तत्पूर्वपक्चाभ्युपगमा- 
पत्तेः, तथाचोक्तं वातिककारेः शाखं शाब्द विज्ञानाद सिरे ऽथ वि्ञानमिल्यत्र-'असन्निकृष्टवाचा 
च दयम जिदहासितम् । वाद्रूप्येण परिच्छेदस्तद्धिपयैयतोऽपि च ॥ बिषयाबिषयो ज्ञात्वा तेनोत्लगौ- 
^ ५.८५. 

गोडब्रह्मानन्दी ( लश्ुचम्द्रिका ) । 
कर्डन्दसामित्यादि । छन्दसां वेदवाक्यानां । योगे ता्पयेम् । धीरोऽपि को वेदेलयथेः । छन्दसां गायन्या- 

दीनां योगं स्तुतशखास्मना विनियोगं को वेदेति माधवीय भाष्यभ्याख्यानस्यापि वेदताव्प्यदुकञेयस्वे तादपर्यम् । अस्प- 
श्ुतात् अद्पविधाकात् पुरुषात् । आज्ये रिव्यादि । 'जज्यैःरिलयादौ इतादिल्यागेन स्तो्नपरस्वं पूमी मालायां चित्रा- 
धिकरणे स्थापितम् । आकाशादिलयादौ गगनादिल्यागेन परमास्मपरस्वसुत्तरमीमांसायामाकाशाधिकरणे स्थापित- 
मित्यर्थः । सामपदं स्तोत्रपरम् । सामगानविरिष्टमन्रकरणकं गुणाभिधानं स्तोत्रम् । “चित्रया यजेत पश्चुकामः' 'पञ्चद्- 
शास्याञ्यानी"लादौ चित्राज्यादिपद्ानां गुणवाचित्वं कर्मनामस्वं वेति संशये, वित्राञ्यादिरशब्दानां चित्ररूपधृतादिषु 

रूढष्वेन यागनामत्वासंभवाच्ित्रावाक्ये चिच्र्व ल्लीस्ोभयं करणस्वेनाश्रीषोमीयपद्युयामीयद्रव्यपरिच्छेदकतया विधी- 
यते; "दधि मधु धृतं पयो धाना' इल्यादिप्रङृतयागेषु करणत्वा सं भवात् । एवमास्यादिवाक्येषु सन्निधो स्थापयेदिल्यध्या- 

हारेणाञयादेः स्तोत्रसन्निधो स्थापनं प्रकृतस्तोत्र प्रयदष्टदरारा करणत्वेन विधीयत इति पर्ति, अन्नीषो मीये अजोऽग्री- 

षोमीय इलयादिधाकरणिकवाक्यविषितपुस्स्वावर्दधद्रव्यकस्वेन ख्ीत्वस्य विधानासंभवात् पञ्युकामपदवेयध्यीचच विन्रापदं 
न गुणव्रिधायकम्, फं तु अक्रतयागानामेव पश्फरसंबन्धविधिपरे वाक्ये तेषं नामधेयम्; इध्येयलाध्याहारात् 

खीरगोपपत्तेः । यागस्य चित्रस्वं दुध्यादिनानाद्रन्यकयागसमुदायान्तर्मतस्वम् । पएवं पञ्चदशानीयसय स्तोमे डविधि"- 
रित्यनेन स्तुतिसंख्यायां इप्रययानुशचासनात् परज्चदश्रास्प्रपदयारसमस्तस्वेन मिथोऽनन्वयात् विचिष्टविध्यसंभवाद्ाञ्व- 
नामकस्तोत्रे संख्यामात्रं विधीयते । सतोत्रं चाञ्ैः स्तुवते इत्यादिवाक्यर्विंहितमिति म्रथमचतुर्थ स्थितम् । “अस्य खोकस 
का गतिरिति प्रक्नोत्तरे “आकाश इति होवाचेति वाक्ये आकाश इति पदस्य भूताकाशे रूढत्वात् भाथमिकत्वाच 
तदनुरोधेन “सर्वाणि ह चा इमानि भूतान्याकाशादेव समुष्पयन्तेः इत्यादिकं चरमोक्तं वाय्वादिभूतकारणस्वपरम् ; तथा- 
व॒ मूताकाङ्मुद्धीथे संपाद्योपास्यमिति प्रपते, आकाशपदं बह्यपरम् ; ततोऽपि प्रथमं अख रोकस्य का गतिरिल्यनेन 
सर्वलोककारणसख पृष्टत्वात् , प्रश्रानुसारेण स्वेपदस्यासंकोचादिति प्रथमप्रथमे शारीरके स्थितम् । तथाचोक्तं “मानान्तरा- 
बिरुदवस्य लाखार्थत्वमुक्तिमिति । अतेति । श्ाबरभाष्यस्थचाक्ये इति दोषः । यदपि ज्ञातसंबन्धस्य एकदेश्चदशेना- 

देकदेश्चान्तरे अभसशिकृष्ट्थे दुद्धिरनुमानमिलयनुमानरक्षणमष्यव्याख्यानावसरे वार्तिके असश्चिङष्टवाचेलयादुक्तम् , 
न सु क्राखरश्षणमष्यभ्याख्यानावसखरे; तथापि तुल्यन्यायस्वात्तन्नापि तत् संबध्यते; असचचिकृष्टेतयनेन हि प्रमाकरणस्वं 

विवक्षिम् , प्रमायां श्ाग्द्वं शब्दग्र माणरक्षणेऽनुमितित्वमनुमानलक्षणे अरविष्टमिति परं विशोषः इत्याशयेन शाद्ल- 
रुक्षणेऽपि तदुक्षमिर्युक्तम् । तादरष्येणेत्यादि । येन रूपेण वाक्यद्ोध्यता तेन रूपेण पूर्प्रमितव्वं तद्विपरीतरूपेण 
प्रमितव्वंच जिषहासिवमभावविरोषणतया शब्दप्रमाणलक्चणे प्रनिष्टमिदयभरैः । तथाच मानान्तरेणाभमितमबाधितं यत्त- 

द्विषयवाक्यस्वं शाख्रस्वमिति पर्यवसितम् । वस्तुतस्त्व भिहितान्वयवादस्य भाष्यवातिंककारादिसंमतस्वेनासशरिकृेऽ्थ 
श्ञानमिति भाध्ये क्लानपदं सानहेतुपरम् ; स्तम्यन्तयोनं सामानाधिकरण्यम् ; किंतु वैयधिकरण्यम्; तथाचासन्निकृषटे 

वाक्यार्थं ज्ञापकं यत् शब्दुक्ञानजन्यमर्थज्ञानं तच्छब्दप्रमाणमिल्य्थैः; प्रलययान्तपदाथेक्तानं शब्दजन्यं वाक्याथैज्ञने 
कारणमिलयभिरितान्वयवादसख दितीयपरिच्छेदे स्पष्टं मूले विवेचयिष्यमाणस्वात् । पतैेन--शब्दक्तानं माणं बोध्यम् , 

न स्वर्थत्तानं शाब्दक्ञानजन्यं शब्दग्रमाणमिति कारशिकाकारोक्त व्यास्यान--परास्तम् ; शब्दज्ञानं वाक्याथैधीजनक- 

युपपत्तिरिति दवितीयामावतास्विकलयेऽपि श्ुतितात्पयभावात् भविऽपि तस्य ब्रह्मरूपत्वेनाद्रैतदान्यायनापाताच ब्रह्येतरसवै- 
मि्यालाुमानं शरुयलुगदीतमेवेति न भयक्षादिवाधावकार इति सर्वेमनवयम्--इति विवेचयन्ति ॥ 

इति सामान्यतो मिध्यात्वश्वुत्युपपत्तिः । 



५१६ अद्वैतसिद्धिः-1. {परिच्छेदः १ | 

पवादयो; । बाधावाधो विवेक्तभ्यौ न' तु सामान्यदरोनात् ॥ अन्य पवेकदेरान हाख्स्यार्थः प्रतीयते । 
अन्यस्तु परिपूर्णेन सम्ताङ्गोपसंहतो ॥ इति । अन्यत्राप्युक्त म्-विरुद्ववत्पतीयन्त आगमा यच्च 
ये सिथः । तत्र दष्टा सारेण तेषामथो विवक्षिताः ॥ इति, तथाच प्रत्यक्षादिविरोधात् पूर्वोत्तर 
विरोधाच्च नाद्वितपरत्वसेकमेषेत्यादिवाकयानामिति--चेश्न; दैतपव्यक्चस्य चन्द्रभादेशिकत्वध्रव्यक्षवत् 
संभाविताप्रामाण्यतया अद्वैतश्रुतिविरोधित्वाभावात् 1 यथाच श्रुत्या पव्यक्चं बाध्यते, तथा प्रपञ्चित- 
मधस्तात् । किंच घल्यक्षं नियतविषयम्, श्वुतिः स्वैविषया; तथाच यच प्रत्यक्षेण सेदो न गृहीतः, 
तश्रैवामेदश्ुतेरवकाराः । नचु--ययोरेकवं श्रुलया बोध्यते तयोभदः प्रसक्तो, न वा । नान्त्यः; अभ्र 
खक्तप्रतिषेधापातात् , नयः, प्रसञ्जकपमाण विरोधेनेक्यस्य बोधयितुमहशकयत्वादिति- चेन्न; अन्त्य- 
पक्चाभ्युपगमे दोषाभावात् । अप्रसक्तप्रतिषेध इति च किमपसिद्धप्रतियोगित्वं, फिवा निष्पयोजनत्व- 
मिति विवेचनीयम् । नाचः; अन्यत्र प्रसिद्धस्येव मदस्य सेदत्वेनोपश्थितस्य परस्परप्रतियोग्यु- 
योभगिमावेनान्यत्र निषेधसंभवात् । न च नन्नैव प्रसिद्धिस्तन््रम्; निषेधभरमामानोच्छेदप्रसङ्गात् । न 
द्वितीयः; अनर्थनिचुत्तरेव प्रयोजनत्वात्, (नान्तरिक्षेऽभ्रिशचेतव्य' इत्यादौ स्तुतिमा्भरयोजनेनाप्य- 
प्रयोजनेनाप्य्रसक्तनिषेधददानाच । अथ श्रुत्या ययोरमेदो बोध्यते तयोरूपस्थितिरस्ति, न वा, 
नान्त्यः; अनुपस्थितयोरसेदवयोधनायोगात् । आद्य सा कि श्रुतिजन्या, प्रत्यक्लादिजन्या वा । नादयः; 
श्ुतेमौनान्तरागोचराभेदमात्रपरतेन घटाद्युपर्थितेस्तज्न्यत्वाभावेन स्वोद्धेतासिद्धेः, श्युतिस्थकिंच- 
नेलयादिपदानामनुवादकत्वाभ्युपगमात् । दितीये तु तयोभैदोऽपि भव्यक्चादिसिद्ध इति क द्वैतश्रुल्य- 
वकायः ? मैवम् ; यत् परत्यश्चादिना गृह्यते, तद्धदोऽपि तेन गरह्यत पतेति नियमाभावात् । तथा 
हि-न तावत्पवार्थखरूपक्षानमेव मेदक्नानम्; अमेष्श्रमोच्छेदपरसङ्गात् । खरूपमेदवादिनामपि 
खरूपक्ञानात् घटत्वादिप्रकारकात् सेदत्वप्रकारकं भेदज्ञानं विलक्षणमेवः अन्यथा मेदाश्रहनिषन्धन- 
व्यवहारजुदयपरसङ्गात् । अनपव खरूपक्ञानोत्तरकाखमवदयं सेदज्ञानमित्यपि न; अनवस्थाप्रस- 
च्च । तथादहि-“घरटपरौ भिन्नौ जानामी'ति घटपटमेदधीः स्वपकाा वा, अनुद्यवसायसिद्धा 
वा, साक्चिसिद्धा वा, न खप्रतियोगिकमेदविषया; प्रतियोगि धीजन्यत्वनियमेन प्रतियोगिधीव्यक्ति- 
भिन्नव्यक्तिस्वावदयकत्वात् खस्या एव खजन्यत्वाचुपपत्तेः । ज्ञानान्तरेण च तद्धेदग्रहे कचित् सेद्- 
घीधारा विश्रान्तिरवदयं वाच्या; अन्यथा सुषुत्तिविषयान्तरसश्चारादिकं न स्यात् । अतः तजरापि 
चरमसेदधीरेवोदाहर्णम् । तथाच वाधकत्वाभिमता या धटपरटसेदधीः खमेदाविषया भासते, 
तया सह बाध्यत्वाभिमताया पेक्यधिय णेकयं बोधयित्वा निवौधा सती श्रुतिः स्वामेदे पय॑वस्यति । 
न हासेदेऽपि बाध्यबाधकभावः; खस्यापि खवाघधकतापत्तः । तदुक्त खण्डनङृद्धिः--खडूरधावन- 
न न ण ^ ̂ ^ 

गोड्रह्मानन्दी ( घुचन्द्रिका ) । 
मिलयन्विताभिधानवादस तद्धूताधिकरणीग्र भाष्ये दूषितत्वेन तस्परतया भाष्यध्याल्यानस्यानोविद्यात् । नु दवेतप्रय- 
क्षाविनैरपक्षयेणद्रितवाक्ये द्वैतमिथ्यास्वबो धकं कुतो न भवतीति, तत्राह--अन्यएवेव्यादि । एकदेरामाच्रपयौरोचने- 
नाथेनिणेये अतिप्रङ्ग इति भावः । अङ्गेति । एकदेरोयभैः । अन्यत्रेति । र्श्तिपादीयवार्तिंक इयर्थः । उक्तमियलु- 
ष्यते । अन्द्यपक्षति । आथपक्षे प्रसज्ञके ्रयक्षादिमानं श्चुलयादिना बरूवता बाध्यत इत्यसय पूर्वमेवोक्ततवात् 
अन्त्यपक्षेयाद्ुक्तम् । तत्रैव निषेधाधिकरण एव । प्रसिद्धिः प्रमा । निषे धभ्रमामाज्ोच्छेदेति । यजच्चातिराच्रादि- 
व्यक्तो अहणादिनिषेधः, तत्र तस्प्रमाया असंभवात् भ्रमरूपा तत्र तश्रसक्ति्वाच्या; तथाच संशयरूपा सास्तीति 
तद्वाधेऽपि न अ्रमाणबाध इति भावः । नान्तरिक् इत्यादि । अ्थवादाधिकरणे अन्योर्यथोक्तमिति सूत्रे “नान्तरिश्च? 
इत्यादिवाक्यं "हिरण्यं निधाय ॒चेतभ्य'मियनेन विहितस्य हिरण्यस्य स्तुतिपरम्, स्तुस्युपपादकस्तु निषेधबोध इल्यु- 
क्म् । तत्र यथाऽपसक्तस निषेधः, तथा प्रछत इति भावः । न खश्रतियोगिकेति । खविषयेषु घरपरतद्ेदेषु 
क्ञानान्तरेषु च स्भेदमनवेगाहमानेयर्थः । भिन्नव्यक्तित्वेति ! उन्तरृततितवेलरथः । तेनानुग्यवसाथसिद्धस्वादिपक्षयोः 
व्यक्तिसेदस्य पराभ्युपगतत्वेऽपि न क्षतिः! खस्याः सखकीयायाः अतियोगिधीपूर्वकारी नायाः प्रतियो गिधीसमानकाली- 
नयाश्च । खजन्यत्वादुपपत्तेः प्रतियोगिधीजन्यत्वाजुपपत्तेः । तथा चेति । चरमधिया खभेदस्य ऊुत्राप्यम्रहणे 
चेव्य्थः। सवौ सेद इति । चरमधी्थयोभेदं गृह्णाति, ताभ्यां तद्धेदैन च सह तस्य असेदमद्वेतश्ुतिर्बोधयतीति सा थीः 
तादरसेद् बिषयकत्वेन बोदधुमश्षक्या नद्वेतशुतिवाधकतया भ्यते । एवंच पूर्वपूर्वधीरपीति श्वतिः सवादते पर्यवस्यतीति 

भावः। न ह्यमेद् श््यादि । ययोर्भदश्चरमधीविष्यः ताभ्यां तद्भेदेन ̀  च तस्या असेदे ज्ञाते बाभ्यबाघकधियोश्चाभेदेः 



[ अद्ेतश्वतेबाधोद्धारः ] गोडबरह्यानन्दीयुता । ४१७ 

श्रान्ता वाचवुद्धिपरम्पस । निकत्तावद्वयाश्नायेः पाष्णित्रहर्वि जीयते ॥' इति । नच- सिद्धान्ते घट 
तद्धीमेदग्रादिणा खप्रकारोन साक्षिणा खस्सिन्नितरयेदस्यापि चरहणान्नानवस्था, अन्यथा खस्य 
घटादिम्योऽमेदसंशयः स्यादिति--वाच्यम् ; साक्षिणः खप्रकारात्वे ऽपि खनिष्ठेतरप्रतियोगिकसेदग्र्े 
दतर्प्रतियोग्युपसितिसपेक्तत्वात् । अन्यथा खस्यान्तःकरणादचसेदश्रमो न स्यात् । खप्रकारेन 
मेदाग्रहेऽपि मानान्तरेण सेदग्रहात् न घरा्भेदंशय इति न किंचिदेतत् । स्यादेतत्-घटपटौ 
भिन्नाविति मल्यक्च खस्याद्धेतज्ञानादिना मेदं विनायुपपत्तेस्तमष्याक्षिपतीति सर्वत्र मेदस्याप्रत्यक्ष- 
त्वेऽपि नदेतश्रुत्तेरवकाशः--अनोच्यते; आक्षेपो हि अनुमानमथौपत्तिवौ । तच विवादाध्यासिता 
बुद्धिः सर्वतो भिन्नेति नानुमानं संभवति; स्वतोऽपि सेदसाधने बाधात्, दष्टन्तस्य च साध्यविकल- 
त्वात् । यतः कुतथित् मेदसाघने त्व्ुमानाविषये रब्यावकादा श्रुतिरसेदं बोधयिष्यति । नच 
खव्यतिरिक्तात् सवैतो भिन्नेति साध्यम् ; यद्धेतवाद्िन प्रलयप्रसिद्धविशेषणत्वात् ! पतेन- सर्वै सर्वै- 
स्मद्धिन्नमिति वाक्यमपि-- निरस्तम्; तदुक्तम्-दहेत्वाचमाव सा्वेश्ये सै पक्षयताऽऽस्धिते । केचित्त 

गोडब्रह्मानन्दी ( लघ्ुचन्द्िका ) । 
ज्ताते वाध्यबाघकमभावन्ञाने न संभवति; खस्य सेदन्तानस्य खबाधकतया सानापत्तेरिल्थैः । बाधकस्य स्रविषयेण सह 

भेदज्ञाने भेदविरेषविषयकत्वेन तद्रटितभ्रमाघ्वेन च तस्य ज्ञातुमश्चक्यतया नाध्यबाधकधियोरेकविषयकस्वग्रहेण च 
बाध्यवाघकमावक्ञानासं मव इति भावः । नयु--कथम्रैतक्ञनेन दतं बाध्यते? द्वतस स्वविषयेक्येन गरहीततया बाध्य. 

स्वेन यरहीतुमरयक्यस्रात् , अद्वितस्यापि खेक्येन गृहीततया तद्धिषयकष्वेन तद्धटितप्रमातव्वेन च सखस्य ग्रदीतुमशक्यस्वा- 
दिति-चेन्न; द्वैतन्ञा नस्योतपत्तिक्षणे सेदालुपमदक्त्वेन तस्य द्वैतस्य च तथा ग्रहीतु सक्यष्वात् , तादश ज्ञानसख पूर्वज्ञान- 
चरमसेदक्षानादिबाधकत्वसं मवेनानुपपस्य भावात् तादृशक्तानोत्तरं तु बाधक्ृक्ञाने नास्येव; सवद्रेतोपमरदात् । सेदन्तानं 

तु पूर्वं जातमपि न सर्वमेदबिषयकमिति न तेनद्रत्ञानस्यो्पत्तिभरतिबन्व इति भावः । सखुदुरेत्यादि । चरममेदघी- 
भिन्नेषु सर्वेषु विषय रूपदेरोषु भेदावगाहनरूपं धावनं कतवलयपि सुषुधिरोपाच्य पत्तिरूपश्रान्त्या चरमभेदधीरूपदेशे 

सेदावगाहनरूपं धावनं कठमशक्ता वाधबुद्ेमेदज्ञानखच परंपरा भ्रेणी, निनचुत्तो तस्या अद्वयशरुतिबाधकत्वायोग्यत्व- 
भरक्तो, पाष्णि्राहेरविरुदढविषयकस्वरूपवाधकतावच्छेदकयुक्तरद्यास्चत्चैबध्यत इयर्थः । इतरप्रतियोगिकमेदेति । 
स्वविषयात् क्ञानास्तराच्च मदेः । इतर प्रतियोगी इतराद्मकप्रतियोगी । सप्रतियोगिकरतेन मेदस्फुरण्येवा- 
मेदक्तानविरोधित्वात्तदेव प्रकते वाच्यम्, तच्च न संभवति; प्रतियोग्यनुपस्थितिकाीनख साक्षिनिष्टमेद लावरृतस्वेन 
तत्दफुरणस्य प्रतियोगिधी्पेश्षव्वात्त्, अभावमात्रस्यानुपरन्धिमानगम्यत्वे तु न मेदे साक्षिवेयत्वशाङ्कापीति भावः । 

अन्यथा साक्षिणः इतरनेरपेक्षयेण स्वनिष्ठमेदभ्राहकतवे । अन्तःकरणादयमेदश्च मः अन्तःकरणादे मैदा बिषयकोऽह- 

मिति भ्रमः, न स्यात् । हतरसपेक्षतयोक्तमेदभ्राहकतवे तु विपरी तसंस्काररूपदोषामावस्योक्तमेदस्पुरणपेक्षणीयस्व- 
तदभावान्न तादशस्फुरणम् । न च--मम मन दति भेदस्फुरणं सवदास्लयेवेति--वाच्यम्; तस्य तादत्म्यबिषयस्वेऽपि 
सेदाविषयकत्वात् , शरीरस्वेनेव मनस्त्वेनापि तादास्म्याध्यासस्य स्वीकारात् , मम मन दय संभवेऽपि ममाहमिलयस्या- 

संमवात्तदापादनसंभवाच्च । एतेन -मनहमनोर्भेदह्छानस्य सस्वेऽपि बिपरीतभावनारूपदोषात्तयोरमेदश्रश्रसं भव 
इति तदभावापादनमयुक्तमित्ति-अपास्तम् । क्षनादिनेलादिना स्रनिषयभ्रहः । मेदम् एेक्याक्षानात्् खविषयाच्च 

सवस्य भेदम् । सर्वतोभिन्नेति । इद्धित्वात् बुद्यन्तरवदिति शेषः । अनुमानाबिषये अजुमेयमेदाप्रतियोगिनि । 
वाक्यमपीलयपिनाऽनुमानसञुचयः । हेत्वादीत्यादि । सर्वस्मिन् पक्षीकृते देतोरभावः; तस्मिन तस्यामवेन हेतौ 
स्रूपासिद्धिः, अद्रैतमते साध्यहेस्वोरमेदेन साध्याविशषेषः, तयोः पक्षस्य चेक्यात् बाघसरूपासिद्धिव्याप्यत्वा- 
सिद्यादिक च, एवं दष्ान्तस्यापि पश्षत्वादुष्ान्तासि द्धिश्च । सर्वस मेद्रतियोगि्वानुयोभिस्वे विशिष्य तत्तद्रूपेण 

निवेशये; अन्यथा केनचिद्रूपेण ते आदाय सिद्धघाधनाथौन्तरयोरापत्तेः । तथाच तत्तद्रूपेण ज्ञाने भावस्यके सारव्या- 
पत्तिः । एवंच हेत्वाद्यभावे सा्वैश्ष्ये च अद्भैतवादिभिरास्थिते आपादिते सति सवं पक्षयता पक्षयितु पूर्वः 
भवतेमानेन त्वया फ्रिचित् कानिचित् सयक्तम्यानि पक्षात् बहिष्कायौणि । तथाच सव व्यक्ता तत्तसखरूपेवाद्वयश्तेः 
सवोदधितमोधनरूपगमनाथ चरमोपायरूपा दवाः स्वया दत्तैव । तुद्न्दादचुमानप्रयोगभ्यवच्छेदः । तथाचाजुमानभयोगे 
स्वयः कृतेऽपि शरुतिभवर्तिनै निरोद्धुं शक्यत इति भावः । ननु--उक्तमल्यक्षं यथदवैतक्ञानात् खविषयाच्च भिन्नं न खात्» 

तदा मेद्बिषयकं न स्यात्; ययोभेदो विषयः, तथोरक्यविषयकस्वात् सेदृप्रतियोग्यनुयोगिनोः स्वविषयीभूतयोः. 
स्वभिन्नस्वा भावे तयोर्भेदानुपपत्तः, न हि स्वालयन्ताभिन्नयुभयं मिथो भिन्नमिति संभवति, विरोधादिति युक्तेर््तलयःः 

क्ष स्रबिषयाद्ैत्लानान्च मेदं विना सेद्धिषयकत्वमनुपपन्नमिलञुपपत्तिभीकरणिकाथौपत्तिभेदभाहिकास्तु; तथाच! 



५१८ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः! ] 

लयजता दा सैव दारदयश्युते, ॥ इति । नाप्यथौपत्तिः सषैमेदविषया; खा विषयत्वात् । यथो 
मेदं बिना यत्रानुपपत्तिश्रदीता, तयोस्तत्र सेदग्रहेऽप्यचुपपत्तावदुपपस्यन्तराग्रदणात्। स्वैर तद्भदणे 
त॒ घाराविश्वान्तौ चरमधीरदाहरणम् । तदुक्तम्--आद्यधीषेदयमेदीयप्यन्यथानुपपन्नता 1 खज्ञाना- 
चेश्चणादन्ते बाधते नाद्धयश्रुतिम् ॥ इति । ननु--यावदुपपादकं तत्सबैमथौपत्तेवेषयः, नतु यल्किचि- 
दुपपादकम्; तथाचाथोपत्तेरितरस्मात् येदामावे तश्चेवाभेदश्चुतेकैब्धावकाशात्वात् घटपटमेदा- 
सिदच्यपतेरथापत्तिभेदस्यापि घरपर सेदोपपादकत्वेनाथीपत्तिविषयत्वं वाच्यम्, अन्यथा दण्डदय- 
संबन्धादुपपत्तिज्ञननिवत्येत्वानुपपत्तिश्च खसमिथ्यात्वविषया न स्यात् ; “सर्व खष्विदं ्द्यःति श्वुतिः 
नेह नने"ति बरह्मणि सेदमाजनिषेधालुपपत्तिश्च खासेदविषयथा न स्यात्; तथाच ततापि श्युलयन्तर- 
मथौप्यन्तरं बा वाच्यसिति तवाप्यनवस्थापत्तिः-इति । मैवं वोचः; वस्तुत उपपादकत्वं 
नाथौपत्तिविषयत्वे त्रम्, कितूपपादकत्वेन ज्ञातत्वम् ; अन्यथा अथोपत्तिश्रमायुपपत्तेः । तथाच 
येन सूपेणोपपादकत्वं गृहीतं, तद्रूपावच््छिन्नभुपपादकमथापत्तेविंषयः । त्र यद्यथोपत्तिगतमेदसाधा- 
रणमुषपादकतावच्छेदकमेकं भवेत्, तदा सोऽपि भायादेव । न चैवमस्ति; तदनिरूपणात्। तथा- 
हि-घट.पटभिन्नत्वमुपपायम् , तदुपपादकं च न सर्वैभिन्नत्वम्; खतोऽपि मेद्ापस्या तदसंभवात् । 
नापि खातिरिक्तसवैमिन्नत्वम्; अद्वैतवादिनं प्रति खातिरेकविशोषणासिद्धेः, खत्वानयुगमाच्च । 
तथाच तेन तेन रूपेण तत्तद्धिन्नत्वमेव उपपादकश्रुपेयम् । अत उपपादकतावच्छेदकनानात्वान्न सवै- 
मुपपादकमथोपततर्विंषय इति पृथक्प्रथगयुपपत्तिज्ञानापेक्षायां सर्वैत्राचुपपत्तिक्ञाने अनवस्थानात् 
कचिद्धाराविश्ान्तौ तजरैव कन्धावकारा श्युतिः सवौद्धेते प्रथैवस्यतीति किमनुपपन्नम् ? दृष्टान्ते च 
सवै खसाधारणमुपपाद्कतावच्छेदकमेकमेवेति तदवच्छिन्नतया खस्यापि भानमिति वैषम्यम् । 
तथाहि-ददयत्वावच्छिन्नमिथ्यात्वे विना दक्संन्धायुपपत्तिप्रहात्तदबच्छिन्नसिथ्यात्वमथोपत्ते- 
विषय इति खमिथ्यात्वमपि खविषयः, एवमेव क्ञाननिवल्यैत्वायुपपत्तरपि खविषयत्वम्; तत्रापि 

~+ ^~ ^-^ ~~ 

गोडबरह्मानन्दी ( लघुचन्द्रिका ) । 
कथमद्रैतश्वुयवकाशः ? तत्राह--नाप्यर्थ॑ति । स्वाबिषयस्वं विरगोति--ययोरित्यादि। यथोरदैतक्तानायुक्तपलक्षयोगे 
मेदं विना यन्नोक्तप्रयक्षस्य धटपरमेदतिषयकल्वे अनुपपत्तिगहीता, तघ्रोक्तपरलक्षस्य तादृदाविषयकत्वे निमित्ते तदुपपत्तय 

इति यावत् । तयोरहैत्षानादयुक्तमयक्षयो भेदग्रहेऽपि अनुपपत्तो जथौपत्तिभ्रमायामयुपपत्यन्तरस्य द्वैवन्ञानादितो भेदं 
बिना किंचिदेनुपपन्नमिलस्याप्रहात् । तथाचोक्छाथीपत्तावद्धेतज्ञानादिभेदायहान्नाथौपत्तिः सर्व॑भेदविषयेति मावः । 

सर्वैत्नोक्तापस्यादो । ग्रहे स्विति । सुषि पा्यापत्तेरिति शेषः । चरमधीः चरमार्थापत्तिः, अद्ैवन्तानादिभेदं 
बिना यस्यां किंचिदनुपपन्नमिति न गृहीतं, सराथापत्तिरिति यावत् । आयेत्यादि । आद्यधीः "घटो न पट इति 
धीः । तद्धे्यमेष्ीया धियस्तादलमेव विषयकस्वमद्वैतक्ञानादितः तस्यां सेदं बिनानुपपन्नमियाकारा अनुपपन्नता 
अनुपपत्तिधीरद्वयश्चतिं न बाधते; खन्ञानपेक्षणात्, खसिन् तादसानुपपत्तिज्ञने अद्वैतस्ञानादिभेदज्ञानमपेश्यैव 
तस्यासतद्वाघकस्वसंभवात्, सखसिन् उक्तमेदाक्ञाने तत्रैव श्चुतेरवकारोन सवदरैतपयैवसानात् । अथ तखामपि ताद्द- 

सेदं विनोक्तमेदविषयकष्वमनुपपन्चमिति ज्ञानात्तादशसेद्रहः, तथाप्यन्ते धाराविश्नान्तौ तान्न धत इत्यथैः । 
उपपादकमिति । यद्धिनानुपपन्रत्वमन्यत्न ज्ञायते, तदिलयर्थः । इतर स्मात् अद्ैतन्ञानादितः। नेह नानेव्यादि । 
“नेह नाने'तिवाक्यरूपसख बह्मणि मेदमान्रनिषेधस्याजुपपत्तिरिल्य्थः । अभेदस्याखण्डब्रह्मस्वरूपस्वेन वक्ष्यमाणत्वात् 
मेदाभावातिरिक्तत्वात् भेदनिषेधानुपपत्तिगम्यत्वमिति भावः । अ्थापत्तिश्चमेति । अ्थीपत्तिरूपञ्रमेयर्थः । येन 
येनेद्यादि । ययद्रूपावच््छि्नं विनालुपपन्नत्वं गृहीतमिय्थेः । सोऽपि अथौपत्तिगतमेदोऽपि । भिन्नत्वं मेदविषय- 
कत्व । सर्वभिन्नत्वं सर्वस्मात् भिन्नत्वम् । अद्धेतवादिनम् अद्वैते सन्दिहानम् । तथाचा्रैते विभ्रतिपत्तिकारे 
स्वातिरिक्तसर्वैत्व निणेयासंभव इति भावः । खत्वेति । तथाच मेदभाहकं यदयञ्ानं, तत्र तन्न तनत्तद्न्य सर्वभिन्नल्व- 
मर्थापत्तितिषयो वाच्यः । परवंचोक्तन्ञानसख प्रयक्षाथीपर्यायनन्तस्वेनानुगतर्पं विना पश्चतया साध्यघटकतया च न 
तननिरदृशसंभवः । नच--मेदभराहकस्वेन तेषामनुगम इति-- वाच्यम्; सेदभाहकभिन्नमेदस्य साध्यत्वे मेदुरा काणां 
मिथो मेदस्याथोपस्यविषयतया तेष्वेवद्वैतशचुलवकाशादिति भावः । नानात्वात् वत्तदधमावच्छक्षभरतियोगिताकभेद- 
त्वरूपत्वात् । बिधरान्ताविति । ठत्तदनन्तधमौषच्छिन्नपरतियोगिताकमेदानां दु्ञेयस्वात् कचित् कस्यचित् सेदन्ाना- 
संमव इल्यपि बोध्यम् । तथाहीति । भ्रपञ्खेति शेषः । स्वैमेदे उक्ताथपत्तिविषये सति । सखामेद्ः स्रासेदा- 
पत्तिः । कथमित्यादि । चरमज्ञाने आदौ रुर्धपदा , पश्चात् सकाढतविषुमेति कथमिय्थः ।, दागेव शुगफदेव । 



[ अद्वैतश्तेर्बाधोद्धारः ] गोडन्रह्यानन्दीयुता ! ५१९ 

दद्यत्वादेरेकष्येवावच्छेदकत्वात् । एवंच ब्रह्मणि सवोसेद बोधिकायाः श्ुतेभेदमाजनिषेधान्यथानु- 
पपततेश्च सखामेदविषयत्वमवि रुद्धम् । न हि स्ैमेद्े खभेद्ापत्तिरिव सवोभेदे खामेदो दोषाय । 
तसादद्वैतश्चुतिवौभ्यवाघकयोरेक्यवोधनेन निराबाधा सवीद्धितं प्रतिपादयति । ननु-राब्दबुद्धि- 
कर्मणां विरम्य व्यापाराभावात् कथमादावल्पविषया बुद्धिः पश्चात् बहुबिषयापि भवतीत्युच्यत 
इति-- चेन्न; श्रुतितो द्रागेव जातायाः सवैविषयाया अद्धेतबुद्धेः प्रामाण्यं भ्यवस्थापयन्तीनामस्सद- 
बुद्धीनामेव कमेण जायमानत्वात् । अयोग्यताज्ञानं च न शाब्दबोधे प्रतिवन्धकम्, न वा योग्यता- 
ज्ञानं हेतुः; येन प्रथमं सवोद्धेतबुद्धिन स्यात् । तदुक्तम्-“अव्यन्तासव्यपि ज्ञानम शाब्दः करोति 
हि । अवाधात्तु मामत्र खलःप्रामाण्यनिश्चखाम् ॥" इति 1 वेदान्तकस्पकतिकायामस्यार्थस्य प्रपञ्चो 
द्रष्टव्यः । एतेन--चरमक्ञानमिथ्यास्वेऽपि न तद्विषयस्य सिथ्यात्वम्; ज्ञानसिथ्यात्वस्य विषयमिथ्या- 
त्वासाधकम्वात्, अद्धितन्ञाने उयभिचारादिति- निरस्तम्; श्रुलयेव देतमानिषेध्यत्वबोधनात् । 
अदेतक्ञानविषये च मिशथ्यान्वबोधकाभावादेव सत्यत्वम्, न तु ज्ञानसिश्यात्वादिति न किंचिदेतत्। 
ननु -देतन्ञानादेतज्ञानयोर्मेदे कथं बाध्यबाधकभावः ? न च प्याच्रहारिकमेदमा्ेण सः; द्वेतज्ञान- 
स्यापि वाधकत्वापत्तः--इति चेन्न; व्यावहारिकभेदमाच्रस्य बाघकत्वाप्रयोजकत्वात्। यद्धि परीक्षित. 
पमाणभावत्वेन बर्वत्, तत् चाघकम्, यून सन्दग्धध्रमाणभावस्वेन दुबैरं तत् बाध्यमिति व्यव 
स्थायां दै तज्ञानस्य दुबरत्वेनावाधकत्वस्यादेतज्ञानस्यच बरव्छेन वाधकत्वस्य शाब्दपघद्यश्चवलराबल- 
विचारे दरितत्वात् । यत्तु -“आपो वा इदं सवै भूतःसित्यादिश्वतिः “विमतं जलखाभिन्ने प्रतीतत्वात् 
जर्वदि'त्यचुमानं वा खवाधकस्य जखाभेदं गृहीत्वा निबोधे सत् त्वदुक्तन्यायेन सर्वस्य जखामेदं 
बओधयेत्--इति, तन्न; जखासेदबो धनेऽपि बाध्यवाधकयोरेक्यावो धनात् बाधकस्य बाधकत्वोपपत्तः, 
फेकयश्ञानमेदक्ञानयोबोध्यवाघकभावस्य जकभेदज्ञानेनानपायात् । बाधकासेदो हि बाधकत्वाभवे 
न ण म ~~~ ~~ ~ 

गोडब्रह्मानन्दी ( लघुचन्दरिका ) । 
प्रामाण्यमिचयादि । यत्न प्रयक्चादिना भेदौ न गृहीतः, तत्र श्रुतेरबाधितविषयकत्वम् , प्रयक्षादिविषये तु सर्त 
श्चुतेः प्रद्रस्या प्रलयक्षादिकं नाबाधित्तविषयकं संभवति; अतः श्वुतिः प्रयक्षादिबाधिका । एवं श्रौ तमद्वयज्ताने सरवदरैतो- 

च्छेदकत्वेन वाधकत्वाभिमतश्रयक्षादिस्वरूपोच्छेदकम् ; अतः प्रलक्षादिकं न तदाधकम् । बध्यज्ञानोस्पद्युत्तरकाछे हि 
बाधकमयुच्छिन्नस्वरूपं वाच्यम् । सर्वकट्पनामूरोच्छेदकत्वादपि श्रीतक्तानमवाध्यम् । तदुक्तं खण्डने--श्रङत्तेना- 
प्यनौचिल्यमूरं येन न यते । तच्रानोचियसान्नाज्य वेपरील्यानतु नात्र तत् ॥* इति । अघ्राेतज्ञाने इत्यादिरीत्या तेः 
बाध्यत्वराङ्कालिरासेन प्रामाण्यं व्यवस्थापयतामस्रदीयक्ञानानामेन करमेणोत्पत्तिः, श्रुलया तु युगपदेव सर्वाद्रैतं बोध्यते, 
नतु अयक्षाधगृहीतमेदके चरमक्ञाने चा प्रथमतः पश्वादन्यच्रद्धैतं बोध्यत इति भावः । न स्यादिति । मरयक्षादिरू- 
पेणायोग्यताज्ञानेन भ्रतिबन्धगदिति शोषः । अत्यन्तासति विपरीततया निश्चिते कडहादिस्थरु इति शेषः । अवाघा- 
दिति । कङषादिस्थरे वाक्या्थज्ञानस्यानाक्तचाक्यजन्यसवादिना अमस्वेऽपि श्रोतज्ञानस्योक्तरीया अमत्वज्ञानरूपवः- 
घासंभवाविल्य्थः । सतःप्रामाण्यनिश्चसखां खतःविदप्रमाचवेनाभ्रामाण्यक्तानानास्कन्दिताम् । चिपरीतक्ञानरूपायो- 
स्यताश्चानप्रतिवध्यता परोक्षापरोश्चसाधारणरूपेण न संभवति; प्रवयक्चस्येच्छाविषयस्याग्रतिबध्यत्वेन तच्यादृत्तत्वरूपेणेव 
तस्या; वाच्यसवात् । अत पवोक्तं भणिकारेण-- प्रयक्षादावुत्पन्ने ज्ञाने अप्रामाण्यमासम्यते बाधेन, अनुमितौ त 

उत्पत्तिरेव प्रतिबध्यत' हति । तथाच परोक्षस्यानुमितिस्वेनेव प्रतिध्यत्वम् । विपरीतधीसस्वे उद्धोधकसत्वे माना- 
भवेन तदभावादेव स्छलयनुप्पादात् अनुगतोदोधके मानाभावात्. । भावे वा कलहादिस्थरे श्ब्दक्षानस्य विपरीत- 
निश्चयाग्रतिबध्यत्वात् शाञ्द धीव्यादृत्तेन जातिविरोषेणेव प्रतिवभ्यस्वम् । एवं योग्यताक्ञानस्य शाब्द धीहितुत्वेऽपि न 

मानम् ; इतरकारणकरपे सति तद्धिरम्बेन तदविरुम्बादिति मावः । श्चुयवेव्येवकारार्थो विवक्षितः । ख च ज्ञान 
मिथ्यास्वस्य विषयमिभ्यात्वसाधकल्वन्यवच्छेदः । श्रुतेर्बोधकव्वं तु नात्र चिवक्षितम् ! तेन एतेनेलनेन न पौनरक्यम् । 

मिथ्यात्वादिति ! बिषयमिथ्यात्वमिति शेषः । विचारे इति । भक्ृतविचारे चेति रोषः । दरितत्वादिति। 
नच--षद्वैतक्ानवता दवेतवादिने अति श्वुतिमाबद्योपन्यासे तदीयव्यवहारन्याधाव इति-- वाच्यम् ; अद्रैतन्ञानेन 
अपञ्चस्य बाधितस्वेऽपि सुभ्यमानक्मैणा प्रतिबन्धेन मोगरोषाजुकूलम्रतिभासानिवृस्या व्यवहारसंभवात् । तदुक्त 
खण्डने--“ नानाव्वमवरम्गयापि वदल्यदवेतवादिनि । असिद्धमेदात् उ्याधातः पतेदापादकात् कत" इति । असिद्धमे- 
वात् असिद्धो बाधितः जापादयादितो मेदो यत्र तस्मात् 1 आपाद्कात् यदि त्वमद्वेतज्ञानवाच् , तदा व्यवहारवान् 
च स्या इष्यखाव् । बाध्यबाधकयोः जपः स्मिति ज्ञानष्थिव्याद्यो नाप इति हानयोः । उपपत्तेरिति । जले 



५२० अद्ैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः ९) 

प्रयोजकः; बाधकस्य खवाचकत्वादर्शनात् । अतो न चाध्यवाधकैकयक्ञानस्य जखभेदज्ञानसाम्यम् । 
पतेन- सर्य सर्वस्माद्धिन्नमिति मद्धाक्यमद्वतवाकयतद्धानतरद्धिषयाणां तेभ्यो भेद्मादौ गहीत्वा 
निकीधं सत्स्वभेदे पर्थवस्यतीति--निरस्तम्; बाध्यवाघकयोरमेदे बाधकत्वामाववत् भेदेऽपि 
बाधकत्वं न स्यादिस्यश्र हेत्वभावात् पूर्वोक्तदोषाञ्चेति दिक् । सवौसस्वे सर्वेमिथ्यात्वान्नातिरिच्यतेः 
अतः (सर्वैपमसदि'ति प्रत्यवस्थानमनवकाशम् । नञ्च-श्रुव्या सर्वस्य मिथ्यात्वं वा बोध्यते, जद्या- 
भिन्नत्वं बा । घे “सर्वे खदिवदं ब्रह्य'ति सामानाधिकरण्यं न स्यात्; सव्यानतयोरेक्यायोगात् । 
द्वितीये इदं रजतं मोयोऽदह'मिव्यादिश्रमाणां प्रमात्व स्यात्; आत्मनि देदादिभेदस्याचत्याच्च चश्च 
बोघकानां वेदान्तानां निदं रजत'सित्यादिबाधकसश्य चाघ्रामाण्यं स्यात् 1 घटज्ञानेनेव तद सिन्नबद्यतद्- 
भरदा; सर्वस्यापि वस्तुतो ज्ञातत्वेन सावैश्यम् , वेदान्तानां वैयथ्यैम्, सद्योमोक्षश्च स्यात्, खुख दुःख- 
वन्धमोश्चमेदादमेददूषणभूषणजयपरजय श्रान्तिप्रमादादेरपि वस्तुतो मेदाभावेन सर्वैसङ्कणपस्या 
खक्धिथाखन्यायखवचनविरोधाश्च स्युरिति- चेन्न; आये “मृद्धटः' “इदं रजतमित्यादाविव उपाद्ानो- 
पादेयमवेनापि सामानाधिकरण्योपपत्तेः । द्वितीये वस्तुतो भेदाभावेऽपि आविद्यकमभेदमादाय सवै- 
व्यवस्थोपपत्ते. । नच--मेदस्याप्यना विद्यकब्रह्मासिन्नत्वेनाविद्यकत्वायोग इति-- वाच्यम्; आचि 
कत्वस्याप्याविद्यकस्येवाङ्गीकारात्, अथावि्यकत्वस्यापि बह्याभिन्नल्गत् कथमाविद्यक्त्वमिति चेत्, 
तस्मिन्नपि तस्य कर्पितत्वादिति गृहाण । नचु-मुक्ताव(विधकस्यापि सेदस्याभावेनानन्दस्य दुःखाः 
भिन्नस्वेनापुरषार्थत्वापातः, तत्तदसाधारणसखभावस्य तत्र तत्राभावेऽपि तत्तदमेदे पारिभाषिको.ऽय- 
मेदो भेदे पयवस्थेत्, असाधारणरूपेण सेदमभ्युपेलय सद्रूपेण मेदनिषेधेऽपि इष्टापत्तिरपरसक्तनि- 
चेधश्चति-- चेन्न; एकस्यामेव बह्मव्यक्तौ तत्तदसाधारणखभावानां कस्पितत्वेनासस्वात् सर्यकल्पना- 
निषेधकाङे कद्पितधर्मावच्छिन्नमेदामेदादिथ्रसक्तरयोगात् । अतणव नापरसक्तप्रतिषेध इष्टाप्तिवाः 
“सद् द्रव्ये" "सन् गुणः इत्यादिप्रतीत्या प्रसक्तानां तत्तद्धमौणां जह्मणि प्रतिषेधात् । अतःसवैधर्म- 

न ~ ~~ = ^ = = ~+ ~ न ̂-^ ~~ 

गोडजह्यानन्दी ( खघुचन्द्रिका ) । 

सर्वस्येति शेषः । बाघकासेद्ः बाधके बाध्यमेद्ः। बाध्यवाधकेक्येति । सर्वादरतेय्थः । निर्बाधं सदिति । 
बाघकस्वाभिमतमदवैतज्ञानं तद्धिज्नष्वेन निश्चितमतस्तेन मेदक्ञानं बाध्यतया न निश्चेतुं काक्यत इति मावः । हेत्व 

भावादिति । अद्रैतज्ञानं साक्षिणा तद्धिन्नस्वेन न गुह्यते; स्वसिन् स्वासेदविषयके च शाब्दबोघे विपरीतधीन विरो 
धिनीद्युक्तमिति भावः ¦ पूवौक्तेति । भेदक्षानख खसमाद्पि मेदसिच्यापस्या बाधक्गस्वाभावापत्तिः; खातिरिक्तसभे- 
दं विषयकस्वे वाच्ये अद्वैतवादिनं अ्रसिद्िरिलादीलर्थः । “आपो वे'लादिनारायणीयोपनिषद्ाक्यस्य स्तुतिपरत्येना- 

मेदपरत्वाभावात् भेद्प्र्क्षाु्वैरस्वं, सर्व॑ न सर्वपिदयादिवाक्यस्यानाक्तोक्तस्वेन धटो न घट इद्यादिवदपार्थकत्वेन 
च तथात्वपिष्यपि बोध्यम् । नयु “इदं वामे नैव किंचन आसीष्देति श्वुतिः “विमतमसत् ज्ञेषत्वादित्यनुमानं च 

स्रबाघकख स्यादिवाक्यस्यासच्वं गहीत्वा सर्वासत्वं बो धयेत्त्राह--सवीस्वमिति । भ्रलक्षादिगरद्यमाणस्याली- 
कस्वं वक्तुमशक्यम् , अतो मिथ्यात्वरूपमसच्ं वाच्यम् । तच्चष्टम् । वस्तुतस्तूक्तवाक्यं व्याक्ृतम्रपञ्चनिषेधमभथ कले 
बोधयतीति भावः । श्चुता "एकमेवाद्वितीयःमिलादिश्चुला । मिथ्यात्वमिति । भद्वितीयपदस्य सद्धितीयप्वेन च्वाते 

बरह्मणि द्वितीयश्यून्यामेदबो धनादिति शेषः । बरह्माभिन्नत्वसिति 1 अद्वितीयपदस्य ्ितीयस्वरूपविरोषणनिषेधफरस्वे- 
नेति शेषः । बह्मद्वितीयस्वख जह्यमेद्ब्यापकतया हितीयत्वनिषेघात् सेदनिषेधस्याथिकतया खाभः । एकादिपदस्य तु 
मेदश्चून्यरूपकेवरूवाचकस्वेन सङ्गो चकामावात् सर्व॑मेदश्चून्यबोधकत्वमिति भावः । गौरोऽहमित्यादि । तथाच 
श्तीनां पूवौपरविरोध इति भावः । अप्रामाण्यं स्यादिति । सर्व॑स्य सर्वाभिन्नबरह्मसेदेन स्वाभिन्नस्वादिति रोषः 
द्वितीयपश्षेऽपि "नेह नानाः 'अतीन्द्रियमविषयम्” इत्यादिश्चुतिभिः मिध्याखेन बोधिते प्रपन्ने “सर्वं खल्विदं ब्रह्य"ति 
द्या बह्मामेदचोधानुपपत्तिबोध्या । उपादानोपादेययोः सामानाधिकरण्ये परभ्युपगतं इष्टान्तमाह--खद् धरः 
इति । सलाचृतयोः सामानाधिकरण्ये पराभ्युपगतं इ्टान्तः--इद्सिवयादि । तत्तदसाधारणेति । दुःखादिमाच्र- 
दत्ययुर्षाथव्वादीलथैः तत्र तन्न मोक्षानन्दादौ । तत्तदभेदे दु.खाचभेदे । सदूपेण सदमिन्नत्वेन । तन्तद्सखा- 
धारणेति । दुःखत्वापुरूषाथेत्वादील्य्थः । असच्वात् निषेधयोग्यत्वात् । कारे कारोपक्षितसुक्तातमादौ । मेदा- 

भेद्ादी ति । भेदो श्शन्तत्वेनोक्तः । अत पव द्वितीयमाच्रसय खदरपे बह्यणि कल्िपितत्वादेव । तत्तद्धमोणां मेदानां 
द्रम्यगुणादिरूपमेचानां च 1 सर्व्॑यून्याया इति । भेदमेधसामान्यामावस्वव्यावृत्ताकारेणोपरुश्चिताया इत्यध्येः । 
न॒. पारिभाषिक इति यादशमेदस्य ज्ञानं यद्विषयभमयोच्छेद, तादश्मेद्रविरोध्री.. अभेदः: एव । मेदमान्नस्व 



[ अद्वैतश्चतेबीषोद्धारः ] गौडत्रदयानन्दीयुता । ५२१ 

शूस्याया एकस्या एव सच्यक्तेशिद्ानन्दरूपायाः पतिपादनान्न पारिभाषिकोऽयममेद् इति सिद्धम् । 
तदेचं स्व बरह्माभिन्वमिःति मते, ववामतस्य जहामि सन्मा्मेव जहामि चिति तस्य बह्यभेदेऽपि सन्माच्मेव बह्माभिन्न मतेवान 
प्त्यक्षादिविरोधः, नापि पूर्वोत्तरविरोधः ॥ दव्यद्धेतश्ुते बयोद्धारः । 
17 त ज 0 = ५ 

गोडव्रह्मानन्दी ( रघुचन्द्रिका ) । 
क्वानचाखण्डोक्तन्यक्तिप्रसयोच्छेच म् ; उक्तव्यक्तेः सर्वाधिष्ठान्त्वादुक्तव्यादरु्ताकारोपरश्चितस्वाच्च । अतः सेव च्यक्तिः 
सर्वमेदबिरोध्यभेद् इति भावः । सर्व ब्रह्माभिन्नमिति मते इति । दग्यगुणादिकं दन्यखवगुणत्वाद्यवच्छिक्ञा या 
बरह्ममेदाभावानुयोगिता तद्द्धवति, श्रुल्यापि तादश्सेदाभावो बोध्यत इति मते इयथः । मतान्तरमाह--मिथ्ये- 
त्यादि ! एकमेवेलयादिश्चुला मिथ्यष्वेन बोधितेदथेः । सद्रपेगेव दष्यादे्द्मेद्ाभावालुयोगित्वम्, नतु दरव्यस्वा- 

विना; तेन खूपेण बह्ममेदालुथो गिवस सस्येन विरोधात् । अतएव व्रहमभेदस् पारमार्थिकस्वेनेवाभावः तत्र स्वीक्रियते, 
नत्र बह्ममेदष्येन; येन सू्पेण प्रतियोगी यत्र॒ वतेते, तेन सख्पेणाभावसख तत्नानभ्युपगमाव् । 'सर्व खद्विदं ब्रह्मेति 
छद्यापयुक्ताचुयेःगिष्वभेव बोध्यते, तदेतर्मतमभ्युपेयवादः । उक्ते हि द्वितीयमिथ्यात्वलक्चणे आचर्यैरेव-- 
नात्र रजतमिति बेन नेह ननेश््यादिश्वुलया च स्वरूपेणैव निषेधः, न तु पारमाथिकस्वेनेति । न प्रलयक्षेलयादि । 
आ्यमते नेदं रजतमिलयादिभरयक्षादिधिरोधो न, द्वितीयमते (सर्य सदिविदमिलयादिश्वतिविरोधभरयुक्तः पूर्वापर- 
छतिनिरेधो नेलथैः । इति घ्ुचस्द्रिकायामद्वेतश्चुतेबाधोद्धारः । 

अथ अद्वैतश्चुतेः बाधोद्धारः । 

( १) तत्र न्यायाग्रतकाराः- 
मानान्तरैः पूर्वोत्तरवाक्थैधाविशुद्धानामेवार्थानां वेदार्थत्वात्. प्रयक्षभ्रमणिन पू्ेत्तरवक्यैश्च विशुद्ध अदत नागमानां 

तात्पर्यम् । पेक्यश्रुया हि अप्रतक्तमेदनिषेधलुपपच्या। तस अ्रलयक्षादिग्रमाणसिद्धस्याङ्खीकरणीयत्वे तस्रततिषेधेनामेदवोधना- 

संभवात्, अयरसक्तप्रतिषेथेऽपि नान्तरिक्षेऽमिशेतव्यः इल्यादाविवोपपत्तौ त किंचनेद्यादिपदानामनुवरादकत्वेन श्रुतेरमेदमात्र- 
परत्वेन च ग्रतियोग्युपस्थितेः ग्रलक्षादिनैव वणैनीयतय। तेनेव भेदस्यापि सिद्धतया तिषेधासंभवात् म्रक्ष नियत 
विपयरच्छत्वेन घटपटौ भिज इति ज्ञानसय घटपटमेदविषयक्त्वेऽपि रेक्रयज्ञानमेदायहणात् बाधकामिन्नल मेदन्ञानश्येक्य- 
ज्ञानबाधकत्वं न संभवतीति न राङ्कनीयम् । खेनाय्रहणेऽपि ज्ञानान्तरेण तद्हणसंभवात् ! चरमधियां मेदमाहकम्रमाणान्तया- 

संभवात् त्र खब्धावकाश्ाया अदितश्चुतेः सवंद्रेते परमैवसरनमिदयपि न युक्तम्, चरमधियोऽपि भ्रमाणान्तरसिद्धत्वे तद्धे 
दस्यापि तथात्वे च तभिषेभेनामेदवोधनासंमवात् , ्रमाणान्तरसिद्धौ तु येन केनचिन् यस्यकसयविदमेदबोधनापत्त्या बाध्य- 
वाधकत्येनाभिमतचसरमध्यैकयज्ञानयोरमेदोध्नासंभवेन प्रयक्षाबाधकत्वोक्लसंगतेः । वस्तुतस्तु--घटपटौ भिन्नाषिति 
ज्ञानं स्वलामेदज्ञानभेदं विनाऽलुपपत्तेस्लमाक्षिपतीति नद्धितश्चुतेः इव्रप्यवकादाः, उकतार्थापत्तिस्तु इतरमेदाभावे वटपाय- 
मेदापत्याः तद्धेदस्यापि धटपटमेदोपपादकत्वेन दरयत्वज्ञाननिवर्त्वान्यथराजुपपत्त्यादीनां तत्तन्मिथ्यात्वविषयत्ववत् खमेद- 
मपि विपयीकरोलेवेति-“आयधीवेयमेदीयायन्यथादुपपन्नता । ज्ञानोपलक्षण।दन्ते बाधते नाद्वयश्चुतिम्" इति खण्ड- 
नोकमपि पराहतम् , तत्रापि यदि सर्वं सर्वसादभिनमिति किमपि वाक्यञुपकभ्येत, तदा युज्येतत्र अद्वैतवादः, नैवमस्ति, 
तत्र यदि अथीपत्त्यादिकं कल्प्यते, तिं दुरपहवोऽनवस्थादोषः । अस्मन्मते तु घरपटभेदग्राहिणा खपरकाशेन साक्षिणा 
यटपरज्ञानसखापीतरमेदमहणात् नानवस्थादिकम् । एवंच समान्यविषयश्युतेः विरोषविषयेण श्रद्यक्षेण संकोच एव न्यायः, 

नकु अयक्षवाधथकता 1 अस्तुवा चरमधिय पेक्य्ञनेन भेदाग्रहः, एवमपि प्रथमादिज्ञानायमेदः कंथेवां तिच्येदिति न सवंद्ैते 
पर्यवसानम् । शब्दयुद्धिक्मणां विरम्यन्यापारायोगेन क्रमेणामेदग्रहासंभवात् , ब्रह्मणि सर्वाभेदसैव श्रुतत्वेन तदभिन्ना- 

भिन्न तदभिन्नत्वमिति न्यायकतप्यघटपयाद्यमेदस्य श्ुतिनोध्यलाभावेन युगपदेव श्चुला सौमेदबोधनासंभवात्. \ किच~ 

सर्वटिते पथवसानमिदयनेन किं सर्वमिथ्यात्वे पर्यवसानमिति विवक्षितम्; उत सवामेदे £ आ्टोखित् सर्वैभेदनिषेधे वेति 
विवेचनीयम् । तत्र नाद्यः; अदधैतज्ञानसेव खरूपतो मिथ्यात्वेऽपि विषयाबाधेन न्यावद्यरिकसत्तेन भेदज्ञानस्यापि अमात्व- 
संभवेन मेदमिथ्यात्वायोगात्, अन्यथा इदं वा अग्रे नैव किंचन स्तीति श्चुतिवा विमतं सत् प्रमितत्वात् इयदुमानं वाऽऽ्दौ 
खबोधकसलयादिवाक्यस्यासन्तवं गृहीत्वा निर्बाधं सत. सवीसत्वं नोधयेदिलखयपत्तेः, सद्यादरतयोरेक्यायोगेन सर्व बरह्येति सामा- 
नाधिकरण्यानुपपत्तेशच \ नाल्तयौ--गच भ्रयक्षासिद्धो मेदः» तत्र शुदा अभेद््रदासंभवात्, अन्यथा “पो वा इदमिति 

्ुखा विमतं जल्मभिनं प्रतीतलदिदयचुमानेनादौ खबाधकेनामेदं दीवा निबधेन स्वामेदयगोधनापत्त्याऽनाश्वासात् इदं 
रूप्यं गौरोऽदनिद्यादिभ्रमाणां ्मात्वश्य आत्मनि देदादतादिव्यात्तिबोधक्वेदान्तवाक्याभरामाण््रय घरज्ञानेनैव तदभिन्ख 

अद्रे. सि. ६६ 



५२२ अद्रेतसिद्धिः । { परिच्छेदः १] 

ब्रह्मतदमेददिः सर्वस्य वस्तुतो ज्ञातत्वेन वेदान्तवैयथ्थसदोमोक्षयोः खुखदुःखवन्धमोक्षमेदामेददूषणमूषणजयपराजय- 
श्रन्तिग्रमादादीनामपि वस्त॒तोऽभिन्नव्वेन सवैसंकरापत्त्या खक्रियाखवचनविरोधानां चापत्तेश्च काल्पनिकमेदेन वास्वाभेद्- 
कार्या्रतिबन्धात् मोश्चे आवि्यकमेदाभावेनानन्दसय दुःखात्मकतवेनापुमर्थलापातात् । अनावियकन्रह्माभिजत्वेनावियकत्वायोगाच 
नाविद्यकमेदेन सर्बव्यवस्थोपपत्तिरिति प्रयक्षगायिततवान्न सर्वप्रपश्चमिथ्यात्वसिद्धिरिति सर्वमनवयमिति--निरूपयन्ति ॥ 

(२) अदैतरिद्विकारास्त-- 
द्िवप्रयक्षय चन्द्रभ्रदेशिकत्वम्रयक्षवत्सभाविताप्रामाण्यतयाड्ेतश्चुतिविरी धाभावात् भव्रिऽपि नियतनरिषयेण म्रह्यक्षेण 

यच्च भेदो न गृहीतः तवद्वैतश्रुतेरवकाशाचद्ेत एवागमानां तात्पयैम् । निषेषमाघ्रोच्छेदमसङ्गेन तत्रैव मरसिद्धेरतन्रतले- 
नान्यन्न भ्रसिद्धिमात्रेणी पस्थितिसंभवादसंमवेऽपि नान्तरिक्च इद्यादाविव सप्रयोजनत्वेनाप्रसक्तप्रतिषेधस्यद्रोषत्वात्र् प्रति- 

योग्यादिविषयकप्रदयक्षस्य भेदविषयकत्वे मानाभावादन्यथा पदार्थखल्पन्ञानमत्रस्य मेदन्ञानत्वेऽमेद प्रमोण्छेदप्रसक्गच प्रय- 
क्षमात्नखद्धितश्चुतिवाधकत्वासंमवात् । एत्रेन-्ञानान्तरेण मेदग्रहाददवेतवाधादिशङ्ा अपि--पराहृताः; चरमधिय 
एेक्यज्ञानमेदभराहकममाणाम्तराभाव्रेन खनिष्तरप्रतियोगिकमेदग्रहे प्रतियोग्युपस्थितिसपिक्षसाक्षिणाऽपि अरहणासंभवेनच 
चरमधिया एकीमवाद्वैकयज्ञानल्य स्ीदरेत एव पयैवसानात् ! एतेन- मेद्राथौपततरदैतश्ुतिबाधकत्वमपि--पराहतम्; 
यच खसाधारणमुपपादकतावच्छेदकमेकं तत्र तदवच्छिन्नतया खश्यापि भानम् । यथा इदयत्वावच्छिन्नमिभ्यात्वं विना दृग्दरदय- 
संबन्धानुपपत्तिम्रहात्तदवच्छिननमिथ्यात्वमथोपत्तेरपि विषयः, यथावा श्ञाननिवर््यत्वान्यथालुपपत्तेरपि खविषयत्वम् , प्रकृ- 
तेतु खतोऽपि भेदापत्या सर्वभिन्नवस्मोपपादकल्वामावात् खन्यतिरेकविरेषणस्य द्वैतवादिनं प्रति असिद्धतया खग्यतिरेक- 
सवैभिच्नवस्यापि तथात्वात् तततदरूपेणेवोपपादक्खश्याङ्गीकद्णीलविन उपपादकवानात्वान्न खमेदोऽपि गृह्यते इति तव्र तदर्थ 
ज्ञानान्तरादिपरिग्रहे चरमधियोऽमेदस्य केनाप्यम्रहणात्तत्रैवा ऽमेदश्रुवेरवकादेन स्व॑द्वैत एव पर्यवसानात् । अयोग्यता- 
ज्ञानख योग्यतान्नानस्य च शाब्दबोधे प्रतिबन्धकत्वहेतुत्वयोरभविन श्रुतितो युगपदेव सवोद्रैतबोधने वाधकाभावान्न शाब्द्- 
बुदधिकरमणां विरम्यव्यापाराभाव इति न्यायविशोधः । सवद्रैतशब्देन च सर्वमिथ्यात्वस् सवामेदस् वा कस्यापि विवक्षणे न 

किमपि बाधकम् \ अदरैते मिथ्यात्वबोधकमानामवेन सद्यत्वेऽपि द्वैते तदसंभवेन भृद्धट इदं रजतमिल्यादाविबोपादानोपा- 
देयभावेनापि सामानाधिकरण्योपपत्त्या च प्रथमपक्षे अदोषात् । जलमेदबोधनेऽपि वाध्यबाधकयोरैक्याबोधनात् बाधकस्य 
बाधकत्वोपपत्त्या बाध्यबाधकेक्यज्ञानस्य जलामेदज्ञानसाम्याभवेन आविदक्त्वेऽपि कल्पिताविय्यकत्वाङ्खीकारेणानावियक- 

जरह्मामिन्नत्ेऽपि मेदावियकत्वे बाधकामवेनावियकमेदमादाय सर्वैन्यवेस्थोपपच्या सर्वकत्पनानिषेधकारे कस्पितधमा- 
वच्छिन्नमेदामेदादिभसक्तेरमविन युक्तौ आनन्दख दुःखाभिन्नवस्याप्यभविन पुरषार्थत्ोपपत्त्या च द्वितीयपक्षेऽदोषात् इति 
सवैमनवय्रमिति- उपपादयन्ति ॥ । 

(३) तरङ्धिणीकारास्त- 
श्रौतनिषेधस्य तदधिकरणभ्रसकतिपू्वैकत्वनियमात् प्रसक्ति विना निषेधसाप्रामाण्यहेतुत्वात् अन्यथाऽभागिरतिषेधन्याय. 

विरोधापत्तशवप्रसक्तमतिषेधेऽप्रामाण्यापातेन प्रयक्षसिद्धत्वस्य मेदेऽवरयवणैनीयत्वेन तथावणैने निषेधालुपपच्या च नद्धित- 
तात्प्थकलत्रमागमानाम् ; खरूपज्ञानखैव मेद विषयक्त्वेऽपि अभेदभ्रमहेतुदोषस्वे तत॒ एव अतिबन्येन मेदाम्रहोपपत्तेः, 
दोष्रयुक्तमेदाभ्रहनिबन्धनाभेदज्ञानस्य ्रमलनियमेन श्रौतामेदज्ञानस्ापि भमलापत्त्या दोषक्यात् पप्चखरूपन्ञने' मेदा- 
गरहः तत्नामेदमहकत्वं श्रुतेरिति वणैनखाप्यसंभवाचच खरूपज्ञानेनापि सर्वेण भेदस्यापि गृहीतत्वेनादरैतशचुतेः इन्रप्यव- 
काराभावात् , इतरत्वेन यत्किचिदितरप्रतियोगिज्ञानेऽपि तद्धेदस्य साक्षिणा ग्रहणसंभवात् चरमज्ञानेनापि खेतरमेदमह- 
णात् चरमधियेकीमावादददतज्ञाने स्वाद्विते पथैवसखतीति वचनमपि पराहतम् । तद्धेदसिद्धिविरोधिमेदाभावविरहरूपलय्यैव 
वटपटमेदोपपादकतावच्छेद कत्वेन तस्या्थापत्तिसाधारण्यादर्थापत्तिमेदोऽपि प्रकृताथपत्त्या गृहीत इति तत्सिद्धलादपि मेद. 
निषेधसखायोगात । यथाहि धटपरमेदज्ञानखद्वतज्ञानेन मेदाभवे घटादिमेदसिद्धिर भवति, तथाऽथौपततरैतज्ञानात् भेदा. 
भविऽ्यु्रीद्या घटयटमेदसिद्धिनं भवतीति युक्तुत्पादकतावच्छेदकस्यार्थापत्तिसाधारण्यम् । “अन्तासलपि हय ज्ञानं 
शब्दः करोति ही"ति वचनेनादन्तासलयपि शाब्दज्ञानसंमवप्रतिपादनेनायोग्यतानिश्वयसय राब्दधीप्रतिबन्धकलाभावेऽ्पि 

तदग्रामाग्यहेतुत्वेनायोग्यतानिश्वयेन ब्रह्मणि सवमिदवुदधेरभामाप्यशङ्काकलङ्कितायाः सदेव कथमप्यनुदयात् सवद्धितप्- 
वसानस्य कमिकताया शवाङ्गीकरणीयतवेन शब्दबुद्धिकर्मेणामिति न्यायविरोधादपि न सवद्रैते पथेवसानम् । यथा ्रलयक्षा- 
दिना गहीतभेदे घटादौ प्रथममद्रैतश्चुतेरढृत्िः, किंतु चरमज्ञान एव, तथा सद्यादिवाक्यैः मानान्तरेण च गृहीतसच्ते ब्रह्म- 
घटादौ “दं वा अमरे नैव किंचनासीदिःति वाक्यस्य न अड़त्तिः, कितु मानान्तरेण गर्ीतसत््वके घयदौ, ततस्तु सर्वीसत्ते 
पयैवसानमिदयापतत्या शरदं इव ब्रह्मणः परिणामिताभविेनोपादानलाभविनोपादानोपदेयभावेन सामानाधिकरण्योपपत्त्यसंभ- 



[ एकमेवे० विचारः ] गौडन्रह्यानन्दीयुता । ५२३ 

अथ एकमेवेत्यादिश्चुत्यर्थविचारः । 
नलु--यदयपि “सिक एको दष्टा अद्भत इत्य सखिशब्दस्य तत्सादश्यात् खच्छत्वमाजपरत्वात् 

तस्य च सवैमखासंसर्भित्वखररूपस्यद्वैतेऽप्युपपत्तः "सदेव सोम्येदमच्र आसी दित्य चाग्रपदस्य 
"तदैश्चत नामरूपे व्याकरो'दित्यादेश्च कालेश्चणनामरूपात्मकप्रपञचप्रापकस्याविद्यकद्वेतविषथकत्वेन 
वास्तबाद्धेतविसोधित्वाभावः; तथापि (सदेव सोम्येदमग्र आसी"दिद्यनेन इदंशब्दोदितस्य विश्वस्य 
सदसेदेन समुकत्वा पुनरद्वितीयपदेन तन्निषेधे व्याघातः, न हिः 'सदात्रीदिल्यस्यासदासीदिव्यर्थ 

गोडब्रह्यानन्दी ( छषघुचन्द्रिका ) । 
सखिखरब्दस्य सङिरुवाचकशब्दस्य । तेन तस्साददेयादिलयत्र तच्छडदस्य प्रक्रान्तसछिरबोधकस्वम् । खच्छ- 

त्वेति । सशिख्वत् खच्छ इति बृहदारण्यक भाष्ये व्याख्यानात् सखच्छबोधकं सलीरुपदम् । तख जरख्वाचकत्वेन 
नपुंसकेसवेऽपि खच्छबोघकस्वे वाच्यङिङ्कत्वात् पुंस्त्वम् । सङिरूमिवाचरतीदयाचारा्थविवप््रलययान्तात् पचादच्प्रयय- 

संभवात्, (सर्वप्रातिपदिकेभ्यः किप्" इल्याचारार्थे क्िप््रययानुश्षासनात् । सङिखवदाचारश्च सर्वैमलासंसरभिस्वम् । 
यच्चु अपो वा इदमासनू सरिकमेचे' व्यादिश्चतेः सष्टिपूर्वकारे अद्वितीयो दरष्टा परमात्मा सरिद भवतीयथेः-- 

इति । तन्न; उक्तवाक्यसय खंपदार्थनोधकरप्रकरणस्थत्वेनोक्तारथेस्यानन्वयात् । नच-द्रैतद्रैतयोर्भ्सत्ताकष्वेना तिरो- 
भिष्वेऽपि द्वितीयाभावोपरक्षितन्रह्यन्ञानस द्वितीयविशिषटनह्यनिषयकस्वासंभव इति-- वाच्यम् ; पारमार्थिकस्वेन यो 
द्वैताभावः, तदुपलक्षितव्रह्मज्ञानसख तत्संभवात् , द्रैतमूरोच्छेदकसेव द्वैतविरिष्टबरह्यविषयकत्वासं भवाच ¦ सदमेदे- 
नेदयादि । सद॑सेद विदिष्ट्रपञ्च आसीदिदय्थं प्रतिपाचेलयथैः । तन्निषेधे व्याघातः सस्वसख प्रपच्चे प्रतीतस्य ध्याघातः। 
नयु सदभिन्नख सर्वमिवद्वितीयत्वं न बिरुदम्; सदास्मनो मयोः संभवात्, तत्राह--नदहीत्यादि । सद्रपमात्र्य न 

वेन सद्धेतं न सवैमिध्यात्वहूपम् । जखमेद बोधनद्वारा बाध्यबाधकेक्यसेव बोधनेन जलमेदज्ञानेन विमतं जलभिनमिति 
ज्ञानाधासंभवापत्या प्रयक्षणरहीतमेद षटपटाद्यमेदस्येक्यज्ञानेन निषेधासंभवात् मेदावियकत्वेऽप्यावियकलाङ्गीकारेः मेदता- 
स्विकत्वे एव पयैवसानेनावियकमेदमादाय सर्वव्यवस्थोपपादनासंभवेन बन्धमोक्षव्यवहारादुच्छेदापत्त्या च सर्वामेदोऽपि न 
सवद्वितकशब्दारथं इति नद्रैततासप्यकल्नमागमानाम्- इति प्रतिपादयन्ति ॥ 

(४) लघुचन्द्रिकाकारास्त- 
अतिरा्रादौ व्यक्तौ भ्रमरूपाया अहणप्रसक्तेरिवा्रापि संद्ायरूपायाः भेदस्रसक्तेः संभवेनासंभवेऽपि नान्तरिक्च इति 

वाक्ये स्तुदयुपपादकतयेवात्राप्यमेदोपपाद् कतया सेदनिषेधोपपत्त्या च प्रलयश्षसिद्धस्यापि मेदस प्र्क्षप्रमाल्वानिशयान्नि- 
षेधं उपपन्न एवेति अद्धैततात्प्यकत्वमेवागमानाम् । चरमधीः ययोः मेदं ग्रहति ताभ्यां तद्धेदेन च तखा अभेदसयाप्यदे- 
तश्चा बोधनेन तादशमेदविषयकत्वेन बोद्धुमशक्यायाश्चरमधियोऽदवतश्चुतिबाधकत्वासंभवात् । पतेन-पूरवपूरवधीरपि- 
व्याख्याता; तस्या अपि खविषयखेतरमेदायमिन्नतया््ैतश्चुतिबाधकलासंभवात् अदरैतज्ञानोत्यत्तिक्षणभेदादपमर्दकल्वेन 
तख दैतख च तथ। ग्रहीतुं शक्यलात्ताद्शज्ञानख च पूर्वज्ञनचरमन्ञानादिनाधकत्वसंभवेन च नाद्वैतश्चुतिवाधकलेनावुपपत्तिः, 
उक्तज्ञानानन्तरं सर्द्रेतोपमर्दान ्रैतज्ञानसंभवः, पूर्वज्ञानानां तु सर्वभेदाविषयकलानद्वैतज्ञानप्रतिबन्धकत्वमिति मन्तन्यम् । 
मेदग्रादकं यद्यत् ज्ञानं तत्र तत्र तत्तदन्यसर्वभिन्नत्वस्याथौपत्तिविषयत्वस्य वाच्यतया त्न अदयक्षाथौपत््यायजुगतधर्म 
विना पक्षतया साध्यघटकतया वा तनिरदेशासंभवेन मेदभाहकववेनालुगमेऽपि मेदमाहकमिथोभेदस्थाथांपतत्यविषयतया 
तेष्वेवद्वितशरुतेः सावकाशलान्नाथापत्तिसिद्धोऽपि मेद इति मन्तव्यम् 1 तेद्धेदसिद्धिविरोधिमेदाभावविरहरूपलमेवोपपादक- 
तावच्छेदकमिखथापत्तिमेदोऽप्यथापत्तिविषय इति वचनमपि--पतेन--पराहतम्$ करदादिस्थले वाक्यार्थजञानखानाप्त- 
वाक्यजन्यत्वादिना अमत्वेऽपि श्रौतज्ञानेऽामाण्यशङ्काजुदयादयोम्यतानिश्वयेऽपि सङ्ृदेव सवद्वितज्ञानसंभवान्न शब्दबु- 

दधीति म्यायविरोध इति सवोद्रेत एव पर्यवसानम् । प्रदक्षादिग्दीते धटादावटीकलकूपस्यासत्ततख वाधान्मिध्यालरूपख 
तखेषटलाश्व सर्वासत्त्वपथैवसानखेष्टवेन, वस्तुतस्तु व्यक्तमपश्चस्यामकाकावच्छेदेन निषेधनोधकस्योक्तवचनस्य सर्वासत्त्वेऽप्र- 
माणत्वेन यु्मन्मते इदं रजतमिति सल्याद्रतयोरिवं सर्वं॑बद्येति सामानाधिकरण्यस्यासन्मतेऽप्युपपत््या च सरवैमिथ्यातवं 
स्द्वितमिति युक्तमेव । आपोवेति नारायणीयोपगिषद्धाक्यस्य स्तुतिपरत्वेनाभेदपरत््भावेन अलयक्षदौबैल्यात् सर्वख 

` जलमेदायश्रसक्त्या भेदावियकलाबियकलस्य मिथ्यालमिथ्यात्वस्ेन सदयत्वाप्रयोजकलवेनावि्यकमेदेन सर्वव्यवस्थोपपत्त्या 
च सर्वाभेदो वाऽ्दैतशन्दा्थं इति स्वमनवद्यमिति--विव्ेचयन्ति ॥ 

इत्यदेतशचते गौधारः । 



५२४ अदैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः ९ | 

इति- चेन्न; खद्यतिरेकेण नासीदिलयरथस्यैव निषेधार्थत्वात् । विवृतं चेतत् भाष्यकारादिभिरारम्भणा- 
यिकरणे । नच- सद्यतिरेकेणासचवोक्तौ खदात्मना सत्यत्वमागच्छतीति- वाच्यम्; + 

को हि वरहमाभिच्स्यासन्वखाधनाय धवत्तो यो विशी्यत् । अद्धैतवाक्यस्य च षड्विधतात्प्थलिङ्गव- 
त्तया बर्वरेनाविद्यकद्धेतप्रतिपादकत्वं खष्टयादिवाक्यानासिति श्रवणखरूपनिरूपणे बेदान्तकस्प- 
रुतिकायामभिदितमस्माभिः । इहाप्यमि धास्ये षड्विधतात्पयेलिज्गानि प्दरोयद्धिः । अत एकबि- 
जञानेन सर्वैविज्ञानग्रतिक्ञयोपक्रमात् पेतदार्म्यमिदं सवै तत्सव्यं स आत्मा तत्वमसी 'त्युपसंहारा्च 
अद्वैतष्येव महाप्राकरणिकतया तदनुखारेण तद्धाक्यस्थपदानां व्याख्येयलावधारणात् नानार्थपदा- 
नाम्थीस्तसेपस्थापकत्वसंभवेऽपि प्रङ्तवाक्याथौनन्वयितया तत्परित्यागेन प्ऱतवाक्याथोयुक्रख- 
पदाथौपस्थितिपरत्वमेवास्थेयम् । तत्र न द्वितीयमद्धितीययिति तस्पुरुषाभ्युपगमे न द्वितीयम्, 
किंतु प्रथमं तृतीयं चेल्यथैः स्यात्, स च न संभवति; तयोरपि किंचिदपेक्ष्य द्वितीयत्वात्, अतो न 
विद्यते द्वितीयं यत्रेति बहुनीदिरेवाद्रणीयः । नच--एकेनैवाद्धितीयपदेन सेद्त्रयनिषेधसंभवे एका- 
वधारणपद्यो्वैयथ्यै मिति- वाच्यम्; विजातीयं किचिद्पेक्ष्य द्वितीयत्वावच्छिन्ननिषेधस्यादितीय- 

~ च म (~ ^^ ^ 1 ^ न 

गोडनरद्यानन्दी ( ठश्ुचन्द्रिका ) । 
संस्वस॒च्यते, किंतु सद्म सदर्िजल; तथाच तन्निषेधेनाखस्वरूपमिथ्यात्वस्य तन्न खाभादासीदिव्यनेन सस्वखाभाद्विरोध 
दति भावः । घटादिकं स्ोप्पत्तिपू्वं ्देवासीदिलयादौ यथा घटा्सेदोपरक्षितण्देवासीदिलय्थेः, तथा भ्रछ्रृतेऽपी- 
दमसेदोपरक्षितसदेवाग्र आसीदिल्थं इव्याश्येनाह-सच्यतिरेकेणेति । सदन्यरूपेणेलयथः । सदन्यदिति शेषः । 
निषेधार्थत्वात् सदेवेयेवकारा्थैत्वात् अद्धितीयादिपदा्थैर्वाचच । एवंच प्रपञ्चे सव्यसंबन्धो न बुद्धत इति नोक्त- 
विरोधः, विरोष्यसङ्गतेवकारस्यान्ययो गव्यवच्छेदाथकत्वेन सदन्यसामान्येऽमकारासस्वशोधकस्वमिति भावः । अस- 
रबोक्तौ अग्रकारूसच्वोक्तौ अद्वितीयादिषदैःसदन्यसामान्यस्य निषेधोक्तो च! सदात्मना सदैक्येन । बह्याभिन्नस्यति 
बरदक्यापञ्चखेलयथैः। बद्योक्यरूपेणेति यावत् । बिभीयादिति । नु-अग्रकारासत्वस्याग्रकालीनाभावप्रत्तियो गित्वस्य 
वा सदन्यसामान्ये नोधनेऽपि न मिभ्यात्वसिद्धिः, भ्याक्तश्रपञ्चसय खकाटे खलमानाधिकरणाभावप्रतियोगिष्वासिद्धेः-- 

इति चेन्न; उक्तासखप्रतियोगिस्वयोः न प्रकृते धीः, किंििदमभिन्रमग्रे यदासीत् तत् सदेव; एकमेवाद्धितीयमि- 
स्येवसुदेश्यविधेयभावस्य विवक्षितत्वात् अग्रे विच्मानमनूद्याखण्डसदद्वितीयविधानात् आरकारवि्यमानत्वोपलक्षिते 
वस्तुनि अखण्डसदद्वितीयसखेव धीः 1 तथाचावान्तरतास्प्चेण दह्वितीयसामान्यख मिथ्यास्वधीः । एुवंचाश्रादिपदानि न 
व्य्थीनि । शून्यवादिनो हि सष्टपू्वकारे सद्वस्तु नाङ्गीकुबैन्ति, तदज्गीङ्र्बन्तोऽपि तार्किंकादयो नाष्धितीयमङ्गीङक्ैन्ति 
तत्र॒ सदिलयनेनाचयानां निरासः । अद्ितीयादिषदेस्तु द्वितीयानामिति साथक्यात् । नन्वताच्िकाद्रेतमहेतवा- 
क्यख, ताच्विकं दतं द्वैतवाक्यसयार्थोऽस्तु; दैतवाक्यमध्यस्थस्यादैत वाक्यस्य उपांञ्ुयाजवक्यमध्यस्थविष्ण्वादि वाक्य 
स्येव स्तुल्यादिपरतय नेतं शक्यत्वात्, तत्राह--अद्वेतवाक्यस्येति । आविद्यकेति । “फखवत्सन्निधावफलं 
तदङ्गमिति न्यायेन दैतवाक्यानामद्रैतवाक्यरोषस्वात् न्षिधापेश्षितमाकषिप्रयोजकस्वादिनोपयोग इति भावः । 
पदानाम् अद्ितीयादिपदानाम् । प्रकृतेति । एकमेवाद्वितीयमिती यथः । वाक्यार्थेति । अद्धितीयत्वादयुपरक्चिता- 
खण्डब्रद्येयर्थः । प्रथमादिरूपसाद्ितीयादिपदा्थेस्य न॒ केवछमखण्डवाक्यार्थविरोधिव्वाक्निरासः किंतव्वसंभवादपी- 

ल्याह--तन्रेव्यादि । द्वितीयत्वादिति । तयोः प्रथमस्वादिना नाद्धितीयपदबोभ्यता, किंतु द्वितीयान्यस्वादिनाः; 
साच न संभवति; द्वितीयस्वादिति भवः । भेदजथेति । भेदभेद्यमात्रख द्वितीयस्वादद्धितीयपदेन द्दयमाच्रनिषेध- 
संभव इति मावः । अपेश्षये ति । विजातीयद्वितीयत्वावच्छिन्रमतियोगिताकनिषेधोऽ्थं इति भावः । सङ्कोचो द्विती. 
यपद्सख विजातीयद्वितीयपरत्वम् । एकावधारणद्धेतप्रतिषेधेरिति । एकपदेन एवकारेण अद्ितीयपदेन चेल्थः । 
सतराद्धितीयपदेन बिजतीयद्वितीयनिषेधाद्धात्तादशब्धितीयसेदो निषिध्यते । अथवा आस्मा वा इदमेक एवा 
आसीत् नान्यकिचन मिष'दिति वाक्ये मिषदिति पदं आसीदिलयथेकमिव्येतरेयभाष्ये भ्याख्यानात् तदेकवाक्यतया 
भङ्ृते दवितीयपदस्यान्याथेकलवात् रक्षणायाश्चावद्यकत्वे दित्वसङ्कथापूरकत्वारोनात्मान्यविजातीयस्वेन रक्षणाय 
एव युक्तत्वात् ताददात्वेनेकरूपेण निषेधे मदस्य निषेधस्य च निषेधः सिश्यति; विरोषणस्य भेदस्यापि विरोष्यीभूतमेय- 
स्येव निषेधे बाधकाभावात् । एवमेकपदस केवराथकतया कैवल्यस्य च स्वान्यसर्वशयून्यव्वरूपत्वेऽपि भ्रकृते सङ्कोचनं 
जीवेश्वरादिरूपं यदस्मान्यत् सजातीयं तच्छुन्यस्वरूपत्वेन तद्धोधकत्वात् भेदनिषेधबोधंकश्वम् । एवकारस्यान्यतादा- 
त्म्यन्यवच्छेद्कत्वेऽपि प्रृते संकोचेनत्मान्यस्यात्मविजातीयख' गरथिन्यादेसताद्तम्यभ्यवच्छेद्बोधकत्वम् । तथाच 

शाब्दणुव सेदनिषेधः। एवंच मेदत्रयख पदन्नमेण -निषेधोत्तिः भक्तश्चुतेः बह्मभिन्नस्मिस्यास्ये पयनसानोक्िथ्च न 
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दाबदार्थत्वात् । अयं चान सङ्कोचो वीवर्दपदसन्निघानात् गोपद इव सजातीयसखगतमभेद निषेधके- 
कावधारणपदसन्निधिप्रयुक्त एव । तदुक्तम्--श्क्चस्य खगतो भेदः पत्रपुष्पफल्धादिभिः । व्क्लास्तरा- 
त्सजातीयो विजातीयः शिलादितः ॥ तथा सद्वस्तुनो भेद्यं प्रां निवाथेते । एकावधारणदवैतथति- 
षेधेखिभिः क्रमात् ॥' इति । खगतभेद्ः नानात्वरूपजीवेश्वरभेदः । खजातीयमेदोऽत्र द्रव्यत्वादिना 
सजातीयपृथिव्यादिभेद्ः विजातीयभेदो गुणादिभेदः। अथवा-जडभेदो विजातीयभद्; । चेतन्य- 
भेदः सजातीयमेद्ः । ज्ञानानन्दादिघर्मभेदः खगतभेद; । यदि च “अस्य गो्दतीयो ऽन्वेष्टव्य इत्युक्ते 
गोरेव द्वितीयोऽन्विष्यतेः नाश्नो न गर्दभः इति महाभाप्याजुसखारात् समानजातीयद्धितीयपरस्वं 
द्वितीयशब्दस्य तदा अद्धितीयशाब्दस्य सजातीयभेदनिषेधपरत्वम्; विजातीयस्गतमेदनिषे धपरत्वं 
तु एकावधारणपद्योयंथे्टं व्याख्येयम् 1 अथवा अद्धितीयपदेनेव मेद्यनिषेधः, एकावधारणपदे 
तु सङ्कोचशङ्कापरिहाराय । यत्तु केनचित् प्रखपितं- द्वितीयशब्दः सहायवाची; (असिद्धितीयोऽञु- 
ससार पाण्डवभ्मिति प्रयोगात् , "असिद्धितीयः असिसहायः' इति मद्ाभाष्योक्तेश्च; तथाचाद्धितीय- 
मसदहययसिलय्थाऽस्तु, एवमेकशब्दस्यापि नानार्थत्वेनाविखद्धा्थमादायोपपत्तौ न मिथ्यात्वपयैवसा- 
यिताऽऽस्थेया । तथाच "एके मुख्यान्यकेवलाः इत्यमरः, “एकशाब्दोऽयमन्य प्रधाना खदायसङ्खया- 
प्रथमसमानवाची"ति "एको गोवि सूत्रे केयर: । “ष्णान्ता षडिति सुते महाभाष्यकायोऽपि 
एकशब्दो वह्र्थः, अस्ति सदङ्खार्थः, अस्त्यखदायवाची, अस्व्यन्याथं इदयादि व्याख्यातवान् । 

गोडब्ह्मानन्दी ( छघुचन्द्रिका ) । 
व्याहृता । यदि तु मेदानमेव शब्दो निषेधः मेद्यानां स्वाथ इस्युच्यते, तदा द्वितीयक्षामान्या भावे श्चुतेरवास्तरत।- 
स्प्यसङ्कतावपि सेदमात्रनिषेधपरतया सङ्धोचे मानाभावः; विजातीयादिेद्यानामपि द्वितीयादिशब्दे्बौघनसंभवादिति 
ध्येयम् ! ननु एथिव्यादिकं न बद्यसजातीयम् ; बद्यणो दरन्यस्वाखीकारपक्षे तस्वासंमवात्तत्राद--अथवेति । चेतन्य- 
सेदं इति । स्वभिन्नववे सति चिदात्मकत्वं साजालं जीवादौ वते । तेन तशिष्टमेदः सजातीयभेदः । स च बह्मण्यपि 
ग्रसक्तः; ब्रह्मणः सवीलुगततत्वात् , अतः तस्य निषेध इति भावः । खगत इति } ्षानानन्दादिखरूपे बरह्मध्मखारोपि- 
तत्वात्द्रतो मेदः स्वगतभेदः । यदि चेयनेनासवारस्यं सूचितं, तदुख्यते--ग्धावतैकपदान्तरथुक्तसख यद्धर्मविरिष्टवाच- 
कपदस्य सन्निहितं द्वितीयप्दं तद्धभविचिष्टद्धितीयमभिधत्ते । तथाचासख गोितीय इत्यादौ भ्यावसैकेनाखेति पदेन 
युक्तस गोपदस्य स्चिहितेन द्वितीयपदेन गोरूपद्धितीयनो धनेऽपि प्रकते स्यावतैकपदन्वराभावान्न सजातीयद्धितीयबोध- 
कत्वम् । अतएव द्वितीयगामी न हि श्रञ्द् एष नः" द्रत्यादौ दहितीयसामान्यबोधकत्वम्। सजातीयव्यक्यन्तराभावादपि 
न सजातीयद्धितीयपरत्वम् । यद्धर्मविशिश्टविषयकबोघे तात्पर्यं॑तद्र्मेणेव हि साजा वाच्यम् , नच प्रक्रते किंचिद्धमे- 
निशिष्टबोधपरत्वम् ; अखण्डधीपरत्वात् इति । अथतरेद्यादि । जीवेश्चादेरिव गप्चस्यापि कलिपितचिदात्मकत्वमादय 
सजात्तीयस्वसंभवः, विस्स्वरूपरवं तु न जीवादेः; उपहितादिरूपेण मिभ्यास्वात् , णवं च्चानानन्दादेरपि सजातीयत्वम् ; 
कररिपतसभेदचिदारमकस्वयोः सत्वात् । तथाच सजातीयनिष्टमेदोपदहितखूपेण क्तानानन्दादेजंडानां च निषेधसंभवतत् 
रूपान्तरेण स व्यथः । किंच सजातीयन्रह्यान्यत्वादिरूपेण पदत्रयस्य रक्षणेव वाच्या; द्वितीयगामीःल्यादौ खान्य- 
स्वेन ङघुरूपेणापि प्रयोगस्यामाक्तस्य सत्वेनोक्तगुररूपेण शक्त्यसंभवात् । तथाच द्वितीयपदस्य स्वान्यसामान्यबो- 
शधकर्वस्य सुख्यद्रत्यैव संभवादद्टितीयपदद्यैव द्वितीयसामान्यनिषेधपरत्वसंभवेन पदान्तरं तस्य॒ तत्परत्वभ्राहकमिति 

युष्म् । नष्व--अद्धितीयपदस्येव पदान्तरतस्परत्वग्राहकत्वं किं न स्यादिति--वाच्यम् । तथासलयक्षरत्रयास्मक- 
दवितीयपद्नजुपद्योः स्वाथपरस्वाभावकस्पनस्यान्याय्यखपत्तेः । नच--एकावधारणपदयोरद्वितीयपदात् भ्राथम्यमेव 

स््राथपरत्वे नियामकमुपक्रमन्यायादिति--वास्यम्; द्वितीयपदनजुपदयोरेकादिपदयोरेकेकापेश्चया भूयस्स्वेन तयोरेव 

स्वाथपरत्वस्योचियात्, ¶विप्रतिषिद्धघर्मसमवाये भूयसां स्यात्सधर्सत्व" मिति न्यायस्योपकमन्यायापना- 
द्कस्वात्, अद्वयानन्दनिद्वानघन एवाहमस्मीव्यादिशरुलन्तरे अद्रयपदस्यैव युखुयत्वाचेति भावः । अन्यप्रधानेव्यादि । 
श्रजाभ्नेका रक्षत्यूजैमेका, इयादावन्याथैः । शपकपुरुषो धलुष्मा'निलयादौ प्रधानाथैः । पकहर्मध्येऽनादेशग्देरि- 
ल्यादावसहायाथः; एको द्ाविद्यादौ सद्यः, पकेऽद्पप्राणा इत्यादौ अथमा्थः, :अस्पभ्राणाः रघुभ्रयनोष्ार- 
णीयषणौः तेनैकदिक् इत्यादौ समानार्थः, “पतावेकधना?बियादौ (साधारणा्थोऽपीशति पदमञ्जरी । ष्णान्ते- 
स्यादि । भष्टानामिलन्न “अष्टन आ विभक्ता'विल्यनेनास्वे कृते नान्तत्वाभावात् षट्संज्ञा न खात्; ततश्च षट्चतुभ्यंशे- 
स्यनेन नुमपि न श्यादि्याद्रद्य॒षदखंस्षायायुपदेशवचचनं शताद्च्टनाद्यथमिति समाधाय; अथवा षकारनकारान्ता 
सङ्खयः षदसंशकेलयथं ति समाधानान्तरसु्ठा, तहिं एकास्तः इत्यादौ “षद्भ्यो छगि'ति ल स्यादिष्याशङ्खय एक 



५२६ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेद; १ |] 

तथा च जीवादिभ्योऽन्यस्वे प्राधान्यं वा पकदान्दाथौऽस्तु । एवमन्यान्यपि श्वतिपदानि व्याख्ये- 
यानि--इति; तत् पृवोक्तयुक्तिभिरपास्तम् । विस्तरेण च वक्ष्यते तत्पथनिरूपणे । तदेवं सद्रपे 
बरह्मणि पद्येण मेदत्रयनिषेधात् तद्भिन्न मिथ्यात्वे पयैवसितम् “पकमेवाद्धितीय"मिति वाक्यम् । 

पवमन्या अपि श्चुतयः स्मृतयश्च अन्थविस्तरभयान्लोदाहताः । सखयमेव सूरिभिराकरे द्रष्व्याः ॥ 
इत्यदेतसिद्धौ सवीद्धेतश्रुतेः अद्धिततात्पयैकत्वनिणेयः। 

~~~ ^-^ ^-^ ~~~ 

गोडब्रह्मानन्दी ( ठघुचन्द्रिका ) । 
शब्दोऽयं नानार्थ इयादुक्वा योऽन्थाथै वसते तय्येवायं प्रयोग दति समाहितम् । प्राधान्यं चेति । यचपि, 
प्राथम्यादिकमपि तदथः इति परेणाश्षङ्कितम्; तथापि सर्वका्यमूरकारणत्वबो धकपदेभ्योऽपि तद्धामादवियाद्टादिस- 
हायपपश्चस्वेनासहायतवासंभवात् भद्वितीयस्वविरोधिनः सद्खयादेरभावात् एकवचनेनैव भ्रा्षिसंभवाच सर्वटीरा- 
विग्रहाणां नानाबिधतत्तस्कायैकारित्वेन कार्यतः साम्याभावात् सर्वशषरीरावच्छितेशव्यक्तेरेकस्वेनेव गुणतः साम्या- 
भावात् तद्धिन्स्वे सति तद्धुणजातीयगुणवत्वखेव गुणतः साम्यत्वात् । असहायत्वं केवद्यम्, तच्च एकह्मध्ये 
इलयादौ संकोचमानबरात् स्वरेतरायुक्तध्वादिरूपम् । प्रृते संकोचकाभावात् स्ान्यसामान्यश्चून्यत्वमेवेति तदथ 
कमेकपदमसमदिष्टम्, प्राथम्य तु प्राधान्यमेव । यत्तु-तेनैकदिगिति सूत्रे सुदान्ना पर्वेतेन सेका समाना 
दिगस्या इति सोदामिनीव्युक्या समानार्थकस्वकद्पनम्, तन्न युक्तम् ; एकजातीयत्वेन समाने गोणप्रयोगसंभवात् । 

एषूधनाबिलयादावपि एकजातीययथेष्टविनियोगाहत्वेन गोणः । तथा च सुदान्नः सदरादिक्सौदामिनी सुदामा- 
ख्यपवतयुक्तदिक्सद्शादिग्यक्तेति यावत् । चेत्रमेत्रौ सदशधनौ चेन्नो मैत्रीयययेष्टमिनिथोगाह॑घने यथेष्टति नियोक्तेति 
यावत् । अत एवामरः अरथमाचर्थं नोक्तवान्, इलतश्चान्यस्वं प्राधान्यं चेति दयमेवाचरयैरक्तमर । तदुभयमप्यद्धितीय- 
पदविरुद्त्वेन यचयपि सङ्कयातुस्यम् ; तथापि एकवचनात् सा अर्षा । तत्तु खष््वादिना प्राप्तमपि न ऋब्दादियतः सा 

नोक्ता । एवमन्यानीति । नेह नानेलादीनि परपञ्े ब्रह्मणः प्रथरभावनिषेधकानि । अथवां "महान्तं बिञु"मियादि- 
नोक्तानां धमौदीनां बह्मणि नानात्वेन निषेधकानि । विमुस्वादिधमीदिकं बरह्मणि नानासन्नालीलयधः । पूर्वोक्तेति । 
खद्वैतब्रह्मणः प्राकरणिकतया तदनुसारेण नानाभूतख किंचनेति पदोपस्थापितस्य दश्यमात्रसख निषेधोविलात्, अन्यथा 
विभुस्वादिधमीदीनां निषेधे किंचनेयश्य संको चापततेः । बह्यपाथेक्यस्य प्रपञ्चे निषेधस्तु न युक्तः; नानापदेन पा्थ- 
क्योक्तो किंचन पाथक्यं बह्मणि नासीयेव निषेधः स्यात् ; भ्पञ्चस्याधिकरणस्वबोधकपदाभावात् । नच--अस्त्त्त- 
निषेध एवोक्तवक्याथे इति-- वास्यम् ; कटवस्यां ताद्शावाक्यपूर्व यदेवेह तदभुत्रेयनेन तस सिद्धत्वाच्। अथ-- 
यदेवेश्युक्तमप्रपञ्मात्रं नेह ननेयत्रेहदाब्देनोच्यते। तथाच तत्र ब्रह्मणः पार्थक्यं निषिध्यते, यदेवेहेदयत्रेव नेह नाना इल- 
त्रेहक्ब्देन ब्रह्मण उक्तत्वादिति--चेन्न; इददाब्दसय हि पूर्ोक्तिदशब्दसमानार्थकत्वे प्रपञ्चमात्नं वदेदतोऽसुत्रेयप्युच्येत, 
यदेवेहेयत्र बिच्चम नेन इहशब्देन तु बरह्मणो न पार्थश्ये प्रतियोगित्वेनोपस्थितिः; तथाच प्रतियोगिविशेषाचुपादानात् 
पार्थक्यसामान्यस्येव निषेधादस्मदिष्टसिद्धिः, किंचनेति पदयेयर्थ्यं च । नयु-गुणगुणिमावावयवावयविभावादिप्र- 
युक्ते यद्यत् ह्मणः पञ्चे पार्थक्यं, तत् किमपि प्रपञ्च नास्तीय्थलाभार्थकत्वेन तरसाथंकमिति--चेन्न; नानाश्चब्दस्य 
खार्थकनानाप्रलययान्वनजुशचब्दत्वेन निपातत्वात् तदर्थे पाथक्ये किंचनेति शाब्दा्थस्याभेदान्वयाभावात् । विस्तरस्तु 

बहश्चन्द्रिकायां दष्टव्यः ॥ इति छ्ुचन्द्रिकायामेकमेवेव्यादिश्चुल्थनिणयः । 

अथ एकमेवेत्यादिश्चुल्थविचारः । 
( १) तत्रन्यायामृतकाराः- 

एकमेवेद्यादिश्वुतीनामपि नाद्ैतपरत्वम्; “सलि एको दरष्यऽद्धितीयो भवती"्यत्र सकिक्पदेन “सदेव सोम्येदमथ 
आरीदिः"खत्रामरपदेन “तदैक्षत नामरूपे व्याकरवाणीशयुत्तसैतवाक्येन च विरोधात् । प्रामाण्यख खतस्त्वेनादैतवाक्येने- 
वद्धेतस् द्वैतवाक्येन द्वैत्ापि सलयलात् अविरोधार्थं लक्षणादिना द्वैतवाक्यानामप्यद्वैतपरत्वमता्तिकविषयकत्वं वा तु 
कल्पयितुं नः युक्तम्; अपच्छेदन्यायनिरासेनानिरसेऽपि उत्तरद्धैतवाक्यवत्सरवैस्याप्यसंजातविरोधन्यायेनाबाधाच विपरी- 
तकल्पनापत्तेः । अनुवादकत्वेन दवैतवाक्यदौ्बत्यं तु न संभवति; सलिलखुष्िकाठेक्षणादीनां मानान्तराप्ततेनानतुवादक- 
त्वात् । सदमेदेन पूर्वं सतत्वसुक्तवा युनः द्वितीयपदेन निषेधे व्याघाता नादवैतसिद्धिः। एवंच एकमेवेतिश्रुतिः नाद्ैते अ्रमा- 
णसू। एकरब्दो हि अन्यधानासहायप्राथम्यसमानादिरूपनेकार्थबोधको मानान्तराविरुदधान्यत्वप्राधान्यप्राथम्यादिनोधने- 

नश्वर खष्यादौ . सहांयानपेशषतवं कपमयपरा्तनियणरलनिषेधं, चैव ज्ञापयतीति, न तेन अपवपि्याल्निद्धिः \ इक्षख 



[ एकमेवे० विचारः ] गोडन्रह्मानन्दीयुता । ५२७ 
=~--~^~--~-~ ~~~ -~ “~~ ^-^ ~^ ~~ ^^ ~~~ ^~ ~~ ~ ~~~ ~ 

खगतो मेदः प्चयुष्पफलादिभिः श्रक्षान्तरात्् सजातीयो विजातीयः शिकादिभिः । तथा सद्वस्तुनो मेदत्रयं प्राप्तं निवाय॑ते 1 
एेक्यावधारणदवैतप्रतिषेधेः त्रिभिः कमात् इति खगतभेदपरसयैकराब्दस्य मिथ्यालसमर्षकत्वासंभवच्च ! एतेन--अद्धितीय- 
पदमपि--ग्याख्यातम् ; तथाहि--किसयं क्ैधारयः, उत वहुव्रीहिः, आये ब्रह्यतृतीयत्वप्रथमलयोरापत्तिः, द्वितीये 
प्राथम्येन कर्मधारये संभवति न जघन्यबहुव्रीहि प्रयोगः, नार्षेयं वृणीते इ्यादाविव पयुंदासा्थत्वे संभवति वाक्यमेदापादक- 
मरसज्यप्रतिषेधाश्रयायोगात् अघटं भूतर्मिखयादाविव वहुव्रीहिविवक्षया वाक्यमेदपरिदारेऽपि द्वितीयाभावनिषेधे व्याघाताप- 

्याऽनिषेध्येन तेनैव सद्धितीयल्वापातश्च 1 किंच अद्वितीयपदेन सजातीयालन्तामावविवक्षायाम इल्यस्यामङ्गतिः, भाग- 
भावोक्ते मिथ्याल्लासिद्धिः । एवंच द्वितीयरब्दस्यसिद्वितीयोऽवससार इत्यादाविव सदहायपरलस्य वा, अस गोरं तीयोऽन्वे- 
व्य इत्युक्ते सद्शो गौरेवोपादीयते नाश्वो न गदभः इति गुदाधिकरणमवद्धाप्याजुसारेण समे द्वितीयरशब्द इत्यादिष्यनु- 
सारेण च प्रकृतसमानपरस्येव वाङ्गीकरणीयत्वेन्ितीयपदेन न सर्वनिषेधसंभव इति तदपि न मिभ्यात्वसमर्पकम् । तथाच 
ज्ञानानन्दायभिन्नत्यदेकः सर्वेत्तिमत्वतः । अद्वितीयो महाविष्णुः पूणैत्वात् पुरषः स्मृतः । मेदामेदनिदत्य्थमेवशब्दोऽव- 

धारय इति स्ण्रयतुसारेण “एक एवाद्धितीयोऽसावाकाशे सरवितेतिवत् ! एकमेवाद्वितीयं सदमे इद्यपि योज्यताम् । अधिकं 
हि विजातीयं सजातीयं समं मयेत् । गुणादिकं तु खगतं तद्धदोऽत्र निषिच्यते” इति न कथमप्यद्ैततात्पय॑कल्मेकमेवेति 
श्रुतेरिति सिद्धम् । एतेन--“नेहनानास्ि किंचनेति श्ुतिरपि--अयाख्याता; “वाक्यरोषस्थ षमोस्ये विष पयेवसति । 
किंचनेति हि शब्दोयमक्ताराब्दो धरते यथा । इति ब्रह्मणि नानाधर्मैनिषेख नानानिषेध एव प्रयेवसानात् । एवच 
नानाञचव्दस्य चिनार्थ्त्वेन परथग्भावनिषेधस्याएथरमावे पर्यवसानान्नास्कमनिष्टमिति नद्िते नेह नानेति श्रुतेरपि 

तात्परयम् । एवमन्यासामपीति मन्तन्यमिति-व्णैयस्ति । 
अच्र दैतादेतवाक्यानि सर्वाण्यपि स्पष्टतया व्रह्मसूत्रमाप्योपोद्धात एव तत्तन्मतग्रक्रिथाजुसारेण स्याख्यातानीति तत 

एव द्रष्टव्यम् । 

(२ ) अदैतसिद्धिकारास्त॒- 
सङिलराब्दार्थघ्य सर्वमखसंसर्गित्वरूपस्यामपदस्य तदैक्षत नामरूपे इदेतदर्थस्यावि्कदेतरूपस चद्विताविरोधित्वात 

सद्यतिरेकासतत्वस्यैव विवक्षणेन स्देवेदमिति वक्येन सदभिक्त्वेन सत्त्वेन बोधतस्यापि अद्ितीयपदेन निषेधोपपत्तेः 
षद्विषता्पर्यलिद्नोपेताद्वैतश्रुखवुसारेण दवैतश्चुतीनामण्यद्वेततात्पयंकलस्यैवाङ्गीकारेण द्रैतसलयलानवगमाच्च मदाप्राकरणि- 
काद्वैतपरतयत्रैकमिति श्वुतिः व्याख्येयेति अद्धितीयादिपदानां सर्वैनिषेधादिपरतया व्याख्यानमेव युक्तम् । तृतीयश्रथमयोरपिं 
किंचिद पेक्ष्य द्वितीयत्वेन अद्धितीयपदे तत्पुरुषाश्रयणायोगेन न विदयते द्वितीथं य॒त्रति बहुव्रीहेरेव युक्तलात् द्वितीयपदख 
समानद्धितीयपरत्वेऽपि न दोषः; सजातीयद्वितीयमेदस्येव तेन विवक्षणात् । वस्तुतस्तु--अद्वितीयपदेनैव सवैनिषेधा- 
देकावधारणपदे तात्यमराहफे एवेति न दोषः । पएतेन--एकपदमपि--व्याख्यातम्; सहायादिपरलं ठु नात्र युक्तम्; 
अकरणादितात्पयेग्राहकप्रमाणवाधादित्येकमेवेति श्रुति्टैतम्रमाणमेवेति--निरूपयन्ति ॥ 

(२) तरङ्गिणीकारास्त-- 
धलगतौ इति धातोरोणादिके इलचि निष्पन्नस सर्िलखब्दस्य नपुंसकत्वेन अरे एव प्रसिद्धसासंसगिपरत्वे लक्षणापत्त्या 

इष्यपत्तावपि किंखिद्र्म प्रथमं दध्र आपः तमिद्रभं भथमं दध आप इति श्चुतौ आप एवेदमग्र आसुरिति श्रुतो अप्रकेतं सिं 
सवैमा इदमिदादिश्चुतौ च सकिलरदिपदप्रयोगख सदेवेदयादावम्रादिपदस्य कथमप्यलुपपत्त्या च सलिखादिसत्ताबोधकदवतवा- 
क्याजुसारेणैव “वैश्वानरं द्ादशकपार निर्वपेत् पुत्रे जाते इत्युपक्रान्ताया वेश्वानरेषटैः यस्मिन् जात एतामिष्टिमित्युपसं- 
हारैकवाक्यताुसारेणेव तन्मष्यपतिता्यकपाखदिवाक्यानामद्वेतवाक्यानां नेयत्वेन द्वेतेऽपि अपूर्यलादितास्मयेरिङ्गसत्त्वेन- 
चाद्धितीयादिपदानां न्यायाशतोक्तरीदया व्याख्यानमेव युक्तमिति नद्विततात्पय॑कलमेकमेवेति श्रुतेः नेह नानेति श्ुतेवेति-- 
ग्रतिपाद्यस्ति ॥ 

(४) रघुचन्द्रिकाकारास्त॒-- 
जखवाचकत्वेन नपुंसकस्यापि सङिलदाग्दस्याचारक्िबन्तत्व विवक्षया पुंस्स्वासंसर्गिलबोधकलयोरुपपत्त्या आपोवा इदमा- 

सन् सिलमेवेदयादिवाक्यानां चंपदार्थशोधकानां सृष्टिकर परमात्मा सिरे आसीित्येतदर्थपरलानुपपत्त्याच सकिलपदस्म 
घटादिकं खोत्य्तिपूर्वं॑श्देवासीदिलादौ यथा धरायभेदोपलक्षित्देवासीदिदय्थः तथेदममेदोपलक्षितसदेवासीदिदयर्थ- 
सैवात्र विवक्षणेना्मकालवियमानल्लोपलक्षिते वस्तुनि अखण्डसद्धितीयल्सेव विधानेन शन्यवादादिनिराकरणार्थत्वेनाम्रा- 
दिपदानां चोपपतत्या षङ्खिधतादयर्यलिङ्ञोपेतद्धितशुविस्निधौ पठितं द्वैतवाक्यं फ्वत्सनिधावफलं तदङ्गमिति न्यायेनाद्वेत- 
वाक्यापेश्चितनिषेष्यसमर्पकमिलेव वणीनीयमिति व्यावर्तैकपदान्तर विशिष्ट यद्धमविरिर्ध्वाचकयपदस्य सन्निहितं द्वितीयपरद् 

तद्धमविशिष्दवितीयाभिधानखभावस्य द्वितीयपदस्ाख गोप्पयादावसेतिपदस्येव अकृते व्यावतैकपदन्तराभावात् द्वितीय- 



रेट अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः १] 

अथ ज्ञाननिवच्ैत्वाम्यथानुपपत्तिः। 
(तरति शोकमात्मवित् 'तथाविद्टान्नामरूपादिमुक्तः' भिद्यते हदयग्रन्थिद्िछचयन्ते सर्व॑संरायाः । 

क्षीयन्ते चस्य कमौणि तसिन् दषे परावरे ॥' इत्यादिशरुविस्घतिबोधितज्ञाननिवल्यत्वान्यथानुपपन्ति- 
रपि बन्धमिथ्यात्रे प्रमाणम्; सत्यस्रे ब्रह्मवद निवच्यैत्वापत्तेः । तथाहि-शुक्तिरूप्यरजञ्जु ल पाद् 
ज्ञाननिव्येत्वे न तावत्तत्तदरूपवस्वं ज्ञाननिवत्यै तावच्छेदकम्; अनयुगमात्, किंतु स्वीञुगर्तं 
मिथ्यात्वमेवाज्ञानकर्पितसवापरपयौयमवच्छेदकम्; एवं ज्ञानस्यापि सन्निवतैकत्वे न श्ुकत्यादि विष- 
यत्वमवच्छेदकम् ; अनुगमात्, कितु सवौजुगतमयिष्ठानपमात्वमेव । सथाच यत्र ज्ञानस्याधिशठा- 
नप्रमात्वेन निवतकता, तत्र मिथ्यात्वेनेव निवल्येतेति नियमः सिध्यति । एतादशनियमानभ्युपगमे- 
चानन्तनियमकस्पनागौरवरूपो वाधकस्तकः । तथाहि--यन्लिष्ठा यदाक्रासा प्रमारूपान्तःकरणच्चन्ति- 
रुदेति, तिष्ठं तदाकारमन्ञानं नाशयतीति नियमस्य सिद्धत्वात्, उपादाननारस्य चोपादेयनिवतैक- 
स्वात् शक्यादिज्ञानेन तत्तदाकाराक्ञाननाश्े तदुपादेथानां रजतादीनां निदृततिरोचित्यावर्जितेचे ति 
नियमान्तराकरपनेन छाधवमनुक्रूकस्तको ऽस्मत्पक्षे । अज्ञानो पादेयत्वं च शुक्तिरजतादीनामन्वयन्यति- 
रेकसिद्धमग्रे स्थास्यति । एवं सथिते इरख्रस्यापि पपश्चस्यात्मघ्रमानिवत्यैत्वे तदज्ञानकट्पितत्वमेच 
तचावच्छेदकं करप्यते, न्वनुगतमाकासात्वादि; न वा बह्यभिल्नत्वे सद्धिननत्वं वा सवौुगतमप्पिः 

गोडब्रह्मानन्दी ( लघुचम्द्रिका ) । 
तरति अलन्तमुच्ठिनत्ति । शोकं मीति द्वैतमिति यावत्। भिद्यते नादयते । इक्यप्रन्थिः अहङ्कारः । 

चिद्यन्ते कारणोच्छेदादुच्छियन्ते । श्रुतिबोधितेति । “घातुसंबन्ये भ्रलया' इयनुशाखनाञ्ञामनिधयत्वं थुतिके- 
धितम्; जन्यजनकमावसंबन्धसैव निद्त्तिज्ञानयोर्बोधात् । अथवा यत आत्मचिदतस्तरतीति श्लथ इति भावः । 
बन्धमिथ्यातवे दद्यमान्नमिथ्यच्वे । अधिष्ठानप्रमात्वमिति। मिथ्यानिष्प्रतिथोगितासंबन्धेन नाशं प्रति स्वसमा- 
नविषयकात्ञानतत्पयुक्तान्यतरत्वसंबन्धेन प्रमात्वेन हेतुतेति भावः । ननु--दर्यनिषटप्रतियोगितासेबन्धेन नाश्चं रति 
-अरमात्वेन देतुस्वमस्तु । यश्षटेयादिवक्ष्यमाणनियमभूटी मूतहेतस्वानां मयापि खीकारान्न घटादिश्रमया पराद्यन्तान- 

नाद्यः । तथाचाकारादेरज्लानानुपादानकत्वेऽपि व्यावहारिकददयनासे मुाल्लान निवृतर्दतुस्वकश्पनादाकाश्चादेराव्मच्छान- 

निवलयैत्वसखय श्रोतस्योपपत्तिः । श्ुक्यादिप्रमाया जपि द्ुक्याचक्ताननिघरतते शुक्तिरूप्यादिनिनरृत्ति प्रति विरिष्य देतुस्वेन 
्क्तायां हेवस्म्, न तु श॒क्तिरूप्यादेरकानप्रयुक्तसवात् क्ाननादइयत्वम् ; येन तत्र कुघसामान्यहेतत्नेनेवाकाशादिनाङा- 

सिद्धिः युकछिरूप्यादेमौध्वादिमते तुच्छत्वेना्ानाप्रयुकतस्वात् । एवं चाकाश्चादेरक्तानप्रयुक्तत्वासिद्या मिथ्याव्वासिद्धिः-- 
अत आह-पतादृश्ानियमानमभ्युपगम इति । नियमान्तराकव्पनेनेति । छक्िरुप्यादिनिदृत्तो खक्तयज्ताना- 
दिना बिरिष्य देतुत्वकस्पनमूरुकनियमग्कल्पनेनेद्थः । आत्मप्रमानिवत्यैत्वे आत्मप्रमाजन्येनाव्माक्ञाननारोन 

निवस्स्वे । तदृज्ञानकदिपितत्वं तदक्ञानाप्रुक्तस्वम् । सामान्यतो मिध्याविशेषनिवतेकत्वाय यज्ष्ठयादुत्तनियमस्ूख- 
हेतुस्वविशेषस्येव अयोजकनाशचस्य खविशिष्टे परयोऽय नाशे हेतुत्वसखापि क्घु्ठस्वात् आत्माक्ञाननाशात् प्रपञ्चनाशनिर्वहाय 
प्रपञ्चस्योक्तमयुक्तत्वं कर्ष्यते । जीवेशसेदा्नादेरप्यजलानप्रयुक्तस्वान्नाशोपपंत्तिः । प्रयोजकनाद विनाप्यशष्टविशेषादिना 
कार्यस नाशात् खविरिष्टत्वप्रवेशः । निमित्तनायोपादाननाशशोभयसाधारण्येनैव देतुतवराभायोपादानत्वादिकं विहाय 
्योजकत्वनिवेकः । तच्च निमित्तोपादानसाधारणः अखण्डधमेषिरोषः । खप्रतियोगिभ्रयुक्तप्रतियोगिकत्व संबन्धेन नश 
विरिष्टनादां प्रति उक्तपरयुक्ततवसंबन्धेन नाशो हेतः अ्रतियोगितासेबन्धेन कायैष्वमिति भावः । तन्नावच्छेद्कं 
कटप्यत इति । अवच्छेदकत्वेन छ्कुपं॒तच्र करप्यत इत्यथः । आकाश्चत्वादीति । अनन्तकायैकारणस्वमूखकान- 

गामी नहि शाब्द एष न इलयादाविव द्वितीयसामान्यनिषेधसैवान्न विवक्षणीयत्वेन द्वितीयमिथ्यालं॑विनैकमेवेत्ति श्चुव्यजु- 
पपत्त्या निपातार्थपार्थक्ये किंचनपदार्थान्वयासंभवात् संभवेऽपि अतियोगितेन कसाप्यनुपस्थिलया पार्थक्यसामान्यस्येवेद्- 
शब्देन प्पश्चग्रहणे पशवे निषेधेनास्रदिषटसिच्या किंचनपदयैयथ्यौत् तत्साथवयेऽपि यदेवेति पूर्ववक्येनैवेहशब्देन बह्मणो- 

हणे उक्तवाक्यार्थस्य बरह्मणि कंचन पार्थक्यं नास्तीयस सिश्योक्तवाक्यस्येव वैय्यापाताश्च प्रपचविरिषटे जह्यणि 

परपश्चनिषेधपरत्वेनैवोपपत्त्या नेह नानास्ति किंचनेति श्रुतेरपि द्वितीयमिप्यात्र एवोपपतत्या च सिद्धिकारीयव्यवस्थैवं समाद्- 
रणीयेति--विबेचयन्ति ॥ 

इति एकमेवेव्यादिश्चयर्थविचारः। 



[ ज्ञाननिवये० सुपपत्तिः ] गोडब्रह्मानन्दीयुता । ५२९ 

तच्छेऽतिप्रसक्तेः, तद्धारकविशोषणपश्चेपे तु सदसद्धिलक्षणत्वरूपमिथ्यात्वमेव निवत्यताप्रयोजकं 
प्यैवसितम्; अन्यथा नियमान्तरकट्पनागोरवापत्तेः । तथाच शुक्लयादिक्ञानस्य येन रूपेण निवतैकस्वं, 
तेन रूपेणात्मज्ञानस्य निवतैकत्वम् ¦ रूप्यादौ येन रूपेण निवल्यैत्वं, परपश्चे तदरूपं विनानुपपद्यमानं खोप- 
पादकतया तत्र तत्. कव्पयतीति सिद्धं मिथ्यात्वम् । नञ--भवेदेतदेवम् ; यद्यात्मक्ञानस्य प्रपञ्चे 
निववयं शुक्यादिक्ञानसाधारणमधिष्ठानप्रमात्वमेवावच्छेदक मित्यत रिंचिन्मानं भवेत्; रूपान्तरे- 
णापि मिवतैकत्वस॑भवात् , शतिस्तु देतधपञ्चस्याद्धितीयात्मज्ञानं निवतंकमिवयेतावन्मातरे भ्रमाणम् , 
नत्ववच्छेदकव्रिशेषेऽपि । नच ज्ञाननिवत्यैताभात्रान्मिथ्यात्वसिद्धिः; सेतुदशैनादिनिवरत्यदुरितादिषु 
व्यभिचारात्, तत्र विदहितक्रियात्वादिना निवतेकत्वान्न व्यभिचार इति चेत्, प्रकृतेऽपि रूपान्तर 
नावच्छेदकमिति कुतो निरणायि ? ज्ञानस्य हि स्वप्रागभाव धरति प्रतियोभित्वेन निवतैकता, पूरवज्ञाना- 
दिकं प्रति तु उत्तरषिरोधिशुणत्वेन, संस्कारं भ्रति फरत्वेन, रागादिकं भ्रति विषयदोषदशोनत्वेन, 
विषं प्रति गरुडध्यानत्वेन, सेत्वादिदरौनस्य दुरितं परति विदितक्गियात्वेन, एवं च भिश्यात्वं विनापि 
ज्ञाननिवरलयैत्वदशेनात् न तस्मिथ्याच्वस्य साधकम्; उदाहतेष्वपि सलयत्वारसंप्रतिपत्या मिश्यास्व- 
मेवास्तीति चेत्, अस्तु वा मास्तु; ज्ञाननिवल्येत्वमातरं तु न तस्य साघकमिति नूम, हेत्वन्तरेण 
सिद्धौचेतदुषन्यासो व्यर्थः ! श्॒क्तिरूप्यादौ कथमिति चेच्छृणु; अधिष्ठानक्ञानत्वेन तत्न श्ञानस्य 
निवतेकत्वात् 1 अधिष्ठानक्ञानत्वं हि अक्ञाननाशकज्ञानत्वं चा, अन्ञानसमानविषयकप्रमात्वं वेति तेन 
रूपेण निवतैकत्े तन्निवत्यैस्य तञ्ज्ञानसमानविषयकाज्ञानोपादानकत्वरूपमिथ्यात्वं सिच्यतीति युक्तं 
श्युक्त्यादिश्ानसमानविषयकाक्ञानोपादानकत्वेन रजतादेर्मिथ्यात्वम् , सेत्वादिदशेनादिनिव्यद्रिता- 
दस्तु न निवतैकज्ञानसमानविषयकाक्षानोपादानकत्वसिति न सिभ्यात्वम् । पएवचात्मक्ञानस्यापि 
विहितक्रियात्वेन निवतैकत्वसंभवात् अधिष्ठानक्षानत्वेन च निवतेकत्वे मानाभावात् नात्माक्ञानोपादान- 
कत्वरूपमिश्यात्वसिद्धिः प्रपञ्चसेति-प्राप्तम् । अत्रोच्यते; आत्म्ञानस्याप्यधिष्टानज्ञानत्वेनैव 

गोडन्रह्मानन्दी' ( कघुचन्द्रिका ) । 
न्तनियमपत्तेरिति रोषः । तुच्छे इति । छक्तिरूप्यादौ चेति शोषः । अतिप्रसक्तेरिति । तुच्छखानिव्यस्वाच्छुक्ि- 
रूप्यादेभूराक्ाननाशानादयत्वाटुक्तरूपं भूराक्ताननाशनादयत्वमतियसक्तमिति भावः । निवल्यैताप्रयोज्कं भमाण- 
मात्रनिवर्यतावच्छेदकम् । अन्यथेति । स्यत्वस्ीकारेणाच्तानप्रयुक्तत्व मसीय मूखाक्ताननाशं प्रति तत्कारीन- 
ददयस्वरूपेण व्यावहारिकदटदयस्वेन नाश्यतास्ीकार इल्यः । नियमान्तरे ति । उक्तनाद्यताकल्पनमूरूकनियमेयथैः । 
येन रूपेण निवतैकत्वसिति । येन प्रमाचेन धर्मेण येन च स्वसमान बरिषयकाच्ञानतस्प्युक्तान्य तरत्वसंबन्भेन 

नि वसेकस्वं मिथ्यामात्रनिचसेकत्वं येन प्रयोजकीभूता्ताननादाद्ररेण रूप्यादिनिवतैकतवं चेदयः । येन रूपेण निव- 

स्यत्वमिति । येन मिथ्यात्वेन भमासामान्यनिव्यैस्वे येनाह्वानम्रयुक्तव्वेना्ञाननाश्नास्यस्वं चेलयथैः। तदरूपं विनेति । 

उक्तसंवन्ध विना 1 तेन संबन्धेन निवतैकत्वमनुपपश्नम्; उक्तद्वारं विना तद्भारेण निवतेकस्वमनुपपन्नं 
मिथ्याखं विना भरमासामान्यनिवसैस्वमन्ानम्युक्तत्वं विना । तेन रूपेणोक्तनार्यत्वं चानुपपन्नमिदयथैः । अधिष्ठान- 
म्रमात्वमेवेति । उ्छाग्यतरसंबन्धेन प्रमास्वेन प्रयोजकी मूताक्ञाननाशद्वारा वा निवतेकत्वं न प्रपञ्चेऽस्ि; येन तत्रोक्त 

संबन्धो मिथ्यात्वं वा कश्प्यमिति भावः । दोषद्श्षैकत्वेनेति । रमभ्यत्वसंस्कारस्यारम्यत्वरूपदोषसंस्कार एव 
नाश्चकः; विरोधिसंरारस्वात्, तद्भारोक्तदोषनिश्वयोऽपि तथेति भावः । एवास्तीति । अस्येवेतयैः । तथाच 

मिथ्या्वं विनेषि यदुक्तं तद्लिद्धमिति भावः । हेत्वन्तरेण दस्यस्वादिना । अन्ञाननारकेति । वदुपर्दानाक्ञानना- 
शकेः । तेन रूपेणेति । बद्रपव्याप्ये्यभैः । यथपि विहितक्रियात्वेनेति परेणोक्तम् ; तथापि भरतियोगित्वादिनिापि 
निवतेकत्वशङ्काक्षभवात्तामपि निरसखति--तत्रेल्यादि । रूपत्वादिति । आाका्चादेरधिकटृत्तित्वादिना नाज्ञानपराग- 
आवत्वमिल्यपि बोध्यम् । ननु--द्टिसष्िपक्षे आकाश्चादेः मनःपरिणामस्वात्तादार्येन एथिव्याप्रसंबन्धित्वेनानधिक- 

बृत्तिसवात् क्ञानभ्रागभावस्वमस्बु; भवस्यापि तख खध्वंसरूपत्तानभ्रागभावत्वे बाधकाभावात् तत्राह--क्ञान- 
स्येति । असिद्धेरिति । ज्ञानस्य खनिवतेकत्वासंभवोऽपि बोध्यः । जनकत्वाभावादिति । मनभादेजैनकप्वेऽप्य- 
संस्कारव्वात् । न हि जनकमात्रं फनार्यपिति शेषः । दोषदरौनस्य शडुषिधटुःखप्रयोजकत्वादिदरौनख । 
आकरेषु समम्वयसूत्रभा्यादिषु । यक्ञानमाबरहेतुकत्वेन अङ्ञानास्मकमान्परिणामकत्वेन । निवतकेति । 
निदत्तिजिनकेल्यथैः ! असंमावनादिरूपदोषाभावस्यारमनिश्चयनिष्ठायां बन्धनिवतेनश्चक्तो व्याप्यतामात्रम्; भतिबन्ध- 

कल्य भरणनिावा् „ न सु जनकत्वम् । भष््टमपि न -निदत्तो कारणम्; सुखदुःखतज्ञनकेष्वेव' तस्य 
अद्रे, चि. ६७ 



५३५ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः १] 

प्रप्चुं पति निवर्वकत्वम्, धकारान्तरासंभवात् । तथादहि- प्रतियोगित्वं तावन्नावच्छेदकम्\ प्रप. 

श्वस्य भावरूपत्वात्, ज्ञानस्य प्रागभावनिचृत्तिरूपत्वेन प्रतियोगित्वेन पागभावनिवतेकत्वासिद्ेश्च । 

लाप्युत्तरगुणत्वम्; आकादादेरात्मविशेषशुणत्वाभावात्, इच्छादेरपि भपञ्चनिवतेकत्वापाताच्च । 

नापि फडत्वम्; संस्कारस्य समरणजनकत्ववदाकारादेरात्मन्ञानजनकत्वाभावात्, संस्कारस्य 

स्मृत्यनाद्यतेनोदाहरणासिद्धेश्च । विषयदोषदश्ैनस्य ठु रागादिनिचतंकत्वं रागादिकारणीभूत- 

वर्वद्निष्ठाननुबन्धीष्टसाधनत्वभ्रमरूपतत्कारणनिवतेकत्वेनेति न प्रृतोदादरणादतिरिच्यते; शुक्ति. 
रूप्यतुस्यत्वात् । गख्डध्याने तु न प्रत्युदाहरणम्; ध्यानस्य , रागादेरिव ज्ञानत्वानभ्युपगमात्,; 

ज्ञानयच्छानधीनत्वेन सदधीनज्ञानपेक्षया वैलक्षण्यात् । स्पष्टं चेतदाकरे । ज्ञानत्वेऽपि तस्य 
सेतुदरौनपश्चान्नातिरेकः; शाखविदहितत्वाविशेषात् । केवलं सेत्वादिदशेनवद्धिदितक्रियात्वमव- 
शिष्यते । तच्च न संभवति; ज्ञानस्य कौमकतैमरक्यत्वेन विधेयत्वायोगात् । विस्तरेण च ज्ञाने 
विधिराकरेषु निराकृतः 1 निराकरिष्यते चेहापि । सेतुदरतैने कथमिति चेत् ! विशिष्टाकारेण विधे- 
यत्वोपपत्तिः 1 न हि सेतुददौनमात्रस्य दुरितनाशकत्वम्; तत्रव्यम्डेच्छानामपि दुरितनाशधसङ्गात्, 
कितु परराषटरादुपस्थानादिपूवैकव्रतकलापविशिष्टस्यः; तथाच छ पादुकादिवजनदोषोद्धोषणदूरदेरा- 
गामित्वभिक्षाभोनित्वादिनियमानां कतिसाध्यत्वात् तदिशिष्टं सेतदशेनमपि कतिसाध्यमिति 
विशिष्ररूपेण विधानोपपत्तिः । आत्मज्ञाने तु नास्ति किचिद्धिशेषणमपि कृतिसाध्यम्, येन तद्धि 
शिष्त्वेनापि विधेयत्वं स्यात्; कर्मसमुचच्यस्य निरयाकरिष्यमाणत्वात्, बन्धस्याज्ञानमाच्रहेतुकत्वेन 
ज्ञानातिरिक्तनिवसकानपेक्षणाच । वन्धस्याज्ञानहेतुकत्वं च "मायां तु प्रति विद्यात्ः “अक्ञानेनाचतं 
ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः" इत्यादिशुतिस्खतिन्यायसिद्धम् । वक्ष्यते च्रे । अज्ञाननिवतेकक्ञानस्य 
चोत्पत्तिमन्तरेणान्यापेक्षा नास्तीति शक््यादिज्ञाने इष्टम् । तथाचोक्तं वा्तिकर्द्धिः--तत्वमस्या- 
दिवाकयोच्थसम्यग्धीजन्ममाचतः । अविद्या सह कार्येण नासीदस्ति भविष्यति ॥" इति । श्रलय- 
ग्याथास्म्यधीरेव धतयगक्ञानहानिङत् । साचात्मोत्पत्तितो नान्यद्धान्तध्वस्तावपेश्चते ॥' इति च ! अत 
एव "यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पदयति । यतर त्वस्य सर्वैमातमेवाभृत्तत्केन कं पर्ये 
दिलयादिश्वुतिः, श्या निशा सर्वभूतानां चस्थां जागतं संयमी । यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा 
परयतो मुनेः ॥' इत्यादिस्खतिश्चाविद्यावस्थायां संसारोपरम्भे विद्यावस्थायां च तदुपरम्भं दसै 
यति । तस्मादधिष्ठानप्रमातेनात्मज्ञाननिवव्येत्वाच्छुकतिरूप्यादिष्विव बन्घेऽपि मिथ्यात्वं सिद्धम् । 
यसीश्वरज्ञानेन स्यं घटादि निवत इति प्रत्युदादरणम् । तन्न; ईश्वरज्ञानस्य ताकिकमतेऽपि उपा- 
दानगोचरापरोक्षक्ञानत्वेनैव कारणत्वात्, अभावस्य च निरुपादानत्वात्; अभावं प्रति कारणत्वे 
मानाभावात्, सोपादानत्वे तु समवेतत्वेन तस्यापि भावत्वापत्तः, अद्यन्ताभावादिवच्च तदजन्य- 
त्वेऽपि ध्वंसस्य तद्धिषयत्वोपपत्तेः । न च तादगीश्वरक्ञने संप्रतिपत्तिरप्यन्येषामिति न काप्यसु- 
न ~~~ ~~~" ~~~ ~ 

गोडब्ह्मानन्दी ( ठघुचन्द्रिका ) । 
तत्वात् । उक्तच द्रभ्यवधेमानादौ-- तथा कालस्य हेतुर्वेऽपि स नमपि कारु इति तदन्यमान्नवरृत्तिरूपवििष्ट- 

सखेव कारणस प्रकृते व्यवच्छेदान्न दोषः । साधारणकारणं हि निवृत्तो प्रतियोग्यपी"ति । तन्न व्यवच्छिद्यते । न हि 
भते कारादिकं विधेयम्, नवाऽनुष्टाठं योग्यम् । येन तद्विरिष्टतया ज्ञानं कृतिसाध्यमिति भावः । इलयादीलादिना 

शव्यवहरन्नासते माययेव मायया इ्यन्यदिवः (तम आसीत् “मायामयमिदं दतं" “माया द्यषा मया सृष्टा यन्मां पर्यसि 
नारद । सवेभूतगुणेयुक्तं सैवं मां दषटुमहसि ॥° इ्यादिश्चतिर्ष्तयो बोध्याः । दररौयतीति । चद्यन्यदपेक्षेत, तदा 
विद्यासस्वेऽपि तद्विरग्बेन कार्यं विङभ्बेत; विद्यासत्वे कायौविरम्बे तु तदन्यहेतुत्रमभ्रामाणिकमिति भावः । तस्मा- 
दिति । छक्तिरूप्यादेक्लौननिवधयत्वं दता सवयापि छ्ुक्टादिभमास्वेन तच्निवसेकता न वाच्या; गौरवात्, किंतु 
उक्तरीत्या प्रयोजकाक्ञाननाशद्वारा प्रमामान्नरख; तथाचार्माज्ञाने प्रपञ्चप्रयोजकत्वख श्रुलादितोः राघवाच् सिद्धेरा- 
त्मक्ञाने भ्पञ्चनिवतेकत्वं रोकसिद्धसादुक्तदोषाच न निधेयम् । छक्तिरूप्यादेकौननिवयष्वं॑तु छुक्यादिप्रमया 
तदक्ञानतष्प्युक्तं नष्टमियनुभवात् दोषादिनिमित्तखस्वेऽपि तन्नाराखोष्पत्या निमित्तनाशनाश्यस्वेनान्यथासिद्यसंभ- 
ब्रात् इति भावः । उपपत्तरिति । किंचिद्धिषयकत्वे नियामकाभावेन बाधक्छामावात् , शुल्ादितश्च सर्वैविषयकस्व- 
मिति भावः। अन्येषाम् ओपनिषदादीनाम् । ताहगीश्वरज्ञाने ध्वं्कारणे इश्वरल्लाने । हेश्षणस व्याश्चियमाण- 
कार्थ भरेव हेतुस्वेन -सृक्मावस्थारूपं नाद्धं अरति अदतुत्वमिति भावरः । ननु--सोपादानकराये तहुपदानहानादि- 



[ ज्ञाननिवत्यै ० तुपपत्तिः गौडन्रद्यानन्दीयुतीं । ५३१. 

पपत्तिः । यथाच श्ुक्लयादिश्लानस्य रूप्यादिनिवतकत्वमप्रामाण्यक्ञानविरटमपेकष्यैव, एवमात्मन्ञान- 
स्यापि ्रवणादिनिचत्तावसंभावनादिनिवृच्तिरूपाप्रामाण्यज्ञाननिरदापेक्षत्वमिति न किचिदप्यधिकं 
कल्पितम् । आत्मन्ञानस्य स्वैखुकृतसाध्यत्वं शुक्ल्यादिज्ञानापिश्चया विलक्षणमित्ि त॒ दष्टान्तदाष्टी- 
न्तिकयोवैधम्॑मानोद्धावनात् वैधम्यसमा जातिः । आज्ञनस्य च समानाधिकरणसखमानाकारक्षान- 
निवत्व॑त्वम् । जीवन्मुक्तो च प्रार्धकर्मप्रतिवन्धेन वन्यनाशषिकम्ब इत्यादि सर्वमुपरिष्टादुपपाद- 
यिष्यते । सव्यस्य ज्ञाननिवव्यैत्वे तु आश्रयविषयोभयसंवन्धित्वादिना अतिभ्रसज्ञो बिवरणकारेव- 
रणितः । तस्मादधिष्ठानज्ञानत्वेन क्ञाननिवल्यैत्वं मिथ्यात्वे प्रमाणमिति सिद्धम् ॥ दयद्धैतसिद्धौ 
ज्ञाननिवत्यस्वान्यथानुपपत्तिः ॥ 

~. ~ ~ ~ 
गोडन्रह्मानन्दी ( खश्युचन्द्रिका ) । 

मच्वेनेव कार्यमात्रं प्रति ज्ञानत्वादिनेशक्तानादेः देतत्वसं भवात्ताकिंकेव्याययुक्तमिति-चेश्च,-- क्ञानादिमस्वेन क्ाना- 
दिमतो हेतुतां गृह्णदेव हि भ्रमाणं स्लानादेरपि हेपुतां गृह्णाति, विरि प्रवृत्तस्य मानस विरदौषणे प्रडृततेरीव्सर्भिकस्वात् । 
तथाच याद्दासुपादानन्ञानादिकं विरोषणं तादशसेव कारणत्वं प्रामाणिकम् , न स्वतादशास्य । ननूक्तरूपेण सेतुदशै- 

नस्येवाध्ययनादिनियमादृष्टादिविश्चिष्टरूपेणात्मक्ञानस्यापि विघेयत्वमास्ताम् ; अन्यथा अनधीत्तवेदान्तादिजन्यात्मक्ञान- 

मपि बन्धं नाशयेत्, तत्राह-~-यथाच शुक्टयादीति । निवुन्तिरूपेति । निदत्तिप्रयोज्येलयथैः । वाक्याथ असं- 
मावितस्व्षानेन प्रपञ्चसयस्वदेहास्मस्वसंस्काररूपविपरीतभावनया च दोषेण बाधितविषयकसत्वरूपाप्रमा्वं ज्ञाप्यते; 
तादशव्वात्तन्राज्ञाननिवतेकख्वं प्रमात्वेन ज्लायमानस्यैव; शक्लयादिज्ञानस्य तथात्वस्य दृष्टत्वात् । तथा्चाध्ययनश्रवणादि- 

नियमाद्टादेरूकपरमास्वाज्ञानमिवरत्तौ ताददााक्ञानदयन्यप्रमप्रतिबन्धकपापनिचत्तो वा हेतुस्वम्। असंभावनादिनिवरततौ 

श्रवणादेरहेतुस्वं परमस्विनं निश्वीयमानक्तानत्वेनाक्ताननमिवतेकत्वं च क्कप्तम् , अतो न विवेयम्। नच--उकक्तनियमधिरिष्टरू- 
पेण ज्ञानं विधेयमिति-- वाच्यम्; कानोदेशेनोक्तनियमस्थेव विहितत्वेन तद्विरिष्टज्ञानख विधो मानाभावादिति मावः! ` 
न्यु रोके छक्लयादिज्ञानस्य पापनाशनिरपेक्षतयेवाश्षानकायैनिचतैकत्वं दष्टमतस्तादशकाननिवल्यैस्वस्य मिथ्यात्वभ्याप. 

कतया तद्भावात् प्रपञ्चे मिभ्यात्वाभावस्त्राह--आत्मल्ञानस्येति । साध्यत्वं पापनादाद्वारकं जन्यष्वम् । वैघम्यै- 
भान्ेवि 1. जधिष्टानप्रमास्वेन निवसेकत्वं ञुक्टयादेरार्मनश्च क्षमे तुल्यम् । छक््यादिज्ञाने काचादिदोष आस्मन्ञामै 
पापविदोषः प्रतिबन्धकः । तयोवैधम्यैमात्रमप्रयोजकम् । अन्यथा काचादीनां मिथो वेधभ्यैमपि दषणं स्यादत उक्तव्या- 
क्िरसिद्धेति भावः। नु क्ञानमक्तानस्थैव निवतेकमियत्र जञानं दृत्तिः, तस्प्रतिनिम्बितचिद्वा । नाद्यः; तस्या अन्ञकषि- 
शवात् । नान्यः; ञुक्यानन्दस्य क्स्यमावापत्या तखा जपि क्षपषित्वाभावात् । सुखादौ तदभग्वाचेयत्राह--भज्ञानस्य 

श्चेति । अनावृतचित एव क्त्िस्येऽप्यनाच्रृतस्वभ्रयोजकचरत्तावपि श्तानपदप्रयोगात्् तमाद्गयोक्तनियम इति भावः । 
नु रोके अधिष्टानतच्वे साक्षात्ते कमौदिना न अमनिनर्तिप्रतिजम्धः, तथाच जीवन्मुक्तावनुदत्तं जगत् स्यम् ; 
त्राह-जीवदिति । भतिविस्बादिश्रम इव जीबन्मुक्तीये देहादिभ्मेऽप्ययुभववरद्नुढृत्तिः स्तीक्ियते । अन्यथा 
हि दशादिवषांवच्छिश्रभोगजनककर्मेणः पञ्चादिवर्षाचच्छिञ्नभोगजनकस्वादिकस्पने अनन्तहेतुष्वादिकस्पनापत्तेः। किच 
न्तस तावदेव विर'मि्यादिश्चुलयापि तथा सिद्धम् । तथाच सुञ्वमानकर्मणः देहादिनिष्त्तो न प्रतिबन्धकत्वम् , 
श्षानस नाश्चानकार्यनाक्चकस्वम् , किंतु दर्यविरोधित्वमात्रमिति पक्षे ठ॒भुज्यमानकमौभावकारमीनार्मज्ञानस्यानात्मनि- 

रोधित्वमाश्रकल्पनात् नोक्तपरतिबन्धकप्वं कर्प्यत इति मावः ! आध्रयविषयेदयादि । कानेन सलस्य निवृत्तिशचेत् › 
कछोदशाख श्ञाननाश्यस्वमियमः, कं ज्तानस्याश्रयेण, अथ विषयेण, जदयोखित् उभयेन संबन्धख । नाद्यः भाव्मक्ताने- 
नाहमिल्याकारेण धमी्यनाक्ञात् । न द्वितीयः; नीर्पीतावयविनो नीरत्वेन क्ानात् पीतिमाद्निवरत्तः। न ततीयः 
देहानेन देहाद्मतादात्म्यानिवरत्तेः। मिथ्याभूतस्यैव क्ञाननिवत्यैत्वपक्षे तु ज्ञानात्तस्समानाश्रयविषयकान्ञानस्यैव निदृत्तिः। 
तथाचाक्तानभयुक्तस्यैव निचत्तिरिलादिनिवरण उक्तम् ॥ इति लघुचन्द्रिकायां ज्ञाननिवस्यैत्वान्यथानुपपत््या 
धिभ्वमिध्यात्वसिद्धिः ॥ । 

अथ ज्ञाननिवत्यत्वान्यथाऽयुपपत्तिः । 

( १) तत्र न्यायामृतकाराः- 

ज्ञाननिवरयलायुपपत्तिरपि न मिथ्यात्वे मानम् ; ८ १ ) ज्ञानमात्रेण सखसमानविषयकाज्ञानादपादानकखप्रागभावस्य (२) 

ईरशनेन ददे: ( ३) उत्तरजनानेन भूजञानस्य (४) रखमिन्ञानादिना संस्कारस्य (५) विषयदोषरद॑नेन सगदः (६) खु्र- 
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कक ^^ 

दरधनिन इःखदिः (७) गरुडध्यानादिना विषादे: ( ८ ) अभिचित्छपिखादिदर्नेन दुरितादेः ( ९ ) सेलादिददोनेन बह्महय- 

देशव सलयस निढत्तिदशेनेन ज्ञानमन्ञानसेव मिथ्याभूतस्य वा निवर्तकमिति नियमाभावात् । यथा सेवुददयैनं विधेयं एवं ब्रह्म- 

ज्ञानमपि यथावा दूरममनादिवैरिध्यं थमेव श्रवणमननादिवैशिश्यमुत्तरस्येति सेठदशनेन ब्रह्महद्यानि्ृत्तिरपि भर्युदाह- 

रणमेव ! वस्तुतस्तु--रोकेऽदट्वेऽपि विपक्षवाधकनिरहेण सघ्यख्यापि अपन्न श्ुया निदृत्तिबोधनसभवेन न ्ञाननिव- 

खत्वाुपपत्तिः । अन्यथा लोकदषटसाम्यापेकषणे रोके कल्पितस्य ॒कर्मसाध्यान्तःकरणञचद्धिजन्यज्ञानस्यैव निवर्वकलस्य दशनेन 

तादशख बह्यज्ञानमिवतकलत्वस्य कल्पिते संस्कारनिरपेकषज्ञाननिवद्यताया एव ददनेन भपश्चस्य श्रवणादिजनितसंस्कारसपे- 

षज्ञाननिवलतायाश्वानापत्तेः 1 यथाकथंचित् निवर्कषत्वादावपि प्रपश्चसलयतासिद्धेश्च । अतणएव--अज्ञानज्ञेययोः दोषाधि- 

छ्ानयोश्च समानसत्ताकल्वनियमोऽपयुपपयते । एतेन--विच्रावयविनि नीलनिगिषट्व्यज्ञानेन पीतिमाऽगिवृत्तेः, आत्मज्ञाने- 
नात्मगतधर्माधर्मीयनिवृततेः शरीरज्ञानेन देहात्मबन्धानिकृततेश्च न ज्ञानेन सलयनिङत्तिरिति विवरणोक्तमपि पराहतम्;-- 
इदमंशज्ञानेन तत्रारोपितरूप्यस चैच्रीयघटज्ञानेन तदात्मारोपितदेहतादात्म्यस्य आत्मनिष्देदविषयकन्ञानेन देदात्मतादात्म्य- 
खानिकत्या ज्ञानेनारोपितनिद्रततरप्युपपादनासंभवात् । ज्ञानेन खसमानाश्नयनिषयकाज्ञानसेव निदत्तिः, निगतते चाज्ञाने 
खयमेव तत्कार्यनिदृत्तिरिति तु न शङ्कनीयम् ; बिम्बप्रतिनिम्बैक्यसाक्षात्कारेणैकयाज्ञानस्मारोपितमेदस्य च निडत्योक्तनिय- 
मस्याभ्रामाणिकलात् । परमार्थतस्तु--““यस प्रसादात्परमार्थूपाद स्मात् संसारात् सुच्यते नापरेण” । “मन्नप्रसादा- 
तरिष्यसि इ्यादिशुतिस्णतिमिः हधरभरसादसाध्यलमेव बन्धनिकततेः, नतु ज्ञाननिवलयतव, ज्ञानख तु भसाद एवोपयोगः 
“यथा इध्या असन्नः सम् राजा बन्धापनोदकृत् । एवं इष्टः स॒ भगवान् छात् बन्धविभेदनम्” इत्यादिवचनात् । टव 
त॑ मुच्यते इयवधारणं तु अयोगव्यवच्छेदपरं मोकषदेतुप्रसदिऽन्ययोगव्यवच्छेदपरं वेति न ज्ञाननिवद्येलवं बन्धख । 
“एवं ज्ञाते वतु भगवान् अनादिः पुरुषोत्तमः । भ्रसीदति ततस्तस्िन् श्रसन्ने ेशसंक्चयः । इति विष्णुपुराणवचनमप्यत 
एव संगच्छते इति न ज्ञाननिवलत्वानुपपत्या प्रपश्चमिथ्यात्वसिद्धिरिति स्वैमनवयमिति--वणै यन्ति ॥ 

(२) अद्रैतसिद्विकारास्त्- 
भरपश्चस्य भावरूपत्वेन भरतियोगित्वेन आकाश्चादेरामविशेषयणलाभवेनोत्तरगुणत्वेन संस्कारसख स्तिजनकत्वादात्मन्ञा- 

नाजनकत्वेन फरत्वेनानुगतत्वेन तततद्रूपवत्मेन वा॒निवल्यताया असंभवेन मिथ्यात्वेनैकनिवदैतायाः अनजुगमेनैव 
श्क्यादिविषयकत्वेनानिवर्कलेनाधिष्ठानग्रमात्वेनेव निवर्तकतायाश्वाङ्गीकरणीयतया मिभ्यालं बिना ज्ञाननिवर्यलासंमवः, 
रागादिकारणीभूतबर्वदनिष्यननुबन्धीष्टसाधनत्वभ्रमरूपतत्कारणनिव्वैकत्वेनैव विषयदोषदश्चनस रागादिनिवर्वकत्वेन प्रक- 

तोदादरणतुस्यतया इच्छाधीनत्वेन तदनधीनज्ञानपिश्षया ध्यानय वैरक्ष्येण छन्नपादुकादिवर्जनदोषोद्धोषणादिकृतिसाध्य- 
घटिततया विशिष्टरूपेण सेतुदशेनखेवात्मज्ञानख तद् घटिततया छतिसाभ्यलाभावेनानिधेयलेनोपादानगोचरापरोक्षज्ञान- 
लेनेवेश्वरज्ञानस्य कारणत्वेन मिरुपादानामावकारणलासंभवेनेश्वरक्ञानस्य धटानिवर्वकत्वेन च रागादिनिवर्कविषयदोषददौन- 
निषनिवर्तकगरुडध्यानब्रहमहयानिवर्तकसेतुदशंनघटनिवतैकेश्वरज्ञानानां अ्युदाहरणलासंभवात् । तदुक्त--““ततत्वमश्या- 
दिवाक्योत्थसम्यर्धीजन्ममत्रतः । अविद्या सह कार्येण नासीदस्ि भविष्यति” इति । सलयस् ज्ञानाजिट्तौ लोकदश्ियेधः, 
सुकृतसाभ्यत्ेन नामज्ञानखाताद्श्ुकतिन्ञानतो वेक्षण्यं तु वैधम्यसमा जातिरिति नातिप्रसङ्गः । यथाचाज्ञानाज्ञेययोः 
दोषाधिषटठानयोश्च न समसत्ताकत्वं तथा पूर्वमेव निरूपितम् ¦ एतेन--सलयस्य ज्ञाननिवल्यैतरे आश्नरयविषयोभयसंबन्धिला- 
दिनाऽतिम्रसङ्गोऽपि--व्याख्यातः; इति विवरणीयमपि क्चनं समीचीनमेव । एवंच निवर्वैकल्ञानसमानविषयकान्ञानायुपा- 
दानकस दुरितदेरमिथ्याेऽपि तादशाज्ञानोपादानख अरपश्चख मिथ्यालमङ्गीकरणीयमेवेति दुरितदेरिव सद्यस्यैव प्रपश्चस 
निद्त्तिरिति वणैनमसङ्गतमेव; “(तरति शोकमात्मवित्" ““विद्वा्ामरूपाद्विसुक्तः, “भिद्यते हृदयम्रन्िदिचयन्ते स्वसं- 
चयाः । क्षीयन्ते चास कमौणि तस्मिन् र्ट परावरे” । इयादिवचनजातैरात्मज्ञानमाच्रसयैव युरषार्थबन्धनिदृत्तिसाधनला- 
वगमात् । ईश्वरभसाद्बन्धतिवतैकतापरवचनानां ताई्ात्मतत्तवज्ञानबिषयतत्परसेव युक्तत्वाच्च ज्ञाननिवयंलान्यथासुप- 
पपत्तिमिथ्यातलरसाधिकैवेति सर्वमनवयमिति- निरूपयन्ति ॥ 

( ३ ) तरङ्गिणीकारास्व- 
आत्मज्ञानं संसारमिवर्तकमभिति बोधयन्दा श्रुया अनच्छेदकविशेषानिषयीकरणात् विषयीकरणेऽपि शक्तिरूप्यादेः ज्ञान- 

निवल्यंलानयुभवेन मिथ्यालसख निवर्यतानवच्छेदकलात् न ज्ञाननिवर्य॑त्वानुपपत्या ग्रप्मिथ्यात्वसिद्धिसंभवः । दृरदेश- 
गमनादिविशिष्टरूपेण सेतदर्नखेवाभ्ययनादिनियमादधनिशिष्टरूपेणात्मज्ञानस्यापि विधेयत्वेन ईवरेच्छया सर्व॑ भवतीदयापा- 
ताजुभवेनेच्छाया इव तज्ज्ञानस्यापि का्मात्रनिमित्तत्ेन कर्वैत्वनिविषटज्ञानसखोपादानगोचरतया हेतुत्वेऽपि कार्यमात्रहेतोसतख 
तजियमाभावेन च ब्रह्महस्यानिवर्तकेवुदरोनकायैमा्ननिवतैकैश्वरज्ञानयोश प्रत्युदाहरणलसंभवेन तभ्निवलैद्महसयादितरवर 



[ दष्िसश्युपषत्तिः 1] गोडब्रह्मानन्दीयुता । ५३३ 

अथ इष्टिसृष्युपपत्तिः । 
शयुक्तिरुप्यसखम्रादिवत् दष्टिखश्यन्यथानुपपत्यापि जगतो पिथ्यात्वसिद्धिः । अथ केयं दष्िखष्ठिः ? 

(?) दष्टिरेव खष्टिरिति वा (२ दष्टिव्यतिरिक्तखृछ्यभाचो वा (३) दष्टिव्यतिरेकेण खञ्याभाबो वा (8) 
दृष्टिसामग्रीजन्यत्वं वा (५) दष्टिसिमानका टीनखष्िवा (६) दष्िलमानसत्ताकखष्टिवौ (७) सखदसदि- 
लक्षणत्वं बा (<) भिविधसचवबदिभूतत्वे सत्यसद्धिखक्षणत्वं वा (२) अज्ञातसच्वाभावो वा (१०) 
ज्ञातेकसत्वं वा । आच बत्तिरूपा, वेतस्यरूपा वा, दश्टिरभिमता । प्रथमे चरमचृत्तिबिषयब्रह्मणोऽपि 
खष्टिखश्यापत्तिः । द्वितीये स्वैदापि खषयापत्ति; । न दवितीयः; चेतरेण खृष्टो मया दष्ट इति वैलक्षण्येन 
व्यवहाराुपपत्तेः। न दतीयः; श्ञातो घटो न ज्ञानःमिति अचुभवबिरोधात् । न चतुथः; एकसामग्री- 
भ्रसूतत्ेन धटादेरशट्यभिन्नत्वेनानन्तरोक्तदोषात् । न पञ्चमः; शाब्दादिज्ञानसमकालोत्पन्नधरादौ 
सिद्धसाघनात्, तद्धदन्यञ्ाथीन्तरतापत्तेश्च । न षष्ठः; उभयसच्वेऽप्युपपत्तेः सिद्धसाधनात् । न 
सप्तमः; अस्यैव मिभ्यात्वरूपत्वेन तत्साघनथेव तदुपन्यासादुपपत्तेः । नामः; चिविघसत्वमध्ये 
भातिभासिकखस्वस्याप्यन्तभौवेन दष्टिखृष्टिपश्च तद्धति जगति तद्रहिभौवायुपपत्तेः । न नवमः; 
तच्छस्ाधारण्यात् । न वदामः; सुखादौ सिद्धसाधनात्, त ददन्यत्राथौन्तरा्चति- चेन्न; दोष 
भयुक्तत्वनिबन्धनस्य ज्ञातैकसच्वस्याज्ञातसखाभावस्य वा, प्रतिपन्नो पाधिदष्टिजन्यज्ञातैकसस्वस्य वा, 
कि "~~~ 

गोडजह्यानन्दी ( खुचन्द्रिका ) । 
दष्टयभिन्नत्व इति । द्टिभिन्नत्वे मानाभावात् दध्वभिन्नत्वं वाच्यम्; तथाचानन्तरोक्तदोषः । नच--तद्वा- 

रणान्यथानुपपत्तिरेव दृ्टिमेदे मानमिति--वाच्यम्; एकसामभरीजन्यस्वखासेद्व्याप्यतया समग्रीमेदस्यावर्यक- 
स्वादिति भावः । तद्वहिभौवेति । तण्रन्यत्वेल्थंः । दोषेद्यादि । दोषर्वं तावदन्यतमत्वं अमस्वावच्छिन्न अति 
जनकतावच्छेदिका या अविध्यास्वजातिः तद्वसव वा । अमत्वजातिमद्विषयव्वं दोषग्रयुक्तम् । तथाच दोषग्रयुक्तत्वे 

अमत्वजातिमद्विषयत्वे सति क्ञातेकसश्वं रक्षणम् । परमते असख अमाङ्गीकारेण सिद्धसाधनाद्धूमभरााभाव- 
वदवेय्याच्च विरोष्यदरुम् । सखन्ञानव्याप्यत्वं तदथः । व्याप्यत्वव्यापकस्वै काङके आद्ये । अक्षानद्यून्य चिद्रूपं शान 
मपेक््य राघवादाह-अन्ञातसस्वाभावसेति । खरीयान्ञानाभावेन व्याप्यत्वयेलर्थैः । निबन्धनस्येदन्तमसुष- 
स्यते । तस्य च पूरवत्रेवात्रापि दोषभ्रयुक्तवृत्तेरिय्थः । पुरषान्तरवेे च नाक्तानम् ; मानाभावात् । यत्र हि यं पुरषं 
भ्रति प्रकाञशचप्रसक्तिः, तत्र तस्यान्तानं युक्तम् । तथाच तत्तसपुरषीयास्तानाभावभ्याप्यस्वं ठतत्तस्पुखषं प्रति दशिसृष्टिरिति 

बोध्यम् । परोश्चविषयसंमरहायासत्वपादकमन्तानं टक्षणद्रयेऽपि निेस्यम् । प्रतिपन्नेव्यादि' । स््परतिपर्तिविरशेष्य- 

सलयत्वोपपत्तेः 1 एवै यथाऽज्ञानसमानविषयकममानिवर्खस्याप्यज्ञानसाज्ञानानुपादानकतवम् , एवं तादराभ्रमानिवलयस्यापि 
छकतिरूप्यादेरक्ञानायुपादानकत्वेनोपपत्त्या न ज्ञाननिवद्यतवान्यथानुपपत्त्याऽज्ञानोपादानकत्वादिपिद्धिः । एतेन--अज्नानाज्ञे- 
ययोः समानसत्ताकत्वनियमोऽपि-- व्याख्यातः; यावताच निव्तैकन्ञानसमानविषयकाज्ञानादुपादानकत्वं तावता तादश 
दुरितादेरिव अपश्चस्यापि सद्यस्येव निदरत्तिरिति ज्ञाननिवर्खयत्वान्यथानुपपत्तेरनवसरात् । “तरति शोकमात्मविदि"व्यादीनां 
तु आत्मज्ञानसश्वरषसादद्वारा भोक्षपरत्व एव तात्पयैमिति न्यायाग्टतीयन्यवस्थोपपक्नैवेति--प्रतिपाद्यन्ति ॥ 

(४) लघुचद्िकाकारास्तु-- 
शक्तिज्ञानयेवाज्ञानसमानविषधयकात्मन्ञानस्येव मोक्षसाधनत्वेन प्रमात्वेन खसमानविषयकाज्ञानतत्मयुक्तान्यतरत्वसंबन्धेन 
मिथ्यानिष्टग्रतियोभितासंबन्धेन नारं भति हेतुताया एव विवक्षणीयतया मून्ञाननिष्ठत्या व्यावहारिकदर्यनास इति 
नियमान्तरकल्पने गौखेण म्रयोजननाशसख खविशिषटम्रयोज्यनासे इ्प्तकार्थकारणभविनेवाज्ञाननारेन व्यावहारिकटर्यनाश्च 
इति पक्षखाघ्युक्तरीयेबोपपादनीयतयैव अन्ञानभयुक्तत्वावर्यकत्वेन च ज्ञाननिवर्यान्यथासुपपत्त्या सर्वेभप्मि्यात्व- 
संभवः । ज्ञानोषशेनोक्नियमविधानेऽपि तद्दिशिष्न्ञानस्याविघेयत्वेन सेतुदद नतुल्यलाभवेनेक्षणख व्याक्रियमाणकाय प्रयेव 
देतत्वेन सृक््मावस्थारूपनाशं भ्रति ईश्वरल्ञानस्याहेतुत्वेन च सेतदशेनेश्वरज्ञानयोः प्रतयुदाहरणलासंभवात् । यथाचाज्ञान- 
निवलैलसय मिध्यालन्याप्यतवं तथा पूर्वमेव निरूपितमिदयज्ञानाहेययोः समानसत्ताकलनियमोऽपि पराहत इति सर्मैमन- 
वयमिति--त्रिवेचयन्ति ॥ 

इति कज्ञाननिव््यैस्वान्यथादप॑पत्तिः । 



५३ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः १] 

्रष्रतराबैद्यत्वे सति ज्ञातेकस्स्वस्य वा विवक्षितत्वात् । तथाच न सखुखायेरो लिद्धसाघनम्, 
तद्धद्न्य्ाथौन्तरं वा । नचु-- "जीव हईंो विशुद्धा चित् तथा जीवेशयोर्भिद्ा } अविद्या त्चितोयोगः 
षडस्माकमनादयः॥' इति पाचां वचनेन वौद्धं पति पव्यभिज्ञानादिना विश्वस्य स्थायित्वपरतिपादकेन् च 
सुत्रभाष्यविवरणादिथ्न्थेन विरोध इति- चेन्न; अनाद्यतिरिक्तसृष्रिविषय एव दषिख्षटिखीकायात्, 

कारणात्मना स्थायित्वखीकाराचचच । तावतैव वौद्धाभिमतक्षणिकः्वनिराकरणोपपत्तेनौकरबिरोधः, 
पव्युताकरेषु॒वडुदणे दष्टिखष्टिरुपपादितेव । नन्वेवं-ग्रतीतिमा्रशरीरत्वेन नियतकारणाजन्यत्वे 
श्रुतिषु खगोदर्धं ञ्योतिषटोमादिषिघेः बह्मसाक्षात्काराथ श्रवणादि षिधेराकाशदेवौय्वादिषहेतुत्वस्य 
चोक्तिरयुक्तेति-चेन्न; खाप्नकायैकारणभावबोधकवाक्यवदुपपत्तेः \ न चेवं वेदान्तवाक्यस्य तन्मी- 
भांसायाश्च खश्रवाक्यतन्मीमांसातुस्यतापत्तिः; विषयवाधाबाघाभ्यां विशेषोपपत्तेः । अत एव-- 
द्यर्थ भोजने परप्रयायनाथं शब्दादौ च प्रचृत्तेरयोगेन खक्रियाभ्याघात इति- निरस्तम् ; सा 
ठ्यवहारवदुपपत्तेः । अथेवे--घटादेः खक्ञानात्पूवैमसत्छेन भरतिक्मव्यवस्थानुपपत्तिः, अधिष्ठानस्यापि 
द्युक्तीदमेरास्य रूप्यादिवत् दं रजतमिति ज्ञानास्रागसच्वेन संधयोगादिदेतजयज्ञन्यत्वरूपाध्याखत- 
टस्थरध्रणस्य स॒त्यस्य वस्त॒नो मिथ्यावस्तुसंमेदावमास इत्यस्य खरूपरश्चणस्य चायोग इति-- चेन्नः 
म्रतिकर्मव्यवस्थायाः संप्रयोगादिहेतुत्रयजन्यत्वरूपाध्यासतरस्थलश्षणस्य च मन्दाधिकारिविषय- 
त्वात् 1 ्षलयस्य वस्तुनो मिभ्यावस्तुसंमेदावमास इति खरूपटश्चणं तु दष्िखण्िपक्चेऽप्यविरुद्धम् , 
न हीद्मरावच्छिनच्रं चेतन्यं न वस्तु; न वा भिथ्यारूप्यस्य तेन खह न संसेदावभासः । नच--रद् 
रूप्यमिति ज्ञानकाले शुक्तित्वादेरभावेनाप्यासस्य तद्ञानकायत्वादिप्रक्रियाविरोध इति-- वाच्यम्; 
दं रुप्य'मिति ज्ञानकाले शुक्तिस्वस्याभावेऽपि तदज्ञानस्थित्यविरोधात् । नहि सन्ताकार इव सत्ता- 
विरहकाङेऽपि अक्ञाने विरुध्यते । नच--“इद्ं रूप्यं नेदं रूप्यमिति ज्ञानयोर्भिन्न विषयत्वेन वाध्यवाघः 
कभावायुपपत्तिरिति- वाच्यम्; भिन्नविषयत्वेऽपि बिषययोः सारूप्यात् खश्रवाध्यवाधकयोरिव चभ्य- 
-चाधकभावोपपत्तेः । नच--रूप्यादिवाधस्यापि दष्टिखष्ठितवे तेन रुप्यादेर्मिथ्यात्वासिधिरिति-- 
वाच्यम्; बाभ्यान्युनसत्ताकत्वमेव वाधकत्वे योजकम्, न त्वधिकसन्ताकत्वमिव्यस्योपपादितत्तेन 
व्यावहारिकेण व्यावहारिकवाघवत् प्रातिभासिकेन परातिभासिकवाधाविरोधात् । नच--सुषु्िपक- 
यादौ जीवन्रह्मविभागस्याप्रतीतत्वेनाधिद्यमानतया धरतिद्घुसि प्रतिप्रलर्य. च मुक्तस्य पुनराचरच्या- 
पत्तिरिति- वाच्यम्; जीवन्रह्मविभागादेरनादितरेन दश्टिख्टित्वानभ्युपगमस्योक्तत्वात् । न च खपु 

+^ 

गोडबह्यानन्दी ( ुघुचन्द्रिका ) । 
दष्टिजन्यवृत्तित्तातेकसस्वखेयर्थः । अधिष्टानसामानन्याशद्ेररोष्यमात्रे हेतुस्वेनोक्तदिजन्यस्वं जभ्यमाज्रसखाश्चतश् । 
ब्ष्टन्तरेव्यादि । द्टिसषटपक्षे युरुषान्तरीय सुखादिकं न कायते, कितु पुरुषान्तरीयत्मेन स्वस्थिशचेव कर्ध्य इति 
मावः । खष्टिविषये सृञ्यमान एव या दष्टः साऽना्यन्यन्न, न स्वनादौ स्वीक्रियते । तत्र भिध्यात्वसिदिस्तु ददयस्वादि. 

नैव; नं चु दृष्टिसष्येति भावः । विषयाबाधेति । नचु-स्रमानिरोषे बाघाभावोऽप्यजुपपन्न इति-चेत्, न; 
दोषग्रयुक्तवाक्तानेनाबाधोपपत्तः । सत्यस्य वस्तुनः इदमवच्छिन्नचितः । मन्दाधिकारीति । अधिकारिभेद- 
कल्पिता हि प्रक्रियासेदाः शाखाचायेरनूदिता इति भावः । यथपीष्दं रजतःमित्यादौ इदमादिरूपाधिष्टानाकारा चृत्तिः 
र्वं संभवति, पूवेजाताया अपि तस्या रूष्यकाखानुन्रत्तिसंभवात्; तथापीदं रूप्यमिल्याकारा विरिष्टविषयिक्ेव दत्तिः, 

राघवात्, अधिष्ठानक्तानहेषुस्वपक्षे त॒॒द्ृततिद्धेयखीकारात् न दोष इति भावः । चैतन्यं न वस्त्विति । उपधे- 

थ्यास्वेऽपि तदवच्छेदेन अधिष्ठानताश्रयख इुधचेतन्यख सद्यत्वमिति भावः । स्थित्यविरोधादिति । सष्ब्शि- 
पक्षेऽपि भाविनि ज्ञानविषयत्वखेवाक्ञानविषयत्वख स््रीकारादिति भावः । सन्ताकाट इति । श्टद्टिपक्च इत्यादिः । 
माव्यवच्छेदेना्ञानमचुभवबरात् कार्यान्यथानुपपत्तश्च करप्यत इति भवः । भिन्न विषये ऽपीत्यादि । पूर्व्ञाने 
रुप्यमिद्माहमकम्› द्वितीयक्ताने तु स्भरतियोगिकःवसंबन्धेनाभावगतम् । यथाक्तानं सषटस्वीकारात् । अतो भिन्न- 
विषयकत्वेऽपि स्वसवदुक्तरूप्ययोरुक्तरूप्यत्वरूपानादिधमण सारूप्यमिति मावः । यद्वा--सारूप्याद्िरोधिधीविषयस्वेन 
समानवात् यथा सृष्टर्िपकषे तद्ििष्टबुद्धौ तद्रभावधीर्विरोधिनी, तथा द्टिखष्टिपक्चे रूप्यान्तराभावधीः; विसेधि- 
तावच्छेदकशफिविरोषस्य तखामपि स््ीक्तु शक्यत्वात् । तथाच रूप्यत्वादेः प्रतिदृष्ट भेदेऽपि न शतिः ! व्यावहा- 
रिकैणेत्ति । अभावेनेति शेषः । तृतीयाथैः प्रकारित्वम् । तथाच व्यावहारिकाभावधीव्यौवहारिकदवैतवस्वधीवाधिका 
यथेल्थैः । उक्तत्वादिति । बस्व॒त ईेशखसेव जीनेश्सेदादेरपि स्थुरमनुःपरिणामत्रमेव; सुुस्यन्यकार एव तस्य 
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रति संस्कारदेरप्यभावेन तस्य पुनः प्रबोधायोगः; कारणात्मना संस्कारादेः सख्वात् । नं च मोक्षस्य 
हगम्यत्वेन खा्नमोक्षवत् दष्िखटयापत्तिः; मोक्षस्य बह्मखरूपत्वेन दम्मिन्नत्वासिद्धः । नच--चेतन्य- 
मात्ररूपा दष्िने खष्टिः, कितु वृत्तिविशचिष्चेतन्यरूपा वा, वृत्तिरूपा वा, इष्टिः खष्टिरिति वच्यम्; 
तथाच तस्या अपि इश्टयन्तरं खृष्िरित्यनवस्येति-वाच्यम्, चैतम्यमात्र्य दष्टिसे यद्यपि तत्समान- 
सखत्ताकतया घटादेः खदातनतवापत्तिः; तथापि वरस्युपहितचेतन्यमेव रष्टिशब्दार्थः । वृत्तावपि चृत्ति- 
रेव खखरूपा चेतन्योपाथिरिति नानवस्था । अत एव--दोषान्ञानादष्टदेहेन्द्ियादीनामभावे न अम 
इति तेषामपि दष्टिखष्टिते अनवसेति- निरस्तम्; खाप्र्चमवदेहेन्द्रियादिजैस्पेश्येणाप्युपपत्तेः । 
अन्वयव्यतिरेकायु विधानं च तद्वदेव । नच--दष्िखरेरपि दष्टिखष्ित्वेन घरादेरदश्टिखष्टित्वापत्ति- 
रिति--वाच्यम्; ज्ञानस्य क्ञेयत्वेऽपि विषयस्याज्ञेयत्वाभाववत् दष्टिखष्टटेष्िखष्ित्वेऽपि धटादेष््टि- 
सष्टित्वोपपत्तेः । नलु-पेक्यभ्रत्यभिज्ञाविरोधः; पूचैकारप्रतीतसेदानीमभावात्, न चेषा ्रान्तिः; 
दीपादौ परिणाममेदस्येवेद बाधकस्यामावात्, तदभावेऽपि आन्तित्वे घटादेरप्येकसिन् क्षणे 
मेदस्यात्मनोऽपि पतिक्षणं मदस्य प्रसङ्ग इति- चश्च; नेह ननेल्यादिशरुतिभिः प्रपञ्चस्य मिश्यात्वेऽ- 
वधरते रल्ुसपीदिवत् प्रतिभाखमाच्रद्यरीरत्वमेव प्रतिभासखकालातिसिक्तिकाटसच्वे बाधकम्, 
अतो भिन्नकारानामात्मभिन्नानां प्रयभिक्ा आन्तिः । आत्मन्येकप्रतीतिरेककाटावच्छेदेन घटादौ 
चेक्यप्रत्यभिज्ञा न धान्तिः । एककाखावच्छिन्नघटादावात्मनि चाभेदे बाधकाभावात् । पुरुषान्तरथती- 
तेन सदहेककालावच्छेदेनापि घटादौ भलसिक्ञानं श्रम णव; प्रतिभासस्य भेदात् । यथा एकस्यामेव 
रङ्वां मन्दान्धकारवरतिन्यां दरानां युगपत् सर्पैश्रेण पलायमानानां परस्परसंवादेनैक एव 
सर्पैः सर्वैरलुभूयतं इति प्रत्यभिज्ञा श्मः; अन्यभ्रमसिद्धस्यान्येन ज्ञातुमशक्यत्वात् । नजु--अन्न 
कथमभेदश्रमः १ तत्कारणस्य सादरयादेः कस्याप्यभावादिति- चेन्न; खधाभेदश्चमवत् दष्टिखष्टि- 
सिद्धसादर्यादिसंभवात् । न चेवम्-अमेद एवोत्पद्यताभिति-- वाच्यम् ; इष्टापत्तेः, रज्लुसपोदिवदु- 
त्पन्नस्येव ग्रहणनियमात् । नच कचिदुत्पद्यते कचिन्नेत्यज् नियामकाभावः, मायाया विचित्शक्िकता- 
भ्युपगसनात् । नच--“सोऽयं देवदत्त इति दश्टन्तेन त्वमस्यादिवाक्ये जहदजदद्क्षणयेक्यपरः 
त्वोक्ल्ययोग इति--वाच्यम्, यद्यपि धर्म॑वद्धम्येभेदोऽपि बाधित पतेति जदहदजह्टक्षणापि न 
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दृष्टेः । अन्ञानसच्वेन च न सुपुशिप्रर्ययोयक्तिरिति ध्येयम् । संस्कारादेरिति । अक्ञायमानकायेख दृष्टिदष्टिपक्षे 
अनङ्गीकारात्ताट्तसंस्कारादेरभावं इति भावः । कारणात्मना कारणगतसूक्ष्मावस्थारूपेण । तस्य च. खूप न 
इष्टिखष्टिः, असंभवात्, न हि भ्ये सुपुसौ चा संस्काररूपसूक्ष्मावस्था जीवेन ज्ञातुं शक्यते । न च--स्वैकार्याणां 
त्तातेकसत्वनियमाभङ्गाय सूष्ष्मावस्येव न खीक्रियतामिति--वाच्यम्; आतसखसाक्षाप्कारं द्यानासुच्छेदाभावेन् 

कुस्याश्चिदवस्थाया._अबहय वाच्यत्वात् । न च--मिथ्यासवव्यापकस्य दष्टिरष्टिमच्वस्ामावेन मिथ्यास्वामावापत्तिरिति- 
वाच्यस् $ अनादिषु व्यभिचारेण द्टिखष्टिमच्वसय मिथ्यास्वाच्यापकस्वाच् । अत एव धमौधमेयोरपि बिहितनिषिद्ध- 
क्रियासृक्षमावस्थारूपत्वेन द्टिखषट्यभावेऽपि न क्षतिः । अथवा--कारणात्मना कारणीभूतसाक्ष्यात्मनिष्यसूक्ष्माव- 

स्थारूपेण । तथाच सुुक्तिप्रख्ययोः सूषमावस्थाविषयक विर्विंकट्पकाविद्याव्रतिखी कारात् तदवच्छि्नसाक्षिविष्- 
यवं सृष्ष्मावस्थायां स्वीञियते; अश्ञानादाकाराया अविद्यावतः सष्टदशिपक्षेऽपि स्ीकारात्तस्या एव सृूक्ष्मावस्थाविषय- 

कस्वान्नाधिककस्पनागोरवम् । वस्तुतः तथाकड्पने जागरादौ तद्विषयकाविचयावृत्यन्तरकल्पने गोरवात् सृष्मावस्थो- 
स्पत्तिक्षण एव तद्विषयका सैवोपद्यत इति कटप्यते; अन्यथालुपपत्तेः । तखा एव इत्तेः सूष्ष्मावस्थातदाश्रयसंबन्धा- 
दिकमपि विषयः; सांसर्गिंकविषयतायाः तस्यामभावेन न चया विदिष्टव्यवहारापत्तिः सूष्ष्मावस्थातदाश्रयवेरि- 
छएयसिद्धिरत्वसुमानादिनेत्ति दिक्र् । सदातनत्वेति । -अनाचनन्तत्वेय्थः । खखरूपेति । खच्छेषु सुखादिषु चित्प- 
तिचिर्बसंभवात् वृत्तिनै स्वीक्रियते । तस्स्वीकारेऽपि परस्परविषयकत्तिद्टयस्वीकारान्नानवस्था । यदि तु त॒त्तदुष्या- 
वच्छि्विदेव ठ्तदृश्यस्तेति न सदातनत्वापत्तिरिति विभाव्यते, तद्पप्य॒चिययावृष्यस्वीकारे चा पादिविषथत्ववि- 
दिष्स्यैव घरादेर्प्पचवि्ौच्या; अन्यथा घटं पर्यामीलनुभवालुपपत्तेः । अत एव खमे तथा स्वीक्रियत इतिः मावः । 
खष्टित्वाप्तिरिति । दटिख्ेमिथ्यास्वे घटादौ तदमावकिद्धिरिति मावः। ज्ञानये्यादि । यथा ज्ञानस्य ज्ञेयत्ेऽपि 
तद्विषयस्य नाज्ञेयसवं, वथा दष्टिसष्टेः खसमसत्ताकदष्िसिद्धावपि तद्विषयधटादेरपि श्वसमसनत्ताकदष्टिरभ्याहतेति 
भावः । अन्यश्नमसिद्धस्य जन्यर्दायाक्ञनावस्थोपादूनकसख । वि चिन्श्चक्तिकत्तेति । वितितरकायोपादानच्िचा- 
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युज्यते; तथापि यदा घमौभेदो बाधान्न गृहीतः, कंठ. धम्यभेद् एव, तवा शखोऽयःमिव्यादौ जदव्- 
जदहटश्चणासंमवेन दष्टान्तत्वोपपत्तिः । न चाभेदस्यापि रश्टिखष्टित्वेन तज्ज्ञानस्य बाधकत्वायोगः, 
आत्माभेदस्यास्मरूपत्वेन दष्िखृष्टित्वाभावात्, अन्युनसत्ताकत्वमात्रेण बाघकत्वोपपत्तेश्च । नच-- 
साक्चात्कारस्यापि दषश्टि्ष्टिरवेन प्रमाणजन्यत्वाभावात् त्छज्ञानत्वाभावेन ततो सुक्तिने स्यादिति- 
वाच्यम्; अबाधितविषयस्वेनैव तत्वज्ञानत्वोपपत्तेः, तस्य च दष्टिखष्टित्वेऽप्यक्षतेः । न च शवा 
चो्ैवा पृथिवी वासः प्वैता इमे" वं विश्वमिदं जगदिल्यादिश्वुतिविरोघः; अनित्यतावादिभिरुपि 
धुषेव्यस्यास्यथानयने आवदयके श्टिखष्िप्रतिपादकश्चुस्युरोधेन आकर्पं संतानाविच्छेदपरत्वष्येव 
युक्तत्वात्, अन्यथा श्वुवो रज्ञेव्यादाववगतेः । दष्टिखठौ च “एवमेवास्मादात्मनः सवे प्राणाः सवे 
छोकाः सर्वे बेदाः सवोणि भूतानि सर्ब पत॒ आत्मानो व्युञ्चरम्ती"ति श्ुतिः सख॒प्नोस्थितज्ीवात् 
भ्राणादिसृष्धि भतिपादयन्ती प्रमाणम् । नच--खुषुर्तौ भ्राणादिपश्चकस्य सत्त्वाक्किमथ पुनः सधि 
रिति-वाय्यम्; नतु तद्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्पद्ये'दित्यादिना खषुषौ सकरका्यै- 
प्पञ्चखयभ्रवणात् । न च खुषुसो हिता नाम नाड्य ति नाडी सस्वपतिपादकवाक्यविरोधः; केन 
मेण खुषुसो भवतीदयपेक्षायां हिता नाम नाञ्यो हदयास्पुसीततमभिप्रतिष्ठन्ते ताभिः प्रत्यवख्प्य 
पुरीतति शेतः इत्यादिना सुषु्यव्यवहितकारे कमोक्तये नाडी स्वं प्रतिपाद्यते, न त॒ सखुषुत्िकाकेऽपि, 
वाक्यान्तरविरोधात्; भाक सस्वमाञ्नेण च कमाभिधानपयौतेः । ननु-- यत्रैष एतत्सुत्तोऽभु"दिति 
यच्छब्देन सुक्ताधारत्वेनोक्तस्य च्रह्मण एवास्पादात्मन इत्यनेन परागदाोत्तत्कदैकैव प्राणा 
तु खसोस्थितजीवकठैका; अन्यथाश्युणैनाभ्यादेस्तन्तुविस्पुलिङ्ञादिजननोक्तिरजापि वाक्ये सर्वेलोक 
सृश्चुक्तिश्चारीकाथो स्यात्, न हि दष्िरष्टिपक्षे अथ्यूणेनाभ्यादेस्तन्स्वादिजनकत्वे सवैरोकरष्टिवो- 
स्तीति-चेत्, न; यत्नेत्यस्य काटपरत्वेन यच्छब्देन बह्मणो निदे शाभावाव् । न च यत्ेव्यस्य बह्मरूपा- 
धिकरणपरत्वं कारुपरत्वं वैत्यज्न विनिगमनाविरहः; अनन्तरवाक्येः केष तदाभूदियत्र क तदेति 
पदद्धयोपादानस्यैव विनिगमकत्वात्, यन्रेव्यनेन देशानिदैशे केति देशपश्चालुपपत्तेः, कालानिर्देशे च 
"~~~ ~~~ -~------ ~~ ~~~ ^ प १५ 

गोडह्यानन्दी ( लघुचन्दिका ) । 
ज्ञानावस्थावस्छेव्यथः । जगदिति । श्ुवो राजा विशामय'मिति रोषः । अनिद्यतावादिभिरिति । खनितेव 
पृथिव्यादेः, न च इ्टरृष्टिरिति वादिभिरिलयर्थः । अन्यथानयने नियरूपसुख्यायेभिन्नाथकत्ववचने । सन्ताना- 

विच्छेदेति । सृष्टदिपकषे यावत् प्रथिग्यादिकं तिष्ठति, तावस्काढ पृथिष्यादेरवस्थ! सखीयते; स्थुरावस्थादषटय- 
आआवकाछेऽपि सृष्ष्मावस्थादशटिसंभवात् । न्यु--धुवेल्यादे राजसयैश्चासने विनियोगः, एथिव्यादि यथा सिरं, तथा सवं 

राजा स्थिर इति चाथ इति माधवीयभाष्योक्तिविरोध इति--चेश्नः सन्तानाचिच्छेदसेव स्थेयैत्वात् । अगतेरिति । 
राजव्वाश्रयश्य देहस मरणपर्यन्तं न स्थेयम् ; बाल्ययोवनादौ वृद्धासाभ्यां परिणामिस्वेनस्थेयौत् । भतः स्थूरसूक्ष्म- 
भावापन्चदेहभवाहाविच्छेद एव स्थेयेमिति भावः । काड इति । नाडीलस्वमिलयत्ान्वेति । "यदा सुषु्तो भवति, 
न कस्यचन वेद् । हिता नाम नाड्यो द्वासक्चतिः सहस्राणि ताभिः भलयवसूय पुरीतति रोते । यथा कुमारे षा 
महाराजो वा महाब्राह्मणो वातिश्चीमानन्दसख गवा शयीत । एवमेवेष एतच्छेते" इति वाक्ये यदा सुषुसः शेते, तदा 
एष एवमेतच्छेते । एतदिति । पूर्ववाक्योक्तबद्याधारकाथेकं श्यनक्रियाविरोषणम् । कीदशं शयनम्! तत्राह--यथे- 
व्यादिशथीतेत्यन्तम् । गत्वा शीतेति । शयित्वा गच्छेदिलथः, सुखं व्यादाय ्वपितील्यादिवत् ; अन्यथा शय. 
नोत्तरमेवानन्दप्रसर्यधाश्चुतासङ्गतेः । तथाच यथा कुमारादिः शयिस्वानन्दातिक्षय गच्छति, एवं विन्षानमयस्य द्रायिष्वा- 

नन्दातिश्यरूपबरह्मरा्षिरूपं शयनमिद्यस्िन्नथं द्टान्तद्ाषटीन्तिकवाक्ययोः पयैवसानम् । आनन्दातिशयगरािरूप- 
शयनात् पूवं शयनं विवेचयन्ती श्ुतिराकाष्कितं कममाह--हिता नामेद्यादि । एवंच युरीतदाधारिका सुषुषिरिति 
भ्ररापो वाक्याथौज्ञानादेव; पुरीतस्पाष्युत्तरं प्रनजादुपाधिख्येन मनजादुपाधिङ्ृतमेदाभावस्प्रह्माश्रारेव सुषुसि- 
स्व शुतिसिद्धत्वात् । अतएव तद्भावो नाडीषु तच्छरुतेरास्मनि चेति सूत्रे नाडीपुरीतद्रहणां सुषुक्तौ कमससुश्चयः 
सिद्धान्तितः । वाक्यान्तरेति । “न तु तद्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्त' मित्यादिवाक्येय्थः । सर्वलोकसुष्टिः स्व- 
लोककमिंकेका सृष्टिः । अनन्तरवाक्येति । गाग्यं भरति बह्म ज्ञापयन् अजातकाघ्ुरगाग्यैख दापभ्ेऽप्यसामय्यौत् 
स्वथसेव अश्नूर्वकं ब्रह्मेक्तवान् । “यत्रैष पुतस्सु्तोऽभूद्य एष विल्लानभयः पुरुषः कष तदाभूत् कुतं एतदागा"दिति 
अश्न: । यत्रैष पएतस्सुस्तोऽभूत् य॒ एष विद्ानमयः पुरुषः तदेषां आणानां विज्ञानेन निक्ानमादाय एषोऽन्तहृदय 
आकाशस्तस्मिन् शेतेः इति भ्युत्तरम् । तन्न केल्नेन देशयैव भरश्चः; अन्यथाऽऽकाशरूपदेशोश्तरासङ्गतेः । तथाच 
यत्रेति कारस्यैव निदेश इति भावः । ननु यत्रेति केत्यस्य विरोषणं तत्राह--काकानिरदेश इति । नदु--वथा- 



[ ष्टिसृष्युपपरतिः ] गोडन्रह्मानन्दीयुता । ५३५७ 

तदेति प्रतिनिदेशाजपपत्तेः, भाष्यकारादिमिश्च स्थुलाधिकारिणे प्रति तथा व्याख्यानात्, ऊणेना 
भयादेस्तन्त्वादिजन्मोत्पत्तिस्तु लोकरिकथ्मसिद्धकायकारणमावधंसिद्धिमयुरभ्य । सर्वरोकादिखष्ठिश्च 
तत्तदुष्िव्यक्तिमभिपेखयः यदा यत् पद्वयतिं, तत्समकाङठं तत् खंजतीयन् तात्पयौत् । न चाविद्यासद- 
कृतंजीवकारणकत्वे जगदवेचिग्याञुपपत्ति वाना नस्य विचिच्रहाक्तिकत्वात् । उपपत्य- 
न्तरंचाच सिद्धान्त विन्दुकस्परुतिकादावसराभिरभिहितम् । वासिष्ठवार्तिकायतादावाकरे च स्पष्ट- 
मेवोक्तम् । यथा--अविद्यायोनयो भावाः सर्वैऽमी बुद्धुदा इव । क्चणमुद्धूय गच्छन्ति ज्ञानैकजरुघो 
यम् ॥ इत्यादि 1 तस्मात् ब्ह्यतिरिक्तं त्सं देवजात कछानक्ञेयरूपमाविद्यकमेवेति पाती तिकसच्वं 
स्वस्येति सिद्धम् ॥ रज्ञुसपदिवद्धिश्वं नाक्ञातं सदिति स्थितम् । भवुद्धदष्टिखृष्ित्वाल्सषुप्तो च 
खयश्चुतेः ॥ इत्यद्धेतसिद्धो दशि ङ््यु पपत्तिः ॥ 

गोडबद्यानन्दी ( ङष्ुचन्दरिका ) । 
प्याका्चशब्दिते ब्रह्मेव एतस्मादात्मन इवयन्नोक्तमिति--चेश्च; एवमेवैष एतच्छेते इयनत्रा्यवहितपूर्ववाक्ये जीवस्येव 
भ्राधान्येनोक्तत्वेनेतत्पदबोध्यव्वो चित्यात् , "पुरत्रये ऋडति यस्तु जीवस्ततस्तु जातं सकं विचित्रः मि्यादिशवुत्न्तराच्। 
अत्त एव तस्माद्रा एतसादास्मन आका इसयादिश्चुतावारमपदं साथकम्; ब्रह्मास्मकजीवकारणस्वपरस्वात् । अतएव 
श्चलयन्तरे अ्रह्मकारणस्वं जीव कारणस्वख्पं बोध्यम् । अत्तषएव (असतोऽपि मनोऽरृजत मनः प्रजापत्तिमखंजत । तच्चेदं 
मनखेव प्रतिष्ठितं यदिदं किंचे"्टादिश्चुया जगत्रो मनःपरिणापव्वसुक्तम् । "एतर्सर्व मन एवेति श्रुतिन्याल्याने 
वारतिकेऽप्यक्तम् । छ इप्णमणु स्थूरमिति धीः कर्मणो वशात् । द्रैताधिकारमापच्रा वेश्वरूप्यं न गच्छति । धीवि- 
प्रथयरूपेयं यतः श्ु्धादिरूपिणि । मन पएचेल्यतः प्राज्ञाः सर्वं रूपं प्रचक्षते" इति ॥ यतो धीर्मैनःपरिणामः, अतस्त 

द्विषयोऽपि; सुपु मनोऽभाये ददयददौनयोरभावात् , सुस्तोरिथतस मनोऽन्वये का्योन्वयाचेलयथैः । गोडपादीयभा- 
्यतदानन्दभिरिवासिष्टसंक्षेपशारीरकादो चायमर्थः प्रपञ्चितः । स्थूराधिकारिणमिति । उक्तं हि संक्चेपशारी- 

रके--तर्वावेदुकमानरशिरधमा तप्वक्षति्मैप्यमा तत्वप्रच्युतिविश्रमक्षतिकरी तत्नान्वदष्िमता । जीवैकत्वमुुश्चमेद- 

गतित्तो म्यामिश्रद्टदधिधा भिन्ना तत्र च पूवपू्ैविखयादूरध्वोष्वैद्टि मेवे "दिति । भयक्षादिमानानं तस्वावेद्कस्वष्टि- 
राधा । तेषां प्यावहारिक्मानत्वदृष्िः द्वितीया । तप्रथ्युतेः स्याचहारिकमानसस्य छक्तिरूप्यादिञुद्धाविव प्रयक्षा- 
दिमानेषु विभ्रमत्वद्या श्वतिकरी जन्यदर्यमत्रे प्रातिमासि कस्वदृष्टिपयैवसित तृतीया । सापि जीवैकत्वे सुसुक्चभेदे 
श्व गमनात् दविधा । व्यावहारिकमानत्वाभाकथ्मत्वविपयक्स्वेन व्यामिश्रा दिः । पूरवैपूर्चेति । सयश्चमेदच्े 
पश्चदुक्ततेऽप्यार्थिकं जीवैकष्वद्टिवः पू्वैववं बोध्यम् । उपपस्यन्तरमिति । अन्ञायमानवादस्षायां घरादावनन्त- 
स्षयोगादिकं इन्दियक्रियासंयोगादिकं वस्य यक्षद तुष्वादिके प्रातीतिकन्यावहारिकयोर्भिथो भ्यादृत्तरूपेगान्यश्न देतुस्वा- 
दिकं न कर्प्यते । शानहेमुस्वस्थखे विपयसव हेतुत्वं जन्य्ञानाकल्पनं चेति राघवम्. । धटं पर्यामीद्यादिप्र्यये च 

घटादौ चाक्चपा्यमेदो विषयो घटादाचेव वव्चुपस्वादिधमेस्तीकारादिलयादिरूपमिति दोषः। दवेतजातं जातद्रैतम् ॥ 
ति रघुचन्द्रिकायां दिश्य पपादनम् ॥ 

अथ दषिरश्चुपपत्तिः ) 

( १) तत्र न्यायारृतकाराः- 
“जीव ईशो. विद्धा चित्तथा जीयेशयोरभिदा ¦ अविया तचितोर्योगः षडस्माकमनादयः”” । इति खवचनेन प्रलभिज्ञा- 

दिना, विश्वस्थायिलप्रतिपादकबिवरणेन , च विरोधात् तत्तत्कायख अतीतिमात्रशरीरत्वेन नियतत्त्करणाजन्यतया सेगो- 
वर्थज्योतिधेमादिविधेराकाशादेः वाध्वादिहेवुतवोक्तः तृप्यायर्थभोजनादिभवततेश्वातुपपत्तेः घटदेज्ञानात् पू्वमसत्त्वेन अतिक- 
म॑व्यवस्थादुपपत्तः ्ुक्तीदम॑दडास्यापि रूप्यवदिदं रूप्यमिति ज्ञानाद् पूरवैमसच्वेन संप्रयोगादिहेतत्रयजन्यलरूपतटस्थलक्षणस्य 
ससख मिप्यावस्तुसंमेदावभासरूपख्ररूपरक्षणस्य चायोगात् इदं रूप्यमिति ज्ञानकाले छक्तित्वदेभावेनाध्यासस्य तदज्ञान- 
क्रार्यत्वादिपरक्रियाविरोधात् इदं रूप्यमिति नेदं रजतमिति ज्ञानयोः भिच्नविषयकत्वेन वाध्यबाधकमावस्य रप्यब!धदयाऽपि 

आदिभासिकत्वेन च रूप्यमिथ्यात्वस्य चासिद्धेः, सुप्निभख्यादौ जीवब्रह्मविभागामवेन भ्रत्िखषुपिप्रख्यं पुनरात््यापाताव् 
खं अति संस्कारादेरभावेन एुनश्द्योधासंभवात् मोक्षखापि दगन्यत्वेन आतिभासिकत्वापत्तेः चिन्मा्रस्य षटादिषषटितवे तस्य 
श्दाः अरतीद्यापत्या विधि तत्वे तस्यपि इश्िरषटिर्पत्वेन दोषाज्चानादीनामपि भ्रतीतिमाच्ररारीररूपाणामेव भमजनक- 
तरेम चानवस्थ। ॥ दष्टिद्ररपि दशित. घटदेर्थिदधिलाप्रततेः दीपादो परिमाममेद क्स्येवान्न गधकस्ाभावेन 

अद्ध, सि, ६८ । 



५३८ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेद; १] 
८८०८ १५०८८५०. "००. 

अलयभिन्ञाबिरोधापत्त्या सोऽयं देवदत्त इति अयभिज्ञादान्तेन तत्वमस्यादिवाक्ये जहदजह्क्षणाषिद्धान्तविरोधापतते 
अतिभासमत्रसारीराभेदज्ञानबाधकलवासंभवात्, श्रुवं निश्वमिदं जगदिति श्ुतिविरोधाच्च श्िखष्टिवादोऽपि न युक्तः । 

तदय" संग्रहः-~ 
निबौधभ्रत्यभिक्नानात् श्वं विश्वमिति श्रुतेः । खक्षियादिविरोधाच्च दष्टिखष्िन युज्यते इति ॥ 

पतेन-चैत्रे सते तदेदादिकं तं भरति नास्त्येव, जापरतो भत्र ठु तद्भान्दा भासते, प्रयभिज्ञा तु सोऽय दीपम्रल्मभिज्ञेव 
भ्रान्तिरिति क्वनं--परास्तम्; “अस्मादात्मनः स्वे प्राणाः स्वे छोकाः सरवे वेदाः सवौणि भूतानि" इति वाक्यमपि 
“नाव्यो द्वासप्ततिसदख्राणि हदयासुरीततं” “यथोणनाभिः “यथापतेः श््राविष्फुलिद्गाः इलयादिवाक्यरेषायुसारेण सुप्ता- 

धार्रह्मणः त्वतापरं इष्िदध्िक्षानजय॒णमेवेति दषटखश्यन्यथानुपपतत्यापि न प्रपन्चमिथ्यात्वसिदधिरिति-वणैयन्ति ॥ 

(२) अदैतसिद्विकारस्तु- 
छकिरूप्यखाप्रादिवह्ृष्टिखध्वन्यथाचुपपत्तेरपि प्रपश्चमिथ्यातवसिद्धिः; दोषप्रयुक्त्वनिबन्धनादिरूज्ञातेकसत्त्वरूपदिसधेर 

नाथतिरिक्तविषयल्वशयैवाङ्गीकारेण कारणात्मना स्थायिलसखीकारेण च षडस्माकमिति वचनेन अलयभिज्ञायाः स्थायित्वप्रति- 
पादकविवरणेन चाविरोधात्, विषयबाधाबाधाभ्यां विकञेषोपप्या श्वाप्रकायंकारणभावबोधवाकयवत्तव्यवहारवच् ज्योति. 
धेमादिविधेः भोजनादिव्यवदारसख चोपपत्तेः, भ्रतिकर्मव्यवस्थायाः संप्रयोगादिहेतुत्रयजन्यलरूपतरस्यलक्षणख च मन्दा- 
धिकारिविषयत्वेन तदयोगयेष्टलात् , मिथ्यारूप्यसखेदमंदावच्छि्नचैतन्येन सह संभेदावभासस्य विदयमानत्वेनाध्यासख- 
सपलक्षणस्य दष्िखथ्क्षेऽप्युपपत्तेः, सत्ताकाठे इव सत्ताविरदकारेऽप्यज्ञानस्थियविरोषेन श॒क्तिाज्ञानकाय॑तादिसिद्धान्त- 
भक्रियाया अप्युपपत्तेः, भिन्नविषयत्वेऽपि बिषयसाङ्प्येण बाध्यान्यूनसत्ताकलसयैव बाधकताप्रयोजकत्वेन न्यावहारिकेण 

व्यावहारिकेव प्रातिमासिकेन आतिभासिकबाधस्याप्युपपत््या च खाप्रनाध्यबाधकयोरिवेदं रजतं नेद रजतमिति ज्ञानयोरपि 
बाध्यबाधकभावोपपत्तेः, जीवब्रह्मविभागदेः इषटिसष्ित्वानभ्युषगमेन संस्कारस्य च कारणात्मना स्थायित्वेन सुक्तपुनरना- 

इत्तिसपुनःप्गोधयोरप्युपपततेः ब्रह्मखरूपसख मोक्षख दगन्यलाभावेन प्रातिभासिकलानापत्तेः, ठेत्तिप्रतिफलितचैतन्यसयापि 
स्लोपाधिटृत्तिफलनस्यैवाज्गीकारेण शृ्यन्तरानपेश्षयाऽनवस्थाऽपरसङ्गेन तापि दृश्िखष्त्वेऽपि बाधकाभावेनाज्ञानखेव दोषत्वेन 
तख इष्िखष्ित्वानभ्युपगमेन देहेन्दियामवेऽपि खाप्रभ्रमवडदुक्तथ्रमोपपतत्या चानवस्थाऽग्रसङ्गात्, ज्ञानस्याज्ञेयत्वेऽपि विष- 
याणां ज्ञेयलवत् दृटिखेरदधिरष्ित्वेऽपि धटदेरपि इष्टरुष्टिलोपपत्तेः “नेह नानास्तीति श्रुखा रज्ुसपादिवत् भतिभास- 
मान्नरारीरत्वस्य प्रपते बोधनेन भ्रतिभासकालातिरिक्तकालसतत्वे उक्तश्ुतेरेव बाधकत्वेन भ्र्मिज्ञाया भान्तित्वेन तद्विरोध- 
स्यार्किचित्करलरात् , धम्थमेदस्यापि बाधितत्वेऽपि यदा तत्र बाधाग्रहः, तदा सोऽयमियादौ जददजदछक्षणासंभवेन श्थन्त- 
लोपपत्त्या तदृष्टन्तेन तत्वमस्यादिवाक्ये लक्षणासिद्धान्तखाप्यविरुद्लात् , आत्मामेदस्यात्मरूपत्वेन दषटिखष्टिलाभावेन टषटि- 
खष्िवेऽप्यन्यूनसत्ताकत्वेन बाधक्लोक््या चामेदज्ञानबाधकलरोपपततेः, टषटिरुष्िश्चुयलुरोधेन कश्पान्तरसन्तानाविच्छेदपरत्वेन 
ुवश्चुतेरुपपत्तेः, इुषुप्यन्यवहितकारे कमोक्तये नाडीसत्त्वप्रतिपादकलेन लोक्षिकप्रसिद्धिसिद्धकायेकारणभावध्रसिच्यनुसा- 
रेणच वाक्यरोषद्ययोपपत्त्या यत्रेति शब्दस कारपरस्य ब्रह्मपरलाभावेन बरह्मखृष्टिपरतिपादनतात्पयौभवेन दष्िष्टिपक्ष 
एवासादात्मन इति शत्युपपततेश्च दृष्िख॒च्छन्यधानुपपत्या प्पध्मिध्यालसिदधिरपत्यूहैवेति- निरूपयन्ति ॥ 

(२) तङ्गिणीकायस्तु- 
जीन्रह्मविभागादीनां टथ्यसष्टिते टृिय्या स्वमिथ्यालासिद्रापर्या तया बिश्वमिध्यालपिद्धिरिति खोक्छा कारण, 

सापि मिथ्यालेन दष्टिष्ितेन भल्यमिज्ञाया स्थायित्वसाधकविवरणेनच वरिरोधात्, खाप्रसाम्ये विषयवाधाबाधाध्यां विरोषा+ 
संभवेन सखप्रादिसाम्यन्ञाने व्योतिष्योमादौ जागरे प्रकृत्त्यनापत्तेः, साचार्यभक्रियायाः भन्दाधिकारिविषयलकल्पनायोगेन 
अतिकरमव्यवस्थायदुपपत्ताविष्टपत्त्ययोगात् » इदं फत्तः श्रागिदमोऽमविनः तदषच्छि्चैतभ्यस्याभावेन तख मिथ्यात्वेन च॒ खद- 
पलक्षणसमन्वयस्यप्यसंमवाच् , ज्ञानस्येव तत्तत्सत्तारूपत्वेन सत्ताकाठेऽन्ञानासंभवेन सत्ताकाे श्वेति दृ्टन्तासङ्लया ज्ञानस्य 
स्षातकसत्वनाज्ञानस्य तदवन्छेदकविपयतवसयवाङ्गीकर्यतवेनावच्छेदकस्य च द्टिसृधितवेऽज्ानविषयलासभवेन शकित्वाज्ञान. 
कायोऽष्यास इति खभरक्रियाविरोधात्, सारूप्यस्यापि इष्टष्टितेनोभयान्ुगतस्य तखासंभवेन सारूप्येण बाधव्यवस्थाया 
अप्यसंभवात् , जीवत्रह्मविभागदेः अदषटिख्टिले बाधकश्योक्ततवेन कारणात्मना स्थायित्व्यापि खण्डिततेन च मुष्पुनरा- 
इत्तिखसपुनरनोधयोरप्यपरिहरात्, असाध्यत्वापच्या मोक्षस्यापि: दगन्यलेन आतिभारिकत्वापततेः, शृत्िज्ञानं विना शृ्िख- 
रुपातिश्या शृत्तिविषिषटचेतन्याभाषेन इत्तिखरूपसिष्य्थ॒शत्यन्तरविबिष्चैवन्यस्य इतिश्ानत्वमेवमन्यसयान्यसेतयनवसथा- 
असङ्गेनान्वयम्यतिरेकाभ्यां भरममाप्रे देदादिदैतुतेन खप्रऽपि तद्धदुलेनः च तदभाव भरमाभावपरसङ्खत् , तत्सलमिलयद्दिरपि 
सन्तानानिच्छेदपरत्वपत्याः माभवीयन्यास्यादुसारेणः शिशव्रवपरतया व्याख्यानखेव `युचसेन. च धुवशुतिबिसोधापत्तः, 
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अथ एकजीववाद्ः । 
ख च द्रशैक एव; तन्नानात्वे मानाभावात् । ननु-कथमैक पव जीवः प < 

| अहं दुःखी अहं संसारी अहमखाप्'मिव्यायलुभवविरोधादिति- वे, ~अ ा वेक 
संखरति । स प्व जीवः । तस्येव प्रतिशरीरमहमित्यादिनुद्धिः। खाप्र्रीरे “अयं खखी अयं दुःखी 
त्येव यत्न बुद्धि त्वहं खखीयादि, वत्तु निर्जीवम् 1 यज त्वदमित्यादि तत् सजीवम् । जाग्रच्छरीरान्तरे 
अहमिति रतीत्यवच्छेदक सजीवतोक्तिनं द्वितीयेन जीवेन सजीवत्वमिद्यभिपरेलयः तत्र मानाभावात् । 
वन्धमोश्चादिन्यवस्यायुपपत्तिस्तत्र मानमिति चेन्न; बन्धमोक्षगुरुशिष्यादिभ्यवस्थायाः खम्रवच्ावद्- 
विद्यमुपपत्तेः । न चैवं तस्िन्नेकस्मिन्नेव जीवे खपे समस्तजगदभ्रतीव्यापातः; समषट्यभिमानिनो 
गुख्यजीवस्याखुप्तत्वात् । तस्मिन. खयकाले प्रसुत्े जगवप्रतीतेः । अन्तःकरणावच्छिननि जीवाभासे त; 
खपे तमेव भ्रति जगदप्रतीतिः, न सवन्यानपि प्रति; तदुपाघीनामभ्रङीनत्वात् । संस्कारस्य कारणा- 
तमना स्तेने सुसतस्य पुनरुत्थाना ज पपत्तिरित्युक्तम् । पतेन--मम कल्पकत्वे तव मोक्षार्थं प्रवृच्ययोगः 
तव कट्पकत्वे त्वत्कस्पितासदादिबोधार्थं तव शब्दभ्रयोगाद्युपपत्तिः, न च खप्रवत् पयैलुयोगा- 
योगः; एवमपयैनुयोज्यतवे निर्मयीदतया कथानयिकारपरसङ्गादिति- निरस्तम्; वैचमेतादिसवौभि- 
मानिनो जीवस्य कट्पकत्वेन तव ममेत्यादिविकस्पायुपपत्तेः ! नापि खक्रियादिविरोधः; खक्रियायाः 
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गोडन्रह्मानन्दी ( खघ्ुचन्द्रिका ) । 

निर्जीवं जीषावच्छेदकमनःसुखायनवच्छेदकम् । समशयभिमानिनः तत्तन्मनोऽवच्छिक्नानां तत्तदेहाभिमानाना 
भाश्रयसय । छयकाले । ततेव तन्मनो ऽवच्छिन्नमेव । कर्पकत्वेन मनस्तस्परिणाममाच्रद्र त्वेन । कद्पितसवादीदयादिना 

एकजीवेन_सवपरभात्रादिकं कष्पितमित्यादिप्रहणम् । तथाच जीवसेदृक्लानात् एकबोघना्थेमपरस्य भ्रृत्तिः एकजीव- 
कल्पितं सर्वमिति निश्चयेऽपि मनोऽवच्छिन्नानां भिश््वात् युज्यते । न द्येकमनोऽवष्छिक्ञेनापरमनोऽवच्छिश्नं कल्पितम् । 
नच--एकसख मोश्षाथप्रदृत्ति जानतोऽपरस्य तदर्थ प्रदृत्तिने स्यादिति- वाच्यम्; परप्रदृस्या मोक्षावश्यं मावानिश्चयात् , 
~" --------------------------~---------------------------~-------~---------- ---------------- -- ~ _ __-__-------------------------------- 
“यदा सुधर भवति यदा न कटयचन वेद् हिता नाच्च” इलयत्र यदानिर्देशात्छुुपतिकारे एव नाडीसत्त्वावगमेन युप्मद्धा- 

ष्येऽपि सुष्ुप्याधारात्परमात्मनः खृष्टिपरतथेव तस्मादात्मन इति श्चते्ग्याख्यातत्वेन द्धै अमाणाभावाच न टश्िष्य- 
न्यथानुपपत्या भपञ्चमिथ्यात्वसिद्धिरिति- प्रतिपादयन्ति ॥ 

( ४ ) ठघुचन्िकाकारास्तु-- 
जीवव्रह्मविभागादीनां द्वरषटित्वेऽपि दर्यत्वादिना मिभ्यालसिश्या तयः विश्वमिभ्या्लस्यासदनभिमतस्वेन दष्िडेधिम- 

तवस मिथ्यालव्यापकलाभावेन खविवरणवचनविरोधाभावात् , खप्रसाम्येऽपि दोषप्रयुक्त्वाज्ञानेनाबाधोपपत्त्या बाधाबा- 

धाभ्यां विशेषोपपतत्या ज्योतिधेमादिविधिप्र्युपपत्तेः अधिकारिमेदकल्पितमक्रियामेदानामाचार्यानूदितानामयिकारिविशे- 

घविषयकत्वे बाधकाभावेन अतिक्मन्यवस्थातुपपततरिषटलात्, इदं रुप्यमिदयाकारविशिष्टविषयकैकठेततेरेवाङ्गीकरेणोपाधेमिथ्या- 

तेऽपि तदवच्छेदेनाधिष्ठानताश्रयस्य चैतन्यस्य सलयत्वेन चाध्यासखरूपलक्षणसमन्वयसंभवात , खषटिदृ्िपक्षे तद्विशिष्टो 

तदभावलुद्धेरि दथ्िखश्िपक्ष रूप्यान्तराभावधिय इव विरोधित्वखीकारसंभवेनेदं रजतं नेदं रजतमिति ज्ञानयोः बाध्यबाध- 

कमावोपपत्तेः, स्थूलमनःपरिणामरूपजीवेशमेददिः सुघुपषिप्रलययोरमावेऽप्यज्ञानसत्वेन सुक्सयभावोपपत्तः, कार्यान्ययानुप- 

पच्याऽनुमवबडेन च भाव्यवच्छेदेनाप्यज्ञानक्गीकारेण छक्तिरूप्याज्ञानकायंतादि्रक्रियाविरोधाभावात्, जीवत्रहमनिभागादेडरय- 

वादिना मि्यौल्लोपपस्या सुषुप्तिभर्ययोः सृक्ष्मावस्थानिषयकनिविंकल्यकावियावृत्तिखीकारेण तदषच्छिनसाक्षिविषयलयख 

सुक्ष्मावस्थायां संभवेन कारणात्मना स्थायिल्लोपपच््या च सुक्तपुनराङत्यायपरसरात् , खच्छेषु॒सुखादिष्विव वरत्त्यन्तरं विनैव 

तौ चित्तिषलनोपपादनसैभवेनासंमवेऽपि परस्परविषयकग्तिदवयस्ीकारेणेवानवस्थादिपरिदारात् राजस्थैयैशासने विमि- 

युक्तायाः धुवश्वुतेः राजल्वा्रयदेहस्य बाल्ययोवनादौ दृदधिहासाभ्यां परिणामित्वेन स्थैर्येण स्थूलसृक्ष्ममावापन्देहवाहावि- 

चछेद्परत्वयैव युकत्वेनोक्शुतिमिरोधाभावात् , “एवमेवेष एतच्छेते" इयग्यवहितपूवैवाक्ये जीवस्यैव प्राधान्येनोक्तत्वेनै- 

तलदबोष्यत्वौचित्यात् , ““पुररये करीडति यस्तु जीव” इति श्ुखन्तरात् “एतस्मादात्मन” इतयात्मपदसार्थक्यात् वातिंका- 

दावप्येवमेवोक्तलाच जीवकारणतायामेवोक्शवुतितातपर्येण ष्टिखटिपक्षस्यापि भरामाणिकलान्न सादिदद्यानां सवेषामपि तद्- 

न्यथानुपपत्या मिथ्यालसिद्धिरपत्यहैवेति--नित्रैचयस्ति ॥ 

दति दष्टिखश्छयपपत्तिः । 

म 



५४० । अतति ` ] पर्छ १५] 
कल्पितत्वादिनिश्वयविरहकाटीनत्वेन पर्यदुथोगायोभात्। अथ ब्रह्मण एव जीवत्वेन तस्यैव बन्ध- 
मोश्चाविति तस्य निव्यमुक्तत्त्रादिश्चुतिविरोधः, न; मुक्तेः खखरुूपत्वेन बन्धस्य चाविद्यकस्वेन तद्- 
विरोधः । न हि सूगदृष्णिकाकरिपितोदङेन खभावश्ुष्का मरूभूमियद्म भवति। एतेन--कल्पितस्य 
जीवस्य कट्पकं प्रतिः परत्यक्त्वायोगः; तेन कटपकेन प्रलयक्त्वेनान्ञानात्> अन्यस्याचुभवितुरभावात्, 
तथाजुभवापलापे एकजीवाद्वैतश्चलयादेरप्यलिद्धिरिति-- निरस्तम् ; -अनेकशरीरे एकजीववादस्याङ्गी- 
कारात् । नच तर्हिं तमेव प्रति प्रल्यक्त्वपराक्त्वथोरयोगः, मन्नं प्रति स्वमितिधीविषयस्य चैत्रस्य 
तमेव मरति अहमितिधीविषयत्वायोगश्चति- वाच्यम्; भिन्नमिन्नान्तःकरणाभेद्छभ्यासेन तत्तदन्तः- 
कृरणमादाय परल्यक्त्वपराक्त्वाहमित्यादिवुद्धिबिषयत्वन्यवस्थोपपत्तेः । न च चेजुखदुःलादीनां 
मेत्रेणायुसन्धानापत्तिः; अस्तःकरणावच्छिन्नेनाविद्याबच्छिन्नेन वा । नाद्यः; तञ्च परस्परं मदात् । न 
द्वितीयः; इष्टापत्तेः । अत पएव- चैत्रस्य शुक्तिसाक्षात्कारेण रजतथ्चम निचत्तावन्येप्रामपि तच्ि्त्तिः 
स्परादिति- निरस्तम् ; अन्तःकरणभेदेन व्यवस्थोपपत्तेः। नजु-एवं मुक्तावपि चेज्ायन्य तमान्तःकरणा- 
बच्छेदेन साश्चात्कारे उत्पन्ने तदृबच्छरेदेनेव संसारनिचरत्तिः स्यात्, न तु तदितयन्तःकरणावच्छे- 
देनेति-चेन्न; तत्साक्चात्कारस्य सविङासमूटाज्ञाननिच्च्तिरूपतया तत्कालेऽन्तःकरणस्याभावेन 
वैषम्यात् । -नचु- श्ुतिषु अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः इत्यादाबविद्या, ^रमणीयच्रणा' इत्यादौ 
कर्मबन्धः, 'सति सम्पद्य न बिदुःरित्यादौ सति खुषुपिः, बवेदान्तविन्ञानसुनिश्चिवाथोः इत्यादौ 
तच्छन्ञाने, "परागतात्परिमुचयन्ति संव इत्यादौ मुक्तिश्च चेतनधसः कथमनेकेषूच्यत इति--चेन्न; 
अनादिमायया खुप्ो यदा जीवः प्रबुध्यते" इत्यादिश्चुतिष्वेकवचनपरातैकत्वविसेघेनोदाहतश्रुतीनाम- 
नेकत्वपरत्वाभावात् । - सा्वैजनीनश्रमसिद्धतद्युबादेनावियोधाव् । नच--उदाहतश्चुतिषिरोधेन 
इति सृष्टौ विनििता' इति पूवण “स पूज्यः सर्वैभूताना'मित्युत्तरेण च बिरोघेनेदमेकवचनं “यदा 
नीतिपसे राजा 'खगेकामो यजेतेःलयादिवन्नेकत्वपरमित्येव किं न स्यादिति--वाच्यम् ; प्रत्यक्व्व- 
धराक्त्वत्वमहमिस्यादिव्यवहष्यपयोजकान्तःकरणेभेदाध्यासवखात् बहुत्वस्य याप्तत्वेन पूर्वोत्तर 
वाक्योदाहतश्चु्यादीनामतत्परत्वात् । नच--मुक्तबहुत्वं नान्यतः प्रा्षमिति- वाच्यम्; जीवबहु- 

तज ५ ~~ 

` मोडब्रह्मानन्दी ( रघुचद्दिका ) । 
ससुश्चवत् प्रतारकाणामपि इटष्वात् › निवेकितां मोक्षार्थं ्रवत्तेरेव. रोचमानत्वात् , सांसारिकः दुःखबहुत्वतिश्चया- 
दिति भावः । तथानुभवेति । नानाशरीरेषु जीवस प्रयक्सवेनाजुभवेय्थैः । असिद्धिरिति । तदु भवस्याप्यपराप- 
संभवात् इति शेषः । -वेषभ्यादिति । पवा्ञानसख तत्तन्मनोवच्छिक्गस्वेन तत्तन्मनःपरिणामन्लानेन निदरृत्तिः, 
मूखाज्ञानस्य त्वनचच्छिननस्वेन करंचिन्मनःपरिणामक्ञानेन निनरूरया सर्वदद्यतिवरत्तौ मनोऽन्तस्तेव दुरूभम्, दूरतस्तत् 
संसारापत्तिः, भार्धकमेसत्वे तु मनोन्तरे संघार इष्टः, तस्वह्तानावच्छेदकमनसि चेति भावः । नयु--सवौभिमा- 
निनो हिरण्यगर्भस्य जीवख सखीकारे तख कट्पान्ते सुक्टया सर्वभुक्ल्यापत्तिरिति--चेन्न; चह्मणा सह ते सर्वे संपरश् 
अतिसज्ररे । परस्यान्ते कृता्मानः प्रविशन्ति ' परं पद्"मियत्तेन सरुणनह्याहमिस्युपासकानामथुनरादृष्या अद्रोकस्थि- 
तानां कैवर्हयप्रापिबभ्यते, न तु. कल्पान्ते अवश्यं सेति बोध्यते; यद कत्रचिन्मनसि तत्वदर्शनं, तदा तेषामपि 
कल्पान्ते मारञ्धभोगसमाप्ला कैवश्यमातिरिखत्रैव तास्प्यादिति भावः! पकवचनेति । इदयुपलश्चणम्--“एको 
देवः सर्वैभूतेषु गूढ" इति श्ुतावेक इति पदस्यापि । तत्र साक्षी चेता, इल्यादिवाक्यशेषात् देवपदं पुरत्रयक्षीडकपरम् , 
अक्तानाब्रतवस्तुस्वंरूपकस्वेन गूढ इति भावः । इलयादिश्चतीयादिपदात् (पुरत्रये `छीडति यस्तु जीवस्हसस्तु जातं 
सकर भविदयामूढो मूढ इव व्यवहरन्नासे, स एष इह भविष्टः इत्यादिश्चतयो देही ̀  कमीनुगोऽवश्चः शरीराणि 
विहाय जीणौन्यन्यानि गृह्णाति नर इयादिस्ष्ृतयश्च माद्या; । अनेकेति । जीवनेकत्वेल्यथेः । अनेकत्वानुवा- 
देनेति £. बस्त॒तो" अविद्यान्तरे ` वतैमानत्वमविचयाभयुक्तदुःखाच्भिमानित्वम् । अतएव पण्डितंमन्यमाना इति 
शेषः 1 तथाच: ` अतिद्यान्तरे वतैमानत्वं रमणीयचरणत्वं सति लीनोफाधिकस्वं चेति त्रयं मनोऽवच्छिन्स्यैव, “सति 
संपद्य न विदुः" सति सं्पस्खामह" इति वेचप्वाभविस्तु स्मवैस्वाभावरूपः; अन्यथा संपद्ेलखस्य स्थाने संपयमाना 
इष्युच्येत'। तथा च मनोऽवच्छिन्रताकार एवः साक्षिणसदुक्तिः । एवं सुनिधिताथत्वं मनोऽवच्छिन्नस्येव । प॒रमुक्तिरपि 
द्धामेदधिवक्चया तथेव; अन्यथा हेतुफङ्यो्वेयधिकरण्यापत्तेः । . गोडपादीभे जनादिमरययेलादिवयक्ये ग्खगैकामः 

इति यजेतेतिवेकवचनस्यो पादेयकत्रक्यपरत्वेऽपि स्वगकाम .इतिवत् सुमरकृवचनमव्रिवक्षितम्; उदेश्य विशेषणस्य भरै- 
कत्वाभिकरणादौ तथोक्ततवात्। भत एव पुंसूवसात्रिवक्षया सिया जपि पतिसाष्ियिनाधिकारः षषे उक्त इति भावः । 



[ पकिजीर्धवदिः { गौडतरह्ीनर्दीयुता । ४१ 

स्वस्य प्राप्तत्वेन सुकं एवाधासत्वप्यवसानात् । न चेकस्येव' जीर्वस् : सर्वैकरपर्कतवे' जीवस्य 
कारणत्वं निषिध्य ईभ्वरकारणत्वविधायकैः श्रुत्यादि मिर्विंरोधःभ अविदयाचिन्माजाभ्यत्वोपपादने 
निरतिष्यमाणत्वात् । नच--एवं सर्व्षत्वसर्वैकरदैत्वादिवोधकशुतीनां निर्विंषयत्वम्; शुद्धचेतसः 
सस्वस्येवामावात्, ईश्वरस्य च जीवभिन्नस्याभावात्, जीवे सावैश्यस्यातुमववबाधितत्वादिति- 
वाच्यम्; सम्ष्टयभिमानिनो जीचस्य सर्वत्व सवैकतैत्वादिसीकारात् । म चानुभवविरोधः; अन्तः 
करणासेदाध्यसचखत्तदनचुभवतदविपीतालुभवयोरूपपत्तेः । सवौभिमानिनस्तु सा्वह्यायुभवोः 
ऽस्त्येव । अत एव (ताम्यहं वेद सवौणि न त्वं वैत्थ परंतपे"त्याघ्ुपपद्यते ! नच “आचार्यवान्पुरुषो 
वेदे"ति श्रुतेरुपदेदां विना जीवस्य तरवज्ञानमयुपपश्नम्, उपदेष्व्यादन्यस्य चेतन्यस्याभावाच्च नोपदेरोः 
युज्यत इति--वाच्यम् ; खप्र इवोपदेष्ुः कल्पितस्य संभवात् । नजु--उपदेष्टत्वे न कद्पितमाजस्य, 

" किंतु तत्छबिच्छेन कल्पितस्य, तथाचोपदेशात्पाक् तच्छज्ञाने तदैव मोक्षापत्तिः, उपदेरातैयथ्यं च, 
नचेवं खमनेऽपि तुस्यम्; तदा हि शब्दविशेषवक्तत्ेनैव शुरुकट्पना, न तूपदेरासाध्यज्ञानविषयविशेप- 
वित्तेनेति षिशेषादिति--चेश्न; अजापि' तद्वदेव वाक्यविराषवकतृत्वेनेव तत्कर्पनसंभवात् । ननु-- 
तहि यदेव भगवान्वेद तदेव मे नही द्यादिश्वुतिः उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञाने क्ञानिनस्तस्वदकिन' इत्यादिः 
स्मृतिश्वायुक्ता स्यादिति- चेन्न; सामान्यतो योक्षोपयोगिज्ञानविषय विवेनाज्ञाततस्रविेन तमः 
स्यादिवाक्यवक्ठत्वेन वा कल्पितस्य उपदेशरुत्वसंभवेन उदाहृतवाक्याविरोधात् । अन्यथा तवापि 
मत्ते तख वि्वेन प्रमित फएवाचायैत्वेनादुखरणीय इति प्रथमत पव तच्ज्ञाने तत्काखमोक्षापच्युपदेः 
रावेयथ्यौदिकं च स्यात् । पतेन-“खाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्य"मि्यादिविधिरपि मावितस्व- 
क्लानिकस्पकचेतनं प्रत्येव, नच तस्य शिष्यः खाज्ञानकव्ित इति ज्ञानतस्तन्मोक्ाथ वचने परवृत्ति 
युक्ता; न च खश्रवत् कल्पितत्वाज्ञानात्मदृत्तिः; तस्वविदस्तदक्ञानादुपपत्तेरिति--निरस्तम्; खश्नगु- 
ख्वत् कष्पिततरेन _शुरोरपथैनुयोज्यस्यात् । नच--तखन्ञानदेतुत्वेन वेदस्य मीभांस्यत्ववत् गुसेरपि 
पर्ययोज्यत्वमिति-चाच्यम्; तकैण वेद् इव तत्तद्ूपकस्पनया शुराघपि तत्परिहारात् । नच-- 
कथाखपि सदुत्तरापरिस्फूतीवहं त्वत्कस्पितो न पयैयुयोञ्य इत्युत्तरं स्यादिति--वाच्यम्; कथायाः 
कट्पितत्वानिश्चयकालीनत्वेन समयवन्ध विश्ेषनिवन्धनत्वेन च तादशुत्तरानवकाशात्, ।" तस्माच्छ 
श्यवत् गुरोरपिः कल्पितत्वात् ख्नवत्सवैव्यवस्थोपपत्तिः । अथ--कल्पको न निधिताद्रैतः, शारः 
प्रणयनवेयर््यात्, नाप्यनिश्चितादैतः; शास्रस्य प्रमामूलकत्वामावपसङ्गादिति- चेन्न; प्रमामूलक 
त्वाभावेऽप्यवाधितविपयत्वेन शाखभ्रामाण्योपपत्तरन्तयपक्षाभ्युपगमात्। न चामुकः स इत्यनिश्चये 
बह्यायाससाध्यमोक्षा्थघवुत्ययोगः; अतिदारीरमहमहमिकया बद्धोऽदह"मिति निश्चयस्य खानुभवः 
सक्षिकत्वेन प्रचततिसंभवात्, एकेनैव जीवेन चेत्रमैजादिरारी रणां सजीवत्वसंभवस्य भागेषोक्छ. 
त्वात् । किच चे्मेजादिषु "कोऽसाविति भरश्चस्य कि केनचित् क्रोडीकृतं चैतन्यं विषथः, कि वी 
निरस्तसमस्तमेदम् 1 नाद्यः; तस्य कल्पितत्वेनाकट्पकत्वात् । न दितीयः; तस्यैकत्वेन तद्निश्चया- 
सिद्धेः । शुद्धचिव एकत्वेन वस्तुतोऽसंसारित्वेऽपि आवरणविक्षेपशक्तिद्धयशाङिखाधिताविद्याव 
न त स ता ण न 0 

1 

गोडह्यानन्दी ( रषुचच्धिका ) । 

अतस्परत्वादिति । एकस्वशचयादिकं तु तरम् । त्याप्ा्षतवा्छाघवच्चेति भावः । समध्यभिमानिनः वत्तन्म- 
नोऽवच्छिन्रतत्तदभिमानबतः अनिद्योपहितस्यैयथेः । सवी भिमानिन इति । खष्पितसवौर्मकत्वसर्व्तवादि- 
विषिषटेशराभेदोपासनाधीनसर्वाभिमानयुक्तस्येदशः ! उपपद्यत दति सादसाभिमानयुक्तममात्रैव तथोक्षमिति भावः 1 
भजु भेदस्यापि ताद्श्तानविषयस्वसं भावनया भेदवादिनोऽपि त्नमस्यादिवाक्यवक्तृस्वसं भवाद्विकिष्य तस्वजतस्वेनैव 
गुरुः कस्प्यः, तन्राह--अन्यथा तवापीति । तथाच भेदिमते सखसिद्धान्तश्रवणाद्यथा नष्रैते तस्संमावना, 

तथेवद्भितमतेऽपि मेदे न तस्संभावना । यथाच तव भेदानिणैयेऽपि सभेदनिणैयवानयमिति कडपना, तथा ममद्रैत- 
नि्मयवानिति कल्पना; अन्यथा त्वनिणयात् पूर्वं तत्र मोक्षसाधनव्वच्ानासंभवादिच्छापि न स्यात्। यथा. तवेदानीं 
सेदधीसस्वेऽपि बिचारजन्यं श्चाखीयज्ञानमेव मोक्षद्ेतुः, तथा ममाऽपि ताददामद्वैतक्ञानमेव तथेति भावः! भावित 

स्वज्ञानकल्पकचेतनसिति । स्बमोश्चकारणतत्वक्तानयुक्तो भावीति शिष्यशाख्ादिकल्पकचेतनः तमिः \ 
प्रवचने अध्यापने ! समयवन्पेति । निग्रमबन्प्रेय्थः । तादशतादसशक्ेप्रपथनुयोगघटित्कथाया एव. तश्वति्णयद्े- 
तरवादिति भावः । प्रमेति । निश्रनेद्थैः । अन्त्येति । घादयपक्षेऽपि न दोषः । (वैत्नो नहःति .चाक्यजञन्मनिर्भिकदप- 
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शात् संसारित्वंकद्पकत्वमोश्षा्थयतमानत्वाद्युपपत्तिः । नञु-अनादौ संसारे कस्यचि्तच्यश्ञानं 
मुक्तिश्चाभून्न वा, आदये दानीं संसारोपकग्धिने स्यात्+ जीवध्येकत्वात्, अन्त्ये संग्रदायास्ंभवेन 
त्खक्षानासंभव इति-- चेन्न; न हशसाप्रदायिकत्वमुत्पत्तिविरोधि; अपुवैजातीयावुत्पत्तिप्रसङ्लात्, 
किंतु कारणासस्वः तन्नेदानीसुपदेश्त्वादिकारणस्य कद्पनाखुदढस्य सत्वात् । जीवैक्यस्य अमाण- 
सिद्धत्वे संसारोपलम्भ एवातः पूर्वं तच्वक्ञानायुत्पत्तो पमाणम् । नच--तखविच्छेन श्ुल्यादिसिद्छानां 
श्ुकवामदेवादीनां मुक्तिमौभूत्, मम तु भविष्यतीति कथं धदहभ्यादिति--वाच्यम्; शाखधामाण्य- 
दाद्यीदिति ृहाण । अन्यथा तेषां महायुमावानां मुक्तत्वेऽपि मम भविष्यति न वेति शङ्ापिद्याचच्या- 
्वृत्तिशरतिबन्धापततेः। ननु-तर्हि शुति्रामाण्यबलादेव तस्सिद्धो जीवभेदः; पूर्वमपि केषां न्विन्मो- 
क्षशाभ्युपेयताम्। श्रयते हि--'तद्यो यो देवानां प्र्यबुध्यत स एव तदभवत्तथर्षीणां तथा मचुष्याणाम्' 
“अजो ह्येको जुषमाणोऽसुरोते जहात्येनां सुकूमोगामजोऽन्वः' “नियो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम् 
इत्यादि । सयते च--बहवो क्ानतपसा पूता मद्भावमाश्रितः । इदं ज्ञानपुपाधिवय मम साध्यस्य 
मागताः ॥' श्व्यादीति-चेश्न; उक्तवाक्षयानां सा्रोकिकश्रमसिद्धमेदाचुवादकत्बेन तत्परत्वाभा- 
आत्, जीवेक्यबोधकवाक्यानां च मानान्तरापाघखार्थपरत्वात्, खभ्नन्यायेन भेदस्य कट्षितत्वो- 
पपत्तेश्च । क्ानस्तुतिपराणि षाक्यानि नात्मसेदं प्रमातुं राक्कबन्ति; तात्प्यवदाक्यावियोघेनाता- 
त्प्यषद्वाक्यानां गुणवादत्वोपपत्तेः । “अतीतानागताश्चैव यावन्तः सहिताः क्षणाः । ततो.ऽष्यनन्तः 
शुणिता जीवानां रारायः पथक् ॥' इत्यादिस्यृतिरपि जीबोपाधिमेदायुवादकतया व्याख्येया । तस्माद्- 
विद्योपाधिको जीव एक प्ति सिद्धम् ॥ इत्यदैतसिष्धौ एकजीवाक्ञानकर्पितत्वोपपत्तिः ॥ 

गौडब्रह्यानन्दी ( लघुचन्दिका ) । 
कनिश्चयस भोश्चाजनकसयेन विज्ञातीयस्थैव मोक्षजनकत्वेन तादशानिश्चयेन शाक्षप्रणयनसंमवात्, मोक्षजनकच्ानभूख- 
क्वं तु न शाखखपक्ष्यत इति ध्येयम् । केनचित् मननादिना । कोडीकृतं विशि भमावृरूपम् । एकत्वेने वि । 
नच--हत्तम्मनउयपहिते अमुक इलनिश्चय इति-- वाच्यम् ; अधिधोपहितस्यैव मनडउपहितस्वेन सर्वमनउपहि तानां 
कट्यकस्वनिश्चयात् । संप्रदायेति । भनादितष्वज्ञानप्रवादेयथेः । अपूर्ैजातीयेति । पू्वानुपरूडधचैन्नस्वादिजाती- 
येयथैः । ननु-तिहितक्रियातजनकाइषठतत्फलानामनादिष्वेन नापू्ेजातीयमुसचत दति--चेत् , तथापि न श्छत्तिःः 
चेशरत्वाविजातेः इ्टकारणप्रयोऽयत्वात् । न हि चैव्रशरीरमुददिर्य किंषिद्विदिवम्र। किंच यत् सुखस्य दुःखस्य वा 
जनकं विजातीयं, तदेवादष्टजम्यम् , अतादृशं तु इ्टकारकजन्ये स्येव । विच तस्वज्ञानमप्यनाेव; _ जथी कवरक्या- 
धीनततपरवाषटानादिष्व संभवात्, भसं भावनादिश्चल्यजातीयं ल्लानं पु खायेव; तादशक्तानत्वस्य कार्यतानवण्छेद्कस्वास् । 
नच--विजातीयत्वेन तश्वक्ानश्म मोक्षपुस्वाद्विजातीयत्वस्याव््यं कार्यतावष्छेदुकत्वेन तदाश्रयस्यानादिष्वापत्ति- 
रिति--वाच्यम् ; एकजीववादे तय्यक्तित्वस्थैव _जातिस्थानीयत्वाद् , सधजातीनामाश्रयानादिस्वलानुभवविरेघाल् ॥ न 

हि विजातीयघटादिकं सवेदाऽसीयत्र मानमसि ॥ इति ठधुचन्द्रिकायमेकजीवाक्चानकस्पितत्वोपपन्तिः ॥ 

अथ एकजीववाद्ः । 

(१) वत्र न्यायामतकाराः- 
एकसिन् जीवे समे अगेदध्रतीदयपतात, उद्रोधकसंस्काराभवेन पुनरद्रोधायोगीत्, मम कैस्पकतवे भौक्षार्थत्वत्कत्तेः 

-तव कल्पकेतवेऽस्मदादिबोधार्थशण्दप्रयोगस्य चायुपपततेः निर्मयांदतया कथानधिकारापातेन खाप्रपुरुषवत्कल्पितत्वेनाप्च- 
लुयोगासंभवात् , सजीवद्रीरेष्विवीम्यत्रापि अहं सुखी दुःखीत्यायनुभवविरोषात्, ब्रह्मण एव जीवत्वेन तस्यैव बन्धमोश्षा- 
.विति `निखमुकतत्वश्रुतिविरोधात् , कल्पितस्य जीवस कट्पकं प्रति प्रयक्त्ायोगात् , मैन्नं अति लमिति धीविषयस्य चैत्रस्य 
तमेव श्रति अहमिति धीविषयत्यासंभवेन तमेष अरति प्र्यक्त्वपराक्त्वयोरसंभवेन अन्यसुलदुःखायननुसंधानध्रयोजकस्य 
व्यावहारिकजीवभेदस्याप्यमवेन चैतरसुखदुःखानां मैत्रेणायुंसन्धानापत्या श्ुकादिदेहस्थस्य तचत्वक्ञानमोक्षौ नान्यस्येति बन्ध 
मोकषव्यवहारस्य अविद्यायामन्तरे वतमाना? “रमणीयचरणाः” “सति संपद्य न विदुः” वेदान्तविज्ञानखुनिश्ितार्थीः”> 
इत्यादौ चेतनधमौवि्याकर्मबन्धसुषुपितत्तज्ञानानामनेकधर्मलोक्तरजीवकारणत्वनिषेधेन तत्कल्पितेश्वर्षारणत्वन्यवस्थापनस्य न्च 
तरिरोधेन चनेकशरीरकेकनीववादासंमवात् , जीवकल्पितेश्वरस्ाहं सर्वज्ञः इति ज्ञातृघ्ठाभावेन “तान्यहं वेद सबौीणी-ति 

स्टृतिनिरोधात् , “देव भगवान् वेद तदेव मे ब्रूहि” “उपदेक्ष्यन्ति तेशां ;क्निनसत्वदधिनः” इति शुतिर्खतिविरो- 
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धापतत्योपदेश साध्यज्ञाननिषयविशित्वेनैव गुरकल्पनाया आवर्यकतवेनोपदेशात्. प्रगेव तच्छज्ञानेन मोकषोपदेशवैयध्येयोः 
अङ्गात् , तत्विदः कल्पित्वा्ञानाजुपपत्त्या खकल्पितः दिष्य इति जानतो गुरोः प्रवचने प्रहृत्यसंभवेन ““खाध्यायप्रव- 
चनाभ्यामिति विधिवेफस्यात््, शओाख्रभ्रणयनतैय्यापातेन तस्य प्रमामूलकत्वाभावप्रसद्गन च निश्वितद्रैतस्यानिशितद्वितकस्य 
वा कल्पकलासेमवात् शुरुरिष्यादिशब्दैः केनचित् कोडीकृतचैतन्यख शद्धचैतन्यस्य वा प्रथमखाकल्पकत्वेन द्वितीयसेकत्वेन 
निधितत्वेन अदृत्युपपत्त्या च विवक्षणासंमवाप् , अनादौ संसारे कलयचित् तत्वज्ञानोपपत्तै इदानीं संसारालुपलन्ध्यऽनुतपत्तौ 
संप्रदायासंभवेन च तत्त्वज्ञानं वामदेवादीनां ततत्वक्ञानामावेऽपि मम परं भविष्यतीति श्रद्धायाश्वासेभवापत्तेः, राल्नप्रामाण्या- 
दुपपक्तिवर्णने च “तदो यो देषानामिःति श्ाच्प्रामाण्येन पूर्वमपि केषांचित्. तत््वज्ञानावदयकतेनेदानीतनसंसारोपलन्धि- 
विरोधापत्तेश्वैकजीववादो न युक्त इति-- वर्णयन्ति ॥ 

( २) अद्रैतसिद्धिकारस्त॒- 
अगियावशाते सर्वशरीरेषु संसरतः समष्भिमानिन एव मुख्यजीवत्वेन तस्याञ्छपतत्वैन सेच तस्मिन् खयकारे जगद् 

अतीतेरिषटलात् , संस्कारस्य करणात्ममाऽवस्थितेः सु्षपुनरुत्थानोपपत्तेः, समध्यभिमानिन एव कल्पकत्वेन प्रतिश्रीरमरहंभलयय 
विषयत्वेन च तव ममेदादिविकल्पायसुपपत्तेः, जद्मण एव जीवत्वेऽपि बन्धस्यावि्यकत्वेन नियसुक्तलश्ुतिवियोधाभवाच् 
 भिन्नभिन्नान्तःकरणामेदाष्यास्ेन तत्तदन्तःकरणमादाय प्रलक्त्वपराक्त्वादिव्यवस्थोपपत्त्या तत एव्र चेत्रसुखानां मेत्रेणानजु- 
संधानस “अनादिमायया सुधो यदा जीवः प्रबुध्यते इति एकलतवश्ुतिवितेधेनावियायामिदयदिश्चतेर्भ॑म्रा्तहुत्वाशुवदेनेवो- 
पपततेवेणेनीयतयाऽवियाकर्मेबन्धादीनामनेकधमेत्वोक्तेशवोपपत्येश्वरकारणत्वन्यवस्थापनसिद्धन्तविरो धामावखयावियाचिन्मात्रा्- 
यत्वोपपादनावसरे निरूपयिष्यमाणत्वेन चानेकशरीरकेकजीववादसंभवात् , सम्वभिमानिनो जीवस्येव सरव्नलसख “तान्य 
वेद सवांणि न त्वं वेत्थ परंतपे"ति स्श्रयजुसारेण वणैनीयतया सर्वक्तलादिशरुतीनासुक्तस्पतेश्व निर्विषयत्वाभावेन तद्वि 
रोधाभावात्, सामान्यतो मोक्षोपयोभिनज्ञानविशेषवित्ेनाज्ञाततत््वविन्तवेन तच्वमस्पादिवाक्यवकतृतवेन वा कल्पितखोपदेषत्व- 
संभवेन “यदेव भयवानिद्यादिश्चुतिस्छतिविरोषमोक्षापदेररैयथ्यौनामभ्रसङ्गात्, धिष्यवद्धरोरपि कल्पितत्वेन खप्रगुरोरिव 
अक्चनादौ वृलयुपपत्त्या सर्व्यवस्थोपपत्तेः, भमामूलकत्वाभावेऽप्यनाधितविषयकत्वेन शाचचप्रामाप्योपपत्त्याऽनिशितादेतकल्- 
कत्वाविरोधात् , एकतरेन वस्तुतोऽसंसारिणोऽपि श्ुद्धचैतन्यस्य खाश्रितावियावश्षेन कलपकलाद्ुपपत्तः, अपूर्वनातीयानुसत्ति- 
असङ्ञेनासांप्रदायिकलस्योत्प्िविरोधिलाभाषेन कारणास्वसेव तद्विरोधिववेन च कारणाभावात् पूर्वं तत्वज्ञानाजुदत्तावपि 
कारणसमवधने इदानीं पथाद्वा तच्वज्ञानोतपत्तिसंभवेन शान्नप्रामाण्यदाव्यंत्तत्वज्ञानोत्पत्तिवरिषयकश्नद्धादेरपि संभवात्. “तयो 

यो द्वेवानापनि्ादिशरुतीनां अमसिद्धनीवमेदायजुवादक्त्वेन तद्विरोधाभावानरैकजीववादोऽपि युक्त एवेति-निरूपयन्ति ॥ 

(२ ) तरङ्किणीकारास्तु-- 
समष्भिमानिनो दिरण्यगर्भख सुक्तेः अमाणसिद्धतेनेदारनीतनसंसारोपलम्मतिरोधापत्त्या खस्याचिच्चे जगदान्ध्यापातेन 

चान्तःकरणावच्छिशनचैतन्यस्यैव सुख्यजीवत्वेन नानाजीववाद एव पर्यवसानात्, बन्धतत्तवज्ञानमोक्षावच्छेदकानां मेदे नाना- 
जीववादापत्तेः अभेदे चै्रडखादयनयुसंधानस्य मैत्रादौ, एकस्यैव प्रयक्लपराक्त्वयोश्वालुपपत्तेः, अनादितेनोत्पन्नजातीया- 
मूवस्याप्रवि्याऽसांप्रदायिकलयेवोत्यत्षिव्रिरोधित्वेन संअदायासभवे तच्वज्ञानश्र द्धयसंभवात् भेदस्यापि सामान्यतो मोक्षो- 
पयोगिज्ञानविषयलसंभावनया विशिष्य ज्ञातन्यत्वेन मेदवादिनोऽपि तत्त्वरृस्यादिवाक्यवक्तृत्वेन च सामान्यतो मोक्षोपयोभि- 
जञानवित्वादिरूपेण कल्पितख्याद्वैतोपदेष्तवायोगेनोपदेशसाध्यज्ञानविधयविशेषनिच्वेनैवोपदेषटुकर्पनाया आवर्यकत्वेनोपदेशादि? 
तैय्थपरसङ्गेन “मेदेव भगवानि"खयादिशरुतिस्खतिविरोधाव्वैकनीववादो न युं इति पतिपादयन्ति ॥ 

( ४ ) रुधुवद्िकाकायस्तु-- 

“श्रमणा सद ते सव संप्राते ्रतिसश्वरेः" इति वचनेन सथुणत्रहमोपासकानां ब्ह्मलोकस्थानां ारग्धभोगसमाघ्या कतः 
ल्यबोधनेऽपि कल्पान्ते दिरण्यगभमुक्त्यनोधनेनेदानीतनसंसारोपलम्भोपपत्या मनसो बन्धतत््ज्ञानमोक्षावच्छेदकत्वेन 
चेत्रासुखादीनां प्ेत्रेणानयुसन्धानोपपरतत्या अन्तःकरणभेदेन तदवच्छिल्जीवाभासंभेदरसिद्धावपि युख्यजीवभेदाशरिथ्या च 
नानाजीववादपर्यवसानाभावात् जश्रलादिनातेरिवानादित्केऽप्युत्यत्युप्पत्या पूर्वजा तीयानुतपत्तिसग्नैनाजुपपत्तावपि अधीत+ 
वाक्याधीनतखवादानादिलसंमवेन तच््क्ञानस्याप्यनादिलेनासंप्रदायिकलस्योत्मत्तिविरोधित्वेऽपि बाधकरामविरः -च तत्वज्ञान 
तच्छद्ायुपपततः, भेदमते खसिद्धान्तश्नवणेनादैत इवाभिदमते भेदेऽपि. तत्संभावनाऽपङ्खेन सामान्यतो मोक्षोपयोगिज्ञानविष- 
यनित्तेन ताटसविषयसमपकतत्वमस्यादिवाक्यवकरुतवेन बोपदे्कत्यनायरा अनिरोधात. बरस्तुतस्तु तवेव ममापि विषार- 
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अथाज्ञानवादेऽक्ञानटक्षणनिरक्तिः । 

अथ केयमविदा ? न तावद्वादिभावरूपत्वे सति क्ञाननिवत्यौ सेति; सादिश्युक्स्यायवच्छ्छ
श्नचैत- 

व्यावारका्ञनेऽव्याततेः, तस्यानादित्वाभावात् 1 अभावोपादानाज्ञाने च भावत्वाभावात्तत्राव्यािः> 

अभावस्य भावोपादानकत्वे असत्यस्यापि सत्योपादानकत्वं ` स्यात् › अक्ञानायुपादानकत्वे तस्य 

ज्ञानान्निवृत्तिर्न स्यात्--इति, अच बूमः; रूप्योपादानाक्ञानमप्यनादिचेतन्याधितत्वादनाद्ेव, उदीच्यं 
शक्त्यादिक त॒ तदवच्डेदकमिति न तवरान्यासतिः । भावत्वं चाज्ाभावविरक्षणत्वमा्रं विवश्ितम्, 
अतः आरोधितामावोपादानाज्ञानेऽप्यभावविरक्षणत्वखीकारान्नाव्यापिः । नच--सजातीयोपाद्ान- 

कत्वनियमः; अन्यथा असत्यस्यापि सत्यसुपादानं स्यादिति-- वाच्यम्; . स्वैथा _ साजाये सर्वथा 

वैजासये वोपादानो पादेयभावादरैनेन तथा साजाव्यस्य वैजाव्यस्य वा_ आपादयितुमशकयत्वात् ॥ 

न हि का्यकारकारणाकारतोऽप्यभेदे कार्यकारणभावः; -सव्यश्य. त्वसल्योपादानत्वे सत्यस्य निचय 

संभवेन तद्ुपादेयस्यासव्यस्यएपि निदतच्तिने स्यात्, ' उपादाननिदृत्तिमन्तरेणोपादेयानिचत्तेः, ` अतो 

न सत्यमसल्यस्योपादानम्; सलस्यापरिणामिस्वाच्च । विवतीधिष्ठानत्वं त्वभ्युपेयत एवः नच---जह्या- 

ज्ञाने बह्यणो चृस्यञ्याप्यत्वपक्षेऽब्याप्निः, तस्य ज्ञानानिवस्येत्वादिति--चाच्यम् ¦ सखरूपसदुपाधिमन्तः 

द्विषयकज्ञाननिवत्यैरवस्य तन्मतेऽपि भावात् । उपपादितं चेतत् श्यत्वहेतूपपादने । अथ--ओपाः 

यिकथ्रमोपादानाक्ञने ब्रह्मसाश्चात्कारानन्तरविद्यमानजीवन्मुक्ताक्ञाने च ज्ञाननिवल्यैत्वाभावादग्यापिःः 

तयोक्ननिवस्यैत्वे उपाथिकाटजीवन्ुक्तिकार्योरेव क्षानप्रागभाववत्तन्न्त्यापत्तिरिति--चेन, 

उपाधिग्रारन्यकरससणोः प्रतिबन्यकयोरभावषिरम्बेन निद्न्तिविरम्बेऽपि तयो्ञीननिवत्यत्वान- 

पायात् । न हि कचिदविरम्बेन जनकस्य कचित् भतिचन्धेन विल्स्बे जनकताऽपेति । न च तर्हि 

ज्ञातेऽपि तथराह्षात इति व्यवहारापत्तिः; ताग्न्यवह्षरे आवरणदयक्तिमदक्ानस्य कारणत्वेन तदा- 

वरणदाक्तयमावादेष इदग्न्यवदारानापत्तेः । यथा चैतचथो पपादयिष्यते। न चावि्याचेतन्यसंबन्घेऽति- 

व्यासिः; सा्षाज्जाननिवल्यैत्वस्य विवक्षितत्वात्, तस्याप्यविदयातकत्वाद्धा । न च विरेषणान्तर- 

वेयर्यैम् , अनादिपदस्योत्तरक्ञाननिवय्यं पूवक्ञाने भाव्रपद्स्य ज्ञानग्रागमावर ज्ञानजन्यकायप्रागभावे 

चातिव्याप्निवारकत्वेन सार्थकत्वात् । ज्ञानत्वेन साक्षात्तनिवय्येत्वं त॒ भवति टक्षणान्तरम् । नयु-- 

असंभवः; कस्पितत्वेन दोषजन्यधीमावरह्यरीरस्याक्ञानस्य ज्ञाननिवल्यैस्याभ्रावविलक्षणस्य च .-रूप्य- 
वदनादित्वायोगादिति- चेन्न; ; कर्पितत्वमा्ं हि न .दोषज्न्यधीमाजशरीरत्वे सादित्वे वा तन्त्रम् > 
कितु प्रतिभासकव्पकसमानकाटीनकट्पकवक्व, सादिकद्पकवखं, विद्याऽनिचच्यधयुक्तनिच्छति- 
> 

नन 

गोडबरह्मानन्दी ( कघुचन्द्रिका ) । 
स्यादिति । तथाचेति रोषः । तद्धच्छेदकमिति । ताकिंकादिमते अनायल्न्ताभावसख यथा तत्तस्काङा दिरव- 

च्छेदकः इति देषः । न सत्यमिति । निमित्तनाशादिनैवासलस्य नाश्च इति तु न युक्तम् ; ददयमातर क्ाननाइयस्वस्य 
छलबुभवादिलिद्धतवेन उपादानाज्ञाननाशसयावरयकलवात् । अपरिणामित्वादिति । परिष्छि्तवसय मिथ्यास्व- 
श्यप्यरवादिति शेषः! खरूपसदुपाधिमन्तद्विषयकेति । उपा्यरिषयकत्वे सुपदितविषयकेत्यथेः । कारणत्वेन 
्िषयत्वेन । यथाचेतदिति । शक्तेरकतानान्धव्वेऽपि न रतस्यामतिव्यासिः; निवलयषक्तिमच्वसयैव र्षणत्वसं भ वादि 
ल्युपपादनमिति भावः । अचिद्यात्मकत्वादितिं 1 सखरूपमेव संबन्धं इति भावः! प्रतिभासकद्पकेत्यादि । 
सखविषयकजन्य धीकारत्वन्यप्यिखदषटकतवमिवयथः । अवि याविषयकातिचयावृ्तः भरख्यादावस्ीकाराक्विद्याथां ` तदिति 
भावः । सादिकस्पकेति । अव्रिधोपहितविदरपोऽविधाकल्पकोऽनादिः । शुक्तिरूप्यादेस्त्वधिष्ठानक्ञानवान् कर्पकः 
सादिः । अथवा सादिकह्पनाविषयस्वमित्मथैः । अघिदयायास्तु कल्पना ख्ोपहितविदेव, न श्ृत्तिरिति माघः । 
प्रखयादावप्यविद्याविषयिका वृत्तिरन्यदैव वेति मतेऽप्याह--वियेति । बिथाधा असिदृत्तिः संबन्धः तद्भयुक्ता 
निषत्तिः नाक्तानख किंतु तस्करस्य; जीषैशभेदादिनिच्तिरपि तस्मयुकतेति भावः । - तस्या अपि तद््युत्तस्वे जग्ह-- 

जन्यततानसैव मोकलेन ततवमिपममिपनहनानसोपेयाद् भणत सऽपि मोोमदेवनैयप्यासङगच सर्नययस्यो- 
-पपस्या एकनीवधादोऽपि युक्त एवेति-बिवेचयन्ति ॥. (न 

दयेकजीववादो पपत्ति; । 
शि) णपि पी 
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तियोगित्वे, प्रागभावपरतियोभित्वं वा तश्नम् । न च तत् भछरृतेऽस्ति । क्षनमिवव्यैतवेसमानाधिकर- 
णाभावविरक्षणत्वेनाविद्यायाः सादित्वसाधने "अज्ञामेकाम्ः “अनादिमायये"टयादिशाखविरोधः, 
खनादित्वसाधकेन क्ञाननिवव्यैत्वे सति भावविरक्षणत्वेन सत्प्रतिपश्चश्च, भावत्वस्योपाधिस्वं च । 
नच--अभावविलक्चणाविद्यादौ भावविलक्षणत्वमसंभवि, परस्परविरोधादिति-वाच्यम्; भावत्वा- 
भावत्वयोबौधकससवेल त॒तीयप्रकारत्वसिद्धौ परस्परविरव्यापकत्वरूपविरोधासिद्धेः, परस्परविर- 
हव्याप्यत्वरूपस्तु विरोधो नैकविरहेणापरमाक्षिपति । नदि मोत्वविरहो.ऽभवत्वमाक्षिपतीत्युक्तम् । 
नचात्मवद्नादेरभावविलक्षणस्यानिवल्यैत्वम्; आतमस्वस्यैवोपाधित्वात् । नचाद्यन्ताभावान्योन्या- 
भावयोः; साध्यान्या्भिः, अधिकसर्णातिरिक्तस्यानिवत्यैस्याल्यन्ताभावादेरनभ्युपगमात् । नच तच्छे 
साध्याव्यासिः, अभावविरघ्चणत्वरूपसाघनावच्छिन्नसाध्यघ्यापकत्वोपपत्तेः । किंच सादित्वमनादित्वं 
वा न निवत्यैत्वानिवत्यैत्वयो;ः पयोजकम्; ध्व सप्रागभावयोस्तदभावात् । नापि भावत्वबिशेषितं 
तत् तथा; अभा तदसखरेन भिन्नभिन्नप्रयोजककस्पनापत्तेः, भावनिच्रयनिश्रर्योरेव तयोः प्रयोज- 
कत्वे च भावबिलक्षणाविद्यादौ ताभ्यां तयोरनापादनात् । तस्मान्नाशसामभ्रीसन्निपातासन्निपातातरेव 
निचत्यैत्वानिवत्यैत्वयोः प्रयोजका बिति मन्तव्यम्। तौ च फरबरुक्प्याविति न कोऽपि दोषः अपि 
च यद्यविद्यादेरभावविङक्षणत्वसमानाधिकरणानादित्वेनात्मवदनिवत्यैत्वं साध्यते, तर्हिं भावविद, 
स्षणत्वेन प्रागभाववन्निवत्यैत्वमेव किं न साध्यते ए नच भ्वेसाल्यन्तान्योन्याभावेषु व्यभिचारः; अधिकर- 
णरातिरेके तेषामपि निवत्यैत्वाभ्युपगमात्। नच-अन्ञानस्य यावत्खविषयधीरूपसाक्षिसच्वमजुचृत्ति- 
नियमेन निवृच्ययोग इति-- वाच्यम्; इःखश्ुक्तिरूप्यादेः स्वभासके साक्षिणि सत्येव निवृच्यभ्युपग- 
मेन स्षिभास्यानां यावत्साक्षिखत्वमवस्थाननियमानभ्युपगमात् । किंच केवखचिन्मा्ं न साक्षि, 
किंत्वविदाब्द्युपषितम्; तथाचास्थियाविधाचर्युपदितस्य साक्षिणोऽप्यस्थिरत्वेन तत्सपयैन्त- 
भवस्थानेऽप्य विद्यादेनिवृत्तिरुपपद्यते । नच चर्यनुपधानदशायामविदयादे; इुक्तिरूप्यवदसचवापत्तिःः 
सादिपदा्थं प्वेतादङ्नियमात्, धारावाहिकाविदयाकृत्तिपरस्पराया अतिसुक्ष्माया अभ्युपगमाच्चेति 
शिवम् ॥ यद्वा श्रमोपादानत्वमक्षानरक्षणम्। इदं च रक्षणं विश्वश्चमोपादानमायाधिष्ठानं बहति 
पक्षे, न तु ब्रह्ममाचोपादानत्वपक्चे, बह्मसदहितावियोपादानत्वपक्षे वा; अतो ब्रह्मणि नातिव्याप्तिः, 
इतरञ तु पक्षे परिणामित्वेनाचेतनत्वेन वा अमोपादानं विरोषणीयसिति न दोषः; न वाऽभावारोप- 
निवतैकपमानिव्यैऽव्यात्तिः; तस्यापि मोपादानत्वात् । नचु--्रमे भावविटक्चणाक्नानो पादानकत्वे 
न घटते; श्रमस्य भावविलश्षणत्वे उपादेयत्वायोगात्, भावत्वे च भावोपादानकत्वनियमादिति- 

. चेन्न; अक्षानस्य चरमस्य च भावविलक्षणत्वेऽप्युपादानोपादेयभावोपपत्तेः । नहि भावत्वमुपादानत्वे 
उपादेयत्वे वा प्रयोजकम्; आच्मनि तद्दशनात्, किंत्वन्बयिकारणत्वसुपादानत्वे तचम्; सादि. 
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गोडब्रह्मानन्दी ( रुदघुचन्द्िका ) । 
व्रागभवेति । प्रङृतेः अज्ञाने । , बाधकेति । विनारिभावस्य सादित्वनियमो भावश्वे उपाद्नस्वादिमस्वमभावश्वै 
बाधकम् ! वस्तुतो भावत्वं सद्पस्वम्, अभावसवमसद्रूपस्वम् । आये बाध्यत्वादि बाधकम् । द्वितीये जनक. 
स्वादि । अत एदाभावविरक्षणत्वं तुच्छव्यावरत्तमिति वक्ष्यते । अभावस्वधमीश्रयविरक्षणव्वं तुष्छेऽप्यसि । अत एव 

सद्विलक्षणयोरक्तानभ्रमयोरिष्यादि वक्ष्यते। यतत दती सिद्धे विरोधासिद्धिः तसां सदां स इलयन्योन्याश्रयः-- 
शति, तश्न; वृतीयम्रकारस्य बाधकस्वाधीनस्वेन विरोधासि च्छनपेक्षप्वात्, अन्यथा कमौदौ दव्यगुणाचपेश्चया तृतीय 
ग्रकारो न सात् । अनादेरिति । अनादिल्वे सद्यसद्िरुश्चण्वं हेतुः । प्रागभाववारणाथ विरोष्यम् अभावमात्र तु 
तुष्छर्वान्नासद्विरश्चणम् । भभावस्यातुच्छस्वेऽपि तुच्छवारणायेव तत् । साक्षिणि भविधोपषटितचिति । शरच्युपहितस्य 
साश्षित्वमतेऽप्याह--किचेति । धारावादिकेति । सर्वदोत्पद्यमानेलय्थेः । भविदयाविषयिणि इृ्तिरेकेवेति स्वीकारे 
संस्कारानुपपत्तिः । संस्कारोव्पत्तिपूर्वमेकेव इत्तिरिति खीरे संस्कारोष्पत्तिकाटे भनाद्यविचयादेरसस्वापत्तिः। यावल्काङं 
इृत्तिखीकारे दोषाभावः, तावर्कारमेकेव सा तश्नारो कारणविशेषकल्पनाकोत्तरद्त्तिमात्रेण तदापत्तिः, सन्यथाऽनः 
श्तशततिकर्पने गौरवादिति त युकम् । यन्तु-परतीतिसस्वे सुलादेनौत्ासं भवः; तक्ञाद्राकस्येव तादाक्वात् , 
ृषयुपहितवितः सुखादिसक्षिसवे च खुखाविधीः व्यावषटारिकपमा न स्यात्; दोषजन्य्वात्-दइति; त्न; सुखादिनि- 
मिन्तनाशादेरपि सुखादिनाश्षकस्व्तभवात्, भारान्वुकदोषाजन्यस्वेनाशिध्रावोषजन्यस्यापि सुखादिक्षानस्य प्रमास्वसंभ" 
चा । ब्रह्मणः, परिणामिस्वगरावितं परयप्याह~अजेतनत्वेनेति । निवर्त्य निष्यंशने । तस्यापीति । अभावः 

अद, सि, ९ 



५४६ अदेतसिद्धिः । [ परिच्छेद .९ 1] 

त्वसुपदेयतवे, तदुभर्य च न भावत्वनियतम्। अत् उपादानोपादेयभावोऽपि न भाव्वनियतः 1 न 

चेवं ध्वंसस्याप्युपादेयत्वापत्तिः; इष्टापत्तेः । न चेवं-कानप्रागभावस्येव श्रमोपादानत्वमस्तु, किम- 

--वाच्यम् ; प्रागभावस्य प्रतियोगिमा्रजनकलत्वनियमेन शमं 

थति जमकत्वस्याप्यसिद्धः, तदिशेषरूपोपादानत्वस्यैव दुरनिरस्तत्वात् । अतः सद्िरक्षणयोरक्लान- 

श्रमयोुक्त उपाषानोपादेयभावः। श्रमस्य च सद्धिलक्षणत्वमुक्तम् 1 वह््यते च । नच--पवमन्ञानाख- 

विद्धवया शरमस्य प्रतीत्यापन्तिः, शदय्विद्धतया धटस्यवेति-वाच्यम्; यत् यदुपादानकः,_ तत् 

तदयुविद्धतथेव प्रतीयत इति व्याध्यसिद्धेः । न हि धटोपादानकं रूपं घट इति प्रतीयते; प्रति द्यः 

णुकाद्यनुविद्धतया प्रतीतेः परैरप्यनभ्युपगमात्, केनचिद्धेण तदयुवेधस्तु शरङृतेऽपीष्ट पव । नच 

यावन्ति ज्ञानानि तावन्त्यज्ञानानीति पसे ्रमापूवैकथमानिवयऽक्ञाने अव्यतिः; अरमोपादानतायोः 

श्यत्वस्य विवश्ितत्वात्, सहकारिवैकस्यात् कायौदयेऽपि योग्यतानपायात् । अथ योग्यता्रच्छे- 

द्करूषपरिचये कथं वद्भदणम् ? प्रथमलक्षणस्यैव योग्यतावच्छेदकलत्वात् । एकमेवाज्ञानमिति पशे 

ह॒ र ्रमोपादानत्वमक्षतमव । न चैवं शक्तिज्ञानेनैवाज्ञाननारो मोक्तापत्तिः; तस्यावस्थाविरोषना- 

शाकस्वा्गीकारात् । व्युत्पादितं चेतदस्माभिः सिद्धान्तबिन्दो । ज्ञानत्वेन रूपेण साक्षाज्जञाननिवस्यत्वं 

वा तष्टक्षणमिति च भरागुक्तमेव; तस्मान्नाविद्यालक्षणासंभव इति सवैमवदातम्॥ इव्यदैतसिद्धाव- 
विद्यालक्षणोपपल्तिः ॥ 

प ०१0००००५ 
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गोडन्रह्मानन्दी ( रघुचन्द्रिका ) । 
विरक्षणस्याप्यत्तानस्ाभावोपादानत्वसंभवस्योक्तव्वेनेयादिः । आत्मनीति । डुडधास्मा नोपादानमिति पक्षे छुदधाव्म- 
नीलैः । अन्वयिकारणत्वं कायात्मककारणत्वम् । ज्ञनप्रागभावस्य अमनिवत्तिखरूपयोग्यप्रमाप्रागभावस्य । 
निरस्तत्वादिति । अआणमवे मानाभावः, भावे वा मनोनिष्े परोक्षप्रमाप्रागभावे छक्तिरूप्यादयुपादानत्वासं भकः; 
यत्र लिषये कदापि भलयक्षप्रमा न जाता, तन्न तस्रागभावस्याङीकत्वेन तदसंमवः; यत्र प्रल्यक्षप्रमासि, तत्रापि न 
प्रागमावस्य अमोपादानत्वेन सिद्धिः; तस्य सप्रतियो गिकस्वकब्पने गोरवात् । ननु "शुको घट (खद इव्यादिश्यह्- 
स्वसृत्वादिना रूपप्रहलयादितादास्म्यं भ्रतीयत एव, तत्राह-केनेति । यथा शुद्धत्वादिना रूपाद्यनुवेधः, तथा जडत्वा- 
दिना अक्तानानुवेधोऽस्स्येव; अज्ञानव्वेनाननुवेधस्त, अमस ओमस्वेनात्तानात् , अत्त एव वाधकूङे "नेदं रूप्य, 
रूप्यमिति यत् ज्ञानं तदक्ञान"मिति प्रतीयत इति भावः योग्यतेति । कारणतावच्छेदकीभूताक्ञानत्वजातीलयर्थः । 
अवच्छेदकरूपेति । व्याप्येलयथेः । अवस्थाविरोषास्वीकारपक्षेऽप्याह--व्युस्पादितमिति । प्रमाविरहविशिष्टमज्ञानं 
न भातीत्यादिभ्यवहारनियामकमिलादुक्तम् । नव्यमते उक्त्तानादेरपि ज्ञानत्वादिनैव स्वपूवैष्वसंबन्धेन निवतेकस्वा- 
दह~ साक्षादिति । समानविषयस्वग्रद्ासत्येयर्थः । ज्ञानस स्वप्रागभाव अति अतियोगित्वेनेव नाशकूत्वमिति 
नातिग्यािः ॥ दति ठघुचन्दरिकायामविचालक्षणम् ॥ 

अथाऽक्ञानवादेऽज्ञानटक्षणनिरुकतिः। 

(१) तत्र न्यायामृतकाराः- 
भनादिः्वे सति भावत्वे सति ज्ञाननिव्यखं, भरमोपादानलं बाऽङ्ञनलक्षणमिति, यदट्ैतिनो वदन्ति तन्न सङ्गतम् ; सादि" 

छक्यवन््छननाज्ञानस्य सादित्वेनारोपिताभावोपादानकाज्ञानस्याभावत्नेन ब्रह्मतिषयत्रह्मज्ञानखय सोपाधिकभ्रमोपादानान्ञा- 
नस्य च ज्ञानानिवल्यत्वेन च तेष्वव्यामेः । क्ञाननिवयैपदेन क्तिरूप्यवारकानादिलविरोषणमेयथ्यापत्त्मा साक्षाजज्ञाननि- 
वल्वविवक्षणायोगेन साक्षात्परपरासाधारण्येनेव तस्य विवक्षणीयतया बिदवियासंबन्पेऽतिव्याततेः । कल्पितत्वेन ज्ञाननि. 
वल्यैतवसमानाधिकरणाभावविलक्षणतवेन वा अज्ञानस्य सादित्वेनानिर्धचनीयत्वेन भावविलक्षणस्याभावत्वरियमेन च भाव, 
त्वस्याभावविलक्षण्वस्य वाप्यज्ञानेऽसत््वेन ध्वंसालयन्ताभावयोरपि निष्त्यापत्या भाववेलक्षण्यस्य तदसाधकतवेन भरत्युता- 
भावविलक्षणल्रेनात्मवद्धावलात्मत्वयोरलन्तामावासतोः साभ्याव्याप्याऽलुपाधिलेनानादिमावत्वेनै्र विरोधिसभिपातद्ल्य- 
चेन प्रतिभासमात्र्रीरखाज्ञानस्य सखविषयधीसाक्षिसतत्वपयेन्तमघुत्तिनियमेन चाज्ञानस्य ज्ञानानिवर्सलेन चासंभवाश् । 
पतेन द्वितीयमपि लक्षणं--पराहतम् ; अथमरकणस्य दूषितेन योग्यतावच्छेदकल्पापरिचयेन भरमोपादानत्कयो- 
प्यत्वविवक्षणायोगेन अमपूवकमानिव्ये योगेऽपि अभावारोपमिवतैकममानिवयऽभाऽ्ाने ब्राष्यतिः । ब्रह्मोपादानत्वपंश्ञ 
तत्सदितानि्योपादानत्वपकषे च बरहमण्मविज्यातेः । भमावविलक्षणत्वादीनां गोखेणोपादानलातच्रतवन . भावलसततयोरेव 



[ अविधांरक्च॑णोपपत्ति, ] गौडन्रह्मानन्दीयुता । ५४५ 
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तत्वेन भावविलक्षणसख प्रागभावसखेव मावविरक्षणत्वेन घटञुविद्धतयाऽप्रतीयमानस्य तन्लादेरिव तादशसख अज्ञानसखयाप्यनुपादा- 
नत्वेन चासंमवाच। अत एव-्ञाननिवर्यतवं तक्षणमिति वचनमपि--पराहतम् ; मपथेऽविव्यसिः इति--वणैयन्ति ॥ 

(२) उदेतसिद्धिकारास्त- 
अनादिचैतन्याधितस्प्योपादानान्ञानश्याप्यनादित्वेन सर्वथा साजाये उपादानोपादेयभावाभव्रेनारोपिताभावोपादनंसखा* 

भावविलक्षणत्वेऽपि बाधकाभावेन ब्रह्मणो कृं्यविषयत्वेऽपि ब्रह्मविषयकाक्ञानख उपाधिषारब्धकर्मणोः प्रतिबन्धकयोरभाव 
विलम्बेन निदृत्तिविलम्बेऽपि सोपाधिकप्रमोपादानाज्ञानसयय च सखरूपवदुपाधिमद्विषयकन्ञाननिबद्ैत्वेन च तेष्वन्याघ्यभावात् 
उत्तरलञननिव्यैपूवैज्ञानवारणेनानादिविरेषणसार्थक्येन साक्षाज्ज्ञाननिवल्यत्वविवक्षणेन विदवियायोगस्याप्यविदयात्मकलवाङ्गी- 
कारेण वा तव्रातिव्या्यभावात् । अजमेकामिदयादिशाख्विरोघेनानादित्वाुमानेन सतस््रतिपक्चेण भावत्वेन सोपाधिकत्वेन 
च ज्ञाननिवल॑लसमानाधिकरणामावविलक्षणत्वेन सविषयकजन्यधीकार्लन्याप्यखद्रषूकत्वसादिकत्पकवत्ल विदयानिवृत्तिप्युतत 
निद्रृत्तिप्रतिअयोगितभ्रागभावगप्रतियोगिलानामेव सादितल्रप्रयोजकत्वेन करिपितत्वेन ज्ञाननिवदय॑त्वसमानाधिकरणाभावव्िलक्षण- 
त्वेन वाऽत्नानसादिलासंभवेन भावत्वाभावल्रयोः बाधकसतत्वेन तृतीयप्रकारसिद्धौ भावविरक्षणसामावलनियमाभावेन 

भावत्वाभवेऽप्यभावविलक्षणत्वसत्वेनाभावविलक्षणल्वरूपसाधनावच्छि्साभ्यन्यापकलसख संमवेनात्मलस्योपाधित्वेनानाद्यभाव- 
वैरक्षण्येनात्मवदनिवर्य लसाधनासंभवेन फलबलेन विरोधिसन्निपातखयापि कल्पनेन धवंसाखन्ताभावादिनिवदल्या- 
पीष्टत्वेन प्रागभाववजिवर्य॑लसेव सिच्या श्करिरूप्यादेरिवान्ञानस्ापि साक्षिसच्वप्थन्तमनुत्तिनियमाभावेन चाज्ञानं 
ज्ञननिवलत्वेनासंभवाभावाच प्रथमलक्षणे न दोषः । पततेन-द्वितीयलक्षणमपि--ञ्याख्यातम् ; अथमलक्षणस्यैव 
योग्यतावन्चछेद कत्वेनाभावस्यापि सोपादानकत्वेनच श्रमोपादानयोस्यलसख कु्राप्यव्याघ्यभावात् 1 परिणामित्वेनाचेतनत्वेन वाः 

भ्रमोपादानविवक्षणेन विनश्वभ्रमोपादानमायाधिष्टा्न ब्रह्मेति पक्षङ्गीकारेण वातिन्याप्निपरिहारत् ! आत्मनि व्यभिचारेण 
भवलस्योपादानोपदेयभावातच्रत्वेनान्वयिकारणलसादिलयोरेव तत्वेन अमकारणलासिध्या श्रागमभावाजुपादानसेऽपि घट- 
रूपायननुविद्धत्वेऽपि भङृतिद्यणुकघटददेरिव ज्ञानादिग्रपश्चानयुविद्धस्याज्ञानस्मोपादानतायां बाधकाभावेनासंभवाभावात्, । 
अतपक्च--तृतीयलक्षणमपि समीचीनमेवेति सवितमिति- निरूपयन्ति ॥ 

( ३) तरद्गिणीकारास्त- 
सविलासाविधानिवृत्तिरूयरूप्यभाधायुपपत््या रूप्योपादानान्ञानखानादिद्यद्धचैतन्यानाध्ितत्वेन न्यायातोक्तरीया तखं 

सादित्वेन वैजायेऽप्युपादानोपदेयभवि समवायिकारणनाशाद्विरोधिसजिपाताद्रा कायैनाशोपपत्तेः सख दुग्धदिखि परि- 
णामिल्ाच सद्यासदयोपादानोपादेयभावापच्याऽमावविलक्षणत्वे अभवोपादानलासंभवेन अद्यद्वबह्यज्ञानसय अद्धबह्याज्ञाना- 
निंववेकलात् प्रतिवन्धकाभावसख ज्ञानखरूपमाच्पर्यवसानात् अतिबन्धकाभावविलम्बेन निद्रत्तिविलम्बासंभनाच ब्रह्मज्ञान 
सोपाधिकभ्मोपादानाज्ञानयोः ज्ञाननिवर्यल्ासंभवेन च तेष्वव्यापेः क्ञानपदसार्थक्यार्थं ज्ञानत्ेन तन्निव्यलविवक्षणावरय- 
कतया तत्त॒ एव सर्वदोषवारणेनानादिमावपदयैपथ्यौपत्त्या तत्सा्थकयार्थ साक्षातपरपरासाधारण्येन ज्ञाननिवयंलविवक्षणे 
चिदवियासंबन्येऽतिन्यतिः अजामिद्यादीनां अङृतिभगवदिच्छापरत्वेन तदिरोधाभविन खरूपासिच्याऽनादित्वेन सत्प्रतिपक्षा- 
संभवेन ष्वंसे साध्याव्याप्या भावलादुपाधित्वेन ज्ञाननिवरखत्वसमानाधिकरणाभावविलक्षणतवेन कष्पितत्वायुमितप्रागभाव- 
प्रतियोगिलादिना वाऽक्ञानसादित्रेन अन्योन्याश्रयापत्या तृतीयश्रकारसिच्या भावविलक्षणस्याभावलनियमेनचाज्ञानाभावा- 
विलक्षणत्वेन असति साध्यान्याघ्या साधनावच्छिनसाध्यग्यापकलस्याप्यसंमवेनात्मलानुपाधिलादनाद्यभाववैरक्षण्येनात्मवद्- 
निवद्यलसाधनसंभवेन श्ुक्तिरूप्युलादीनामिव साक्षिसतत्वपर्यैन्तमयुडृत्तिनियमेन चासंभव च्च प्रथमलक्षणं न सङ्गतम् । 

पतेन-दवितीयरक्षणमपि--ध्याख्यातम्; दूषितत्वेन प्रथमलक्षणेन योग्यतावच्छेद कापरिचयेन योग्यलस्यालक्षणत्वेन 
भ्रमापूवप्रमानिवयाज्ञानेऽन्यापिः 1 भावलायुतसिद्धलरूपान्वयिलस्याज्ञानेऽसिच्याऽन्वयिकारणत्वेनाप्यज्ञानोपादानलासि्या तत 
एवाज्ञानानठुबिद्धतया ज्ञानादिमपश्ाजुभवोपपत्त्याऽन्यया शुको घटो गत् धट शयादिभतीतौ रूपपषरादीनां घटमृदाव्रचु- 

विद्धतयेव अतीलयापत्या चासंमवाबेति--्रतिपादयन्ति ॥ 

(४) रघुषन्दरिकाकारास्त- 
तत्तैत्काखधथवच्छि्साखन्ताभावस्ेव श्युक्सयायवच्छि्नस्याज्ञानस्याप्यनादित्वेनः इदयमात्रे क्ञननादे्यलस्य श्रुयतभव- 

सिद्धत्रेनोपादानाज्ञाननाश्चं विनोपादेयनाश्चाञुपपत्तिबाधकेन सद्यस्यासल्योपादानकलासंभवेऽपि भावाभावविलक्षणाज्ञानख 
अमावोपादानत्वे बाधकाभावेनोपहितान्याविषयकलविशिष्टोपदितविषयक्त्वेनोपदितज्ञानेनापि छढलदया्ञाननिक््या सोपा- 
भिकभरमोपादान्दधनह्मभ्िताज्ञानयोरपि न्ञाननिवरत्ेन चान्याप्यनवसरात् । ज्ञानत्वेन क्ञाननिव्यलरस् रक्णान्तस्वेन 

५ 
॥ 



५४८ शद्रैतसिंद्धि; । ` { परिच्छदः १] 

अन्ञानवादे त॑त्र प्रलक्षप्रमाणोपपत्तिः । 
तजचाक्षने अहमक्ञो मामन्यं च न जानामीति भरवयक्ष, 'त्वदुक्तमथै न जानामीति विरोषतः 

भरदयश्च, "एतावन्तं काठ खुखमहमखाप्सं न किचिदवेदिषःमिति परामररीसिद्धे सोषु्तपत्यक्षं च भमा- 
णम् । नच--अदमर्थस्याज्ञानानाश्चयत्वेन कथमयं प्रययो भावरूपाज्ञानपक्षे उपपद्यत इति--वाच्यम्; 
सज्ञानाश्रयीभूतयेवन्ये अन्तःकरणतादात्म्याभ्यासेन पएकाभ्रयत्वसंबन्धेनोपपत्तेः । अत ॒एव--जडे 
आवरणक्लाभावात् 1 “धरं न जानामील्यादिपरतीतेक्लौनाभाव विषयत्वे प्रकृतेऽपि तथास्त्विति- निर 
स्तम्; तत्तद्वच्छिन्नयेतन्यस्येवाज्ञानाश्रयत्वे तत्रापि तद्यवहासोपपत्तेः । नच--साक्षिषेये सुख 
दुःखाक्ञानादौ भातिभासिके च भावरूपाज्ञानाभावेन तत्र न जानामीति परतीतिः कथमुपपद्यत 
इति-- वाच्यम्; खस्मिन्विद्यमाने साश्चिवेये खखादो खश्नमसिदधे रूप्यादौ च न जानामीति व्यव- 
हारासंभवात्, परसुखादौ “न जानामीति व्यवहारस्य परोक्षक्ञाननिव््यन प्रमातगताक्ञानेनेवोप- 
पत्तेः । अतं एव--परोक्चक्ञानेन प्रमातगताज्ञाने नाशितेऽपि विषयगताज्ञानसच्ेन (न जानामी"ति 
व्यवहारापत्तिरिति- निरस्तम्; अपमात॒गताज्ञानकायेस्य “न जानामी'ति व्यवहारस्य बिषयगताक्षाने- 
नापादयितमशक्यस्वात् । नजु-भावरूपाक्नानविषयसरेनाभिमतस्य 'अहमक्ञ' इति प्रत्ययस्य "मयि 
ज्ञानं नास्तीःत्ति क्ञानाभावविषयात् प्रत्ययात् अधरं भूतर"मिति प्र्ययस्य धटो नास्तीति षरलय- 
यादिव विरोषणविरशेष्यमावव्यव्यासं विना इच्छद्धेषाभावज्ञानयोरिव विषयभेदाधरतीतिरिति-चेत्; 
सत्यम्, धर्मिप्रतियोशिक्ञानाक्ञानाभ्यां ज्ञानसामान्यामावक्ञानस्य व्यादतत्वेन “मयि ज्ञानं नास्ती 
व्यस्यापि भावरूपाक्षानविषयत्वेन विषयमेदाप्रतीतेक्तत्वात् । तथाहि-“मयि ज्ञानं नास्तीति 
रतीतिः "वायो रूपं नास्तीति परतीतिववावद्धिशेषाभावान्यसामान्याभावविषया, सामान्याचच्छिन्न- 
प्रतियोगिताकयावद्धिशेषाभावविषया वा अभ्युपेया । तथाच तत्कारणीभूतधर्मिप्रततियोगिक्षाना- 
ज्ञानाभ्यां कथं न व्याघातः ? यक्किचिदिरेषाभावस्य सामान्यावच्छिन्नप्रतियोभिताकत्वामावात्, 
अभावज्ञान प्रतियोभ्येशे भ्रकारीभूतधर्भस्येव प्रतियोगितावच्छेदकलव्वात् । अन्यथा सामान्यामाव- 
सिद्धिनै स्यात् । यावद्विशेषाभावान्यलामान्यामाबानभ्युपगसेऽप्ययं दोषः । यत्किचिद्धिः्धेषाम्ावस्य 
सोमान्यावच्छिन्नपतियोगिताकत्वे'घटवल्यपि भूतकते ^निधेटं भूतल'मिति प्रतीतिः स्यात्, शवायोौ रूपं 

~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ म 

गोडन्रह्मानन्दी ( घुचन्द्िका ) । 
उपपत्तरिति । ्पूर्वसिद्धतमस' ह्यादिन्यायादक्ञानाश्रयकोटै विदन्यनिवेरो गोरवाचेति भावः । विषयात् 

विषयत्वेनाखसदभिमतात् । तेन स्यमियभ्रिमसख न विरोधः । इच्छेद्यादि । शृच्छामि न द्ेष्मी"ति क्ञानयो्येथा 
भिन्नो विषयः प्रतीयते, तथा अङृते नेय्थैः । नर्वेवच्छेदकत्वं नानतिरिक्तवृत्तिवादिकम्; 'प्रमेयधटो नास्ती'टयादेरपि 
अमत्वापत्तेः, किंत्वखण्डधर्मविरोषः, स च सामन्यधमैख किंविद्टिरोषाभावभ्रतियोगितं प्रयष्यासाम्, तत्राह-- 
अभावक्ञनेति । धर्मस्येवेति । अन्यथा घटे नासीलादौ परल्वा्यवच्छिन्नप्रतियो गिष्वभानापत्तेरिति भावः । 
ननु अतियोगिनि प्रकारीभूतं तद्यापकं वा अवच्छेदकतया भाति; अत एव “क्चुग्रीवादिमान्नास्ती?ल्यादौ घटण्वादि~ 
कमवच्छेदकतया भातीति तत्र॒ भमास्वभेव, पूर्वखावच्छेदुकलत्वाससभवे सयेवोत्तरख तथा सीकारान्नातिप्रसङ्गः, 

तश्राह--अन्यथेति । सामान्यावच्छिन्नप्रतिथोगिताकत्वेन बिरोषाभावस्यापि भाने इयर्थः । जमावघीमात्रे तथा 
संभवादिति शोषः । अर्यं प्रतियोगिन्यप्रकारस्यावच्छेदकस्वासंमवरूपः । नच--प्रतियोगिन्यपि सामान्यधर्मः प्रकार 

अकृते ज्ञाननिवल्येपदस्य पूर्ज्ञानवारकलेनेवोपपतत्या विशेषणान्तसवैय््यैन साक्षाज्ज्ञाननिवर्लस चायिदयासंबन्धेऽति- 
ग्याप्यप्रसरात् । अज्ञानसयैव प्रकृतित्वेन तत्पराजामिल्यादिश्रुतिविसेधेन पूबोक्तरी्याऽक्ञानस्यापि ज्ञाननिवर्यतवेन खरूपारिद्छ- 
भावादनादिल्ाजुमानसत्मतिपक्षेण ज्ञाननिवद्ैलसमानाधिकरणाभावविलक्षणतवनाविदयाचित्संबन्धादौ व्यभिचारेण कस्पितलरेन 
प्रागमावम्रतियोगिलाजुमानासंभवात् कल्पितत्वेन ज्ञाननिवदयलसमानाधिकरणामावविलक्षणतवेन वा॒सादिलायुमानासंभवेन 
तृतीयम्रकारस् नाधकसततवाधीनलेन बिरोधतिक्छनधीनत्वेनान्योन्याश्रयानवकारात्. भावविलक्षणस्याभावलानियमेन चासंभवा- 
भावाच्च मथमलकषणे निडषटमेव । पतेन--दितीयरक्षणमपि--व्याख्यातम् › तत्नोपदानलयोग्यलविवक्षणेनाग्याघ्यनव- 
सरात् । कायात्मककारणलरूपान्वयिकारणत्वेनाज्ञानोपादानलसिया श्ङ्धलादिना क्ूपाद्यवे धस्येव जडल्वादिनाऽलानाु- 
वेधस्यापि सत्त्रेन चासंभवाभावाेति--विवेच यन्ति ॥ 

इत्यज्ञानवादे अक्ञानरक्चषणनिरक्ति;1 



[ अज्ञा” प्रयक्षपरमाणोपपत्तिः 1 गोढब्रह्मानन्दीयुता । ५४९ 

नास्ति "पुरोदेशे रजतं नास्ती'व्या्यात्तवाक्यजन्यप्रतीतयनन्तरमपि तत्तत्संशयनिन्चुत्ति्ं स्यात्; 
एकविशेषाभाववोधनेऽपि विशेषान्तरमादाय संशायोपपत्तेः । अथ--अमाववोधे परकारीभूतघर्मस्या- 
वच्छेदकत्वं पूवोयुपस्थितमपि संसगेमयौदया शान्दवोधे अन्यज्न च भासते, न दवच्छेदकत्वस्य 
खरूपसंवन्धविरोषस्य ग्रहे अन्या सामग्री इषा; तथाच तत्तद्धिष्लेषाभावानां तत्तद्धि शेषावचि्छिन्न- 
पतियोगिताकत्वात् सामान्यावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वं यावद्धिशोषाभावक्रटे चा व्यासञ्यघृत्ति तद- 
तिरिक्तसामान्यासावे वा प्येकविधान्तमिति तादगभावध्रतीतेयोवद्धिरोषप्रतीतिविरोधितात् कृतो 
विशेषसंशयादिरिति-चेत्, सयम; प्ररूतेऽपि क्ञान्वसामान्यावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावधरती- 
तियीवरक्ञानविेषवियोधिनीति कथं तत्तत्कारणत्वाभिमतक्ञानविरोषे सति सा न व्याहन्यते । 
तथाच क्ताभावप्रतीतिवेलक्षण्येऽवदयकर्प्ये छाघवाद्धिषयस्यैवामाववैलक्षण्यं कस्पयितुभुन्चितम्; 
बिषयवेलक्षण्ये प्रतीतिवैलक्षण्यायोगात् ! बिपयाज्ञानमछभूय च पुरुषस्तचनिचरस्यर्थं विचारे भवतत 
इति सखवोचुभवसिद्धम् तद्यदि ज्ञानविदोषाभावो (न जानामीति पतीतेविंषयः, तदा ज्ञातेऽपि तथा 
प्रतीलयापातः; तद्धिचारा्थं च प्रचत्तिः स्यात् । सामान्याभावे च वाधकमुक्तमेव । तस्माद्भावविख- 
श्षणमेवा्ञानं “मयि ज्ञानं नास्त्यहमक्ञ' इत्यादि घीविषय इति सिद्धम् । नु--अभावविटक्षणमप्य- 
शानं “न जानामीति ज्ञानविरोधित्वेनैव भासते, मोदादिपदेऽपि पमलयादिपदवनत्तदयुद्ेखमाजम् $ 
उक्तच विचरणे--“अक्षानमिति इयसपेक्षक्ञानपयुदासेनाभिधाना"दिति । अन्यथा ज्ञानस्याज्ञानविरो- 
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इति--वाच्यम्; तथासति सामान्यधमौश्रयाणं स्वेषामेव प्रतियोगितया मानापस्या विशेषाभावभानोक्तिबिरो धात् । 
प्रतीतिः थमा। संद्ायोपपत्तेरिति । नच--रूपत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वेन बिरोषाभावस्य धीरपि सामान्यसंश्य- 
चिरोधिनीति--वाच्यम्; "घरस्वेन पटो नास्तयत्रे'ति हानस्य घटवदिदमित्ति विरोधिस्वापत्तेः, अभावादो प्रतियोगिनः 
येन रूपेण अरकारता, तदवच्छि्रमरतियोगिताकत्वषीत्वेनैव तद्रपनिरिष्टवन्ताघीविरोधित्वस्य त्वयापि वाच्यस्वात् । 
संदायनिवतेकत्वसुक्तवक्यस्य ग्युस्पादयन् तदुदृष्टान्तेन “न जानामी'ति न्ञानसापि क्ानसामान्याभावविषयकस्वावद्य- 
कस्वेन बिरोधमाह--अथाभावेव्यादिना व्याहन्यत इत्यन्तेन । अवच्छेदकत्वं परतियोगितावच्छेदुकत्वम् । तेन 
अत्तियोगित्वस्याप्यनुपस्थितस्य संस्तया भानं रभ्यते । अन्येति । अवच्छेदकख रदे तु प्रपियोस्यंरो प्रकारया 
मासिका सामग्येव सामग्रीत्वेन ्ुेति भावः । क्षानविशेयविरोधिनीति। ज्ञानादिमति ऋानाद्भाववच्वज्ञाना- 
जुदथाप्र् साकिकादिमते स्वरूपसत् श्ानादिकं खाभाववस्वधीविरोधि स्रीक्रियते; तस्य साक्षिभाखत्वमते खतिषय- 
स्वमते च विद्मानं खाश्रये प्रकारतया ज्ञायत एवेस्युभयथापि स्ञानादिसस्वे तरसामान्याभावधीः विरुध्यत दति 
भावः । नयु सूपा्यभाववस्वजुद्धे रूपादिमस्वधीप्रतिबभ्यस्वेऽपि न॒ जानामीति अुदधेनै हनादिम्ततघीप्रतिबध्यस्वम् › 

नश्व--तथापि "न जानामीति बुद्धेममस्वं स्यादिति-वाच्यम्; इ्टष्वात् , तत्राह--तथाचेति । न॒ जानामी"ति- 
बुद्धेरिति शेषः । बैरक्षण्ये “आनामी"ति क्षाना्रतिबभ्यल्वे ! लाघवादिति । घटादौ ्ञानवप्वघीप्रतिबध्यस्वं 
घटादौ ्ानाभवबुदधेसत्वयापि वाच्यम्; तथाच्च समामविशेष्यत्तावच्छेदुकस्वप्रलयासच्यैव क्ञानतदमाववच्वु्योर्भिथः 
प्रतिवध्यप्रतिषस्धकष्वं कटप्यताम् । एवच “न जामामी"ति बुद्धावगस्या भावरूपाद्तान विषयः कट्प्यतामर । तथाच 

तखा अमस्वदोषजम्यत्वयोः कल्पनाप्रयुक्त गौरवं न भविष्यति । नच--“घटो न जानाति न जानामीति ज्ञानयो- 
विंषययैरूप्यं दोष इति-- वाच्यम्; शहदमयुरं षषिरसुरः इति क्षानयोरिव तखादोषत्वात् । अमुरमिलयस्य हि 
सुरश्चन्यम्थः, असुर श्तयस्य सु सुरनिरोषीति भावः । नु भ्रतियोम्यशचे प्रकार एव प्रतियोगितावच्छेदकतया भातीति 
नियमस्स्वयापि न वाच्यः, पारमार्थिकस्वेन भ्रषज्ञाभावघरितस्य अपन्चे मिथ्यात्वस्य स्वयोक्तत्वात्, तथाचोक्तबुदधो 
क्ानविरोषस्वं प्रतियो गिन्यप्रकारोऽपि ्ानसामाभ्यनिष्ठप्रतियो गिवे अवच्छेदकता भावतामिति--चेश्च; विरोषरूपेण 
सामाम्यामावासिद्धेः। 'घटस्वेन पटो नास्तीति शान हि धरस्वावच्छिन्नपटनिष्टप्रतियोगिताकाभाव एव विषयः; 
विषयान्तरस्यासंभवात्, तथ्यक्तिस्वेन धयो नासीलयस्य स तथयक्तिमाग्रस्याभावो भिषयः संभवतीति नं तद्ररव् 
साहदाभावसिद्धिः । अतपुव धघरस्वेन वद्धटो नासीति क्षानेऽपि तद्धटव्वावच्छिन्नाभाव एव विषय इति भावः। 
विषयाल्ञाने भिषयविरोषितमश्लानम् । क्ञानविश्रोषेति । निषयविरोषितस्वानविरोषेयर्थः । क्ातेऽ पीति । बिषय- 
दरति शेषः । धिषयक्षानं विना विषयविशिष्टलानख शानासंभवादिति भावः । दइयसापेश्चेति । अक्ञानं भावरूपं 
खाश्रयदिषयकमिस्युक्स्वा, अज्ञानं न सतिषयश्चितस्, अद्य पुरुषस्यात्र जिषये अक्लानमिति निषयाश्रयसमेद्ानुभवादि- 

दयरङ्क अख अर्षसेति माक्ञानाश्नयभरानम् > कि अस्यत्र मत् ज्ञानं; तद्विरोभिष्वेनासनभावमिल्याशयेनोक्त्र-- 



५५५ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः ९] 

धित्वमध्रामाणिकं स्यात्; तथाच विरोधनिरूपकक्ञानस्य ज्ञानाज्ञानाभ्यां तवापि कथं न व्याघातः? 
एवं निर्विषयाज्ञानाधतीते्षिंषयज्ञानाज्ञानयोरपि व्याघात आपादनीयः; तथाच यत्रोभयोः समो दोषः 
परिदहासेऽपि.वा समः । नैकः पथैनुयोक्तव्यस्तादगर्थविचारणे ॥' इति न्यायेन उभयपरिहरणीयस्य 
व्याधातस्य ज्ञानाभावपश्च पवापादनमयुचिवसि ति-चेन्न; प्रमाणचत्तिनिवयस्यापि भावरूपाज्ञानस्य 
खाक्षिवे्यस्य बषिरोधिनिरूपकक्ञानतच्यावतैकविषयग्राहकेण साक्षिणा तत्साघकेन तदनाश्चाद्याहत्य- 
यपपत्तेः। अज्ञानग्रहे विषयगोचरपमापेक्षायां भ्याहतिः स्यादेव, सा च नास्ति । तदुक्तं विवरणे-“खर्वं 
वस्तु ज्ञाततयाऽज्ञातवया वा साक्षिचैतन्यस्य विषय एवेति 1 न चैवे-क्ञानाभावयक्षेऽपि विषया- 
दिज्ञानं साक्षिरूपम्, 'न जानामी'ति धीस्तु भ्रमाणच्रच्यभावविषयेति न व्याहतिरिति-वाच्यम् ; 
भावरूपाज्ञानस्य साक्षात् साक्षिवेयत्वेन तदवच्छेदकविषयादेस्तद्रारा साक्षिवे्यत्वसंभवेऽपि 
अभाषस्यानुपरुन्धिगम्यत्वेन साक्चात् साक्िवेद्यत्वाभावात् न तद्वारा . तदवच्छेदकविषयदेः 
साक्षिवेयत्वमिति वेषम्यात्। यचपि ज्ञाने साक्षिवेयम्, तद्वारा तदवच्छेदको विषयश्च साक्षिवे्यः; 
तथापि ज्ञानाभावो न सखाक्षिवेद्यः, तस्यानुपरुभ्यत्वात् । उत्पन्नं च ज्ञानं साक्षात् सक्षिवेधयम् । 
तस्सिश्चोत्पन्ने तद्विषयोऽपि स्फुरतीति कुतो ज्ञानाभावोऽपि ? अन्ञानविशेषणतया ठु अनुत्पन्नमपि 
ज्ञानं साक्षिवे्यमिति न दोषसाम्यम् । नच--अवच्छेदकस्यं विषयादे; भागक्षाने कथं तदिशिष्टाज्ञान- 
ज्ञानम् ? विद्चेषणक्ञानाधीनत्वादधिशिषटक्षानस्येति-बाच्यम्; वि्ेषणन्ञानस्य विशिष्क्ञानजनकत्वे 
मानाभावात्, प्रतियोगित्वामावत्वयोः पूवौमुपस्ितथोरपि तारकिकेरभावबोषे भकारीभूय भाना- 

गोडच्रह्मानन्दी ( रषुचन्द्रिका ) । 

अज्ञानमिति । शंयसापेक्षेव्यादि । आश्रयविषयरूपद्वयलापेक्षं यत् क्षानं तवयुदासेनक्षानमियमिधानादियथः । 
तवापीति । भ्रमाणबृत्य भावकाछे 'न जानामी"ति धीः वाच्या; अन्यथा अविदयाव्रत्तिकाङेऽपि सान खात् । तथाच 
व्याघातः; उक्तयथिथः भरमाणदृत्तिसामान्यविरोधिष्वेनाक्ताननिषयकस्वेन तहुप्पत्तेरुक्तविरोधित्वप्रकारकप्रमाणन्रत्तिसा- 

येक्षस्वात्, नद्युक्छनिरोधित्वमपि सशक्षिमात्रभासखम्; येनोक्तद्त्तिनैरपेक्ष्येण साक्षिमान्नेण तद्धानसुच्येत, कितु 
विषयविरोषिवान्तानमात्रं सश्षिभाखम् । नच-उक्तविरोधित्वस्मृल्यादिनैव (न जानामी"ति धीसंभवान्न श्याघात 
इति-- वाच्यम् ; कवित्तत्संभवेऽपि सर्वत्र तदभावेन भ्रमाणचृ्तिसपिश्चतावस्यकत्वात् । यदिच क्षानविरोधिस्वं 
साक्षिमात्रवेद्यमत्ताने स्वीक्रियते, तद् तस्परमाणवेयष्वेन ्थावहारिकं न स्यात् , जक्तानसखरूपवत् । तत् इदम् उक्तम्। 

अभ्यथा भन्नानस्य ज्ञानविरोधिष्वमप्रामाणिकं खादिति भावः । बस्तुतोऽत्रास्याक्ञानमिति प्रयये पुरुषविरोषनिरूपितं 
धिषयविरोषाभरितमन्ञानत्वरूपाखण्डधमे विरिष्टं विषयः । तत्तरपुरुषनिरूपितत्वं च तन्तस्पुरुषीयक्ताननिवल्यतानिथामकम् । 
विषयनिष्ठकार्योपादानस्वेन चात्तानख बिषाश्रितस्वम् । तथाच असख यत् क्तानै तद्विरोधिव्वस्योेखे मानाभावः, 
विवरणोक्तिस्तु अक्ताने नष्टे ज्ञानविरोधितया तदयुभवाभिप्राया न विरध्यते । नच--घटं न जानामीति वाक्ये नमो 

. बिरोध्यथकतया ज्ञानविरोधित्वेनाच्तानप्र्ययादक्ञानकाठे उक्तवाक्यजन्यक्ञानेः व्याघात इति--वाच्यम्; नञपूर्वकजा- 
नातेरज्ञानस्वजातिमति लक्षणया तादशन्ञानस्य तद्धिषयकस्वात्, अधमौदिपदानां पापत्वादिजातिविशिष्टे रक्षणया- 

तजन्यक्तानख तरद्विषयकस्ववत् । तस्मान्नाखसन्मते भ्यावात इति ध्येयम् । तद्यावतैङेति । अक्ञानविरहोषणेद्थः । 
तत्साधकेनेति । अ्रमाविरोधिष्वसविषयकस्वविशिष्टासानस्यानाबरुतक्ताक्षिसंबन्धवत्वं साक्षिणोऽक्लाननाशकत्वेऽलुपः 
न्नमिति भावः । अक्ञानग्रहे अन्तान बिषयीकतैम् । वेद्यत्वाभावादिति । सविषयकत्वविशिश्ख सर्षखा नाच्चत- 
साक्षिसंबन्धवन्तया क्कु्त्वेन ानादिविरोषणस्वेनाभावसख सश्षिवे्यस्वेऽपि तदविरोषणष्वरूपेण तद्भावादिलर्थः । 
नु श्चन विशेषणतया तद्विषय इव विशेष्वतया तदभावोऽपि साक्षिवेयोऽस्तु, तन्रह--यद्यपीति । अनुपटन्ध- 
स्वादिति । षटगदै ज्ञानाभावस्ानुपरब्धिरूपभ्रमाणेनैव धीः । नहि कज्लानाभावस्याहम्थभिननेऽपि साक्षिवे्ता संभ- 
चति । यादस हि ताकिंकादिमिते मानसं यक्ष, तादृशस्यैव स्वया सा वाच्या; अन्यथाऽनुमवविरोधात् । तथाच 
स्तानभावस्मानुपरुञ्धत्वेन छतवादास्मन्यपि तस॒ तथात्वमिति भावः । नमु साक्षिणा क्तानं गद्यत इति हुम्; 
तेनैव नाधिकरणे तदभावोऽपि गृद्यताम् , तथाच नोक्तदोषः, सत्राह--उत्पन्न सिति 1 लियमानमिद्धः। अभा 

वोऽपीति । साक्षात् साश्षिवे् इति अनुषज्यते ! तथाच त्ानतदभावयोरेकसत्वे अपरासस्वादबिद्यमानेचानाघ्रत- 
साक्षितादारम्यस्याभावान्न तयोयुंगपत्साक्षिवेद्यतेति भावः । असुत्पन्नम् अनरि्यमानम्र् विषयखेव ज्ञानस्याप्वनिद्य- 
मानखन्ञानविरोषणतया भानम्; प्रमिणोमीयादौ भमाविरोषणतया प्रमास्वादेरिवः न जानामीद्यादावक्ञानविरोषण- 
तया अ्रमाजिरोधखापि मनसंभव्रातर्; भनिच्मानलं च अमावामिन -ममाएवच्ररकराक्लातष्वेऽ्पे समिति भावः १ 



अज्ञा० प्रयक्षप्रमाणोपपत्तिः ] गौडब्रह्मानन्दीयुता । ५५९ 

भ्युपगमात्। तथापि--विरोषणताचच्छेदकः्रकारकक्ञाने विना कथं पिि्वैशिध्ववुद्धिरिति-चेश्नः 
विरिष्टवेशिण्यवुद्धित्वेन विदोषणतावच्छेदकश्रकारकज्ञानत्वेन च कार्यकारणभावे मानाभावात् , 
प्रत्यश्षत्वादिरूपेण प्रथक् पृथक् इ्तका्ैकारणभावेनेवोपपत्तेः विशिए्वैशिशयवद्धित्वस्यार्थसमाञज- 
सिद्धत्वात् , इह च सामग्रीतुस्यत्वेन "विशयेष्ये विरोषणं तच च विदोषणान्तर'मिति न्यायेन विशिष्टः 
वेशिषयज्ञानसंभवात्। अन्यथा ताकिंकाणामपीश्वरस्य आान्तिक्त्वं न स्यात् । अमविषयस्य खात" 
ख्येण ग्रहे खान्तत्वापस्या ्मावच्छेदकतयैव तद्धदणं वाच्यम्; तथाच क ॒पाक्तद्वच्छेदकग्रह- 
नियमः १ अ्रहणसामथ्रीतुस्यत्वं च भरङृतेऽपि समम् 1 नजु ्रवणादिसखाध्यमोक्षहेतुब्रह्यज्ञानभागमावस्यं 
सखेन तञ्ज्ञानं त्वयापि वाच्यम्; तथाच तत्रापि व्याहतिस्तुस्येति-चेन्न; श्रवणादिखाभ्यमोक्ष- 
~~~ 

गोडब्रह्यानन्दी ( ठघुचन्दरिका ) । 
(अहं प्रमावा"तिति मकारे अहं श्रमाभावचा'निति बुद्धिर नुत्पादात् तद्यां प्रमोपलड्ध्यभावस् हेतुस्वेन कुता 
भनुपरुष्धिप्रमाणवे्यस्य प्रमाभावस्य खाक्षिवेचयत्वे मानाभावः । नच--प्रतियोगिक्ञानं चिना नाजुपरड्ध्याऽमावक्ञानम् , 
तद्पेश्षणे च व्याघात उक्ष इसयगया प्रमाभावख साक्षिभाद्यतेति-- वाच्यम् ; तावतापि भ्याघाताजुद्धारात् , दृच्यव- 
न्छित्नखेव साक्षिस्वेन तखापि तजन्यस्वेन प्रतियोगिज्ञानापेश्चव्वाप् । नहि "न जानामीति प्रयक्चकाछे भमारूप्रति, 

योगिटृतिमियमः; तथासति स्वन्मतेऽनन्तस्तिभ्यक्तिकल्पने गोरवादियपि बोध्यम् । अक्षानज्ञानम् अक्तानाकाराबि्या- 
धृस्यवष्ठिन्नषिद्रपम् । अवियोपहितचिदधपसेव साक्षित्वे तु नायं दोषः; जन्यचिरिष्वुद्धावेव विरोषणधीडेतुस्वात् । 
सिद्धत्वादिति । “दण्डो रक्तो न वे'ति संशयो त्तरं “विरोष्ये विशेषणे तन्नापि च विशेषणान्तर'मिति रीद्या जायमाने 
°रकदण्डवानि१ति ज्ञाने विरिष्टवैरिषटयविषयताया अपि चकत शक्यत्वात् , विरोष्यान्वयिना यद्न्विते तस्यैव धीः तद्वि- 
शिष्टवैशिष्यरियस्यापि वक्तुं शक्यस्वाच्चेति मावः । उक्तहेतुरवं॑स्वीङकृयाप्याह~--इहचेति । विरोषणतावच्छेदक- 
मकारकनिश्चयासंमवस्थले चेलथेः । सामभ्रीतुस्यत्वेनेति । यावन्ति कारणानि निशषिष्टस्य वैरिथ्यजुद्धौ क्तानि 
तावतां विरष्ये विरोष्णमिलयादिरीत्या सानोपधावकत्वसंभवेनेल्थः । न्यायेनेति । स्वेषां विरोषणतावच्छेदकाना- 
मिति सेषः) अथवा- रह चेसि । विरोषणतावच्छेदकांशे धमौन्तरं यत्र धर्मितावनच्छेदकतया न भाति, तत्र स्थले 
चेः । विशिष्टस्य वै रिष्टं, विरोष्ये विरेष्रणं तत्रापि ष्व॒विदोषणान्तरमिलेतयोरिति शोषः । घटवदिल्यादिबुद्धेरुक्तदै- 
विभ्ये सलपि तस्यां विशषेषणतावण्डेदकप्रकारकनिश्चयो न हेतुः, किंत "रक्तदण्डवदि'लयादिविशि्वैरिष्यदुद्धौ; (दण्डो 
रक्तो न वेष्टयादिसंशये तदुनु्पत्तेः । तथाच ज्ञानविरोधित्वसचिषयवस्वतिशिष्टाक्तानवैरिश्यबुद्धावपि न स देतुः। नहि 

शानविरोधिष्वसविषयकत्वयोरेकमपरत धार्मितावन्छेदकतया भातीति नियमः; न वा धमौन्वरं तथेलयपि नियमः; माना. 
भावादिति मावः । विशेष्ये इत्यादि । अज्ञानखरूपे उक्तविशेषणयोरेक् द्वयमिति रीस्या बिशेषणल्वं, तत्र ज्ानादे- 
विरेषणस्वमिलयथेः । विशिष्टेति । विसेधिस्वादिषिकिषटेय्थः । एवच विरिष्टैरिष्येव्यपि सार्थकम् । अन्यथा 
न्यायेन क्ञानसंमवादिेबोच्येत । ननु ससंबम्धिकस्य प्रक्ष, विशिष्टस्य वैरिषट्यमिति रील्येव; अन्यथा रकषदण्डो 
नास्तीयमावप्रयक्षिऽपयुक्षरीतिनियमो न खात्, उरच--श्रतियो गिविशेषिताभावमानं च विपिष्वैरिष्यबोधमयीदां 
भातिशोतणति, तम्राह--अन्यथेति। अज्ञानग्रहयक्षस्योक्रीतिनियमे इलय्थः । विषयस्य विशेष्यविदोषणयोः । खात- 
येण विरिष्टखय वेरि्यमिति रील्या । ग्रहेः रजतेदंस्लानवानितिग्रहे । श्चरमावच्छेदकतया अमांरो विशेषणतया 
तद्हणं विशेष्यविरोषणयोभहणम् । तथाचेति । स्संबस्थिकस्य प्रयक्षे उक्तरीलयनियसे चेवयथैः । प्राभित्यादि । 
अक्ञानप्रयक्षोखपत्तः पू्ंमन्ताने भिरोषणवयावच्छेदकश्लानादिमरहटनियम इत्यथः । नच---दंरजतयोव्रिंशेषणतया भानेऽपि 
तद्विरोषणतयोरवच्डेदयावच्छेद्कभावाभानेन तादश्ष्मश्तस्वं समूहारम्बनश्चानक्षस्वसाघधारणमिति--वाच्यम् ; विशिष्टख 
वेशिष्टय मिति रीलावपि तदभानस्य सुख्यस्वात् । अथ !^रञतेद॑श्वानवा'निति वाने रजतमिदैचिरिषटे ज्ञाने विरोषणस् , 

नव्विदमाभ्रे; तथाच श्तानस्यदंबिषतावि शिटत्वेष विहोष्यस्वाद्विरोष्यतावस्छेदकेदं विषय तावच्छिश्नविषयतासंबन्धेनं 
रजतस्य श्ञामे विरोषणस्वप्रिति मन्यसे, सहे रजतश्येदमहो धिशेषणत्वं विनापि तल् बोध्यम् । नयु दैश्वरस्य अमग्रहणे 
तथा सीकारेऽपि ^न ज्ञानामी"लि प्रत्यक्षे न चथा सीकर सक्यते, भाक्रारविोषविरोधातत्राह-ग्रदणसामग्रीतुस्य- 
त्वमिति । महणस्य सामभ्री समग्रता तसद्िषयाकाहिस्वरूपा लुल्या । यथा विशिष्ट वैरिषटयमिलन्न, तथा निरेष्ये 
विशोषण वच्रापिच धिरोषणार्तरमिश्यत्र । अकृतेऽपि यथा रजतेदं जानामीति भवयक्षे, तथा न जानामीखत्र ससाना । 
तथास्र विषधतममेदेऽप्या़ारस्य लख्यश्वाश्नाकारतिरोघ इति भवः । यथाश्चुतं हु सामम्रीपदमस्ङ्गतम् ; ईैशमयक्ष 
कारणष्टरूपसा्रश्यप्रसिद्धेः। शत्र विष्ये विशेषणमिखवारिरीत्या न जानामीति भवयक्षस ज्लानाभावभ्रकारकत्वासंभवः 
शभाषमरदक विपि वरेशिदममिति लिषयता स्संमवतवादिति थ्मेय । स्रतेदं जानामीलयकार्ख अतक्षसे् 



५५२ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः २ ] 

हेत॒बहाज्ञानरूपश्य प्रतियोगिनो क्ञानज्ञानाभ्यां व्यादत्यभावात्, न हि .भ्रवणादिसलाध्यत्वमोक्षहेतु- 
त्वादिथकारकन्रह्मज्ानक्ञानं बहयज्ञानमपि सत् भवणादिसाध्ये, मोक्चहेतुबौ, येन तस्िन् सति 
तादग््ञानधायभावो ग्यादन्येत । नन्वेवं--'न जानामी'ति धियो ज्ञानाभावविषयत्ेऽपि न प्रतियोभि- 
ज्ञानादिना व्याहतिः; सामान्यतो विषयधतियोभिनज्ञानेऽपि विशोषतस्तदभावसंभवात्, अन्यथा 
धरागभावधीनै स्यात्; तत्प्रतियोभिबिरोषस्य सामान्यधर्म विना विरोषतो ज्ञातुमशक्यत्वादिति-चेन्न, 
विरोषज्ञानाभावे हि विशोषक्षानत्वावच्छिन्नं प्रतियोगीति तस्य ज्ञाने स विरोषोऽपि ज्ञात पतेति 
विरोषज्ञानाभावव्याघावात्। यच्किचिद्िशेषाभावश्च न सामान्यावच्छिन्नप्रतियोगिताक इत्युक्तम् । 
प्रतियोगितावच्छेदकपरकारकल्ञानाभावेन आगभावप्रतीतिरसिद्धेव । नज॒-प्रतियोगिततावच्छेदकः- 
्रकारकज्ञानं नाभावन्ञाने कारणम्, किंत्वभावज्ञाने भासमानप्रतियोगिदरत्तिघर्मभरकारकं ज्ञानम्; 
सामान्यटक्षणाप्रयासस्यभ्युपगमे तु प्रतियोभिबिषयत्वमपि तस्याधिकम् , इतरथा तु तदेव इ्टव्- 
च्िसामान्यघसंप्रकारकन्ञानमिवासिद्धन्यक्तिविषयेच्छाङृस्योः । नच--प्रतियोगितानवच्छेद्कध्मेण 
कथं प्रतियोगिताः गृह्यतामिति वाच्यम्; विशेषावच्छिन्नाया व्यापेरिव सामान्येन ग्रहणसंभवात् ! 
तथाहि-“इदमभिधेयवत्, भरमेया'दिव्यदमाने यत्र प्रमेयं तत्राभिधेयःमिति व्यापिग्रहणसमये 
चृत्तिमत्पमेयत्वावच्छेदेनैव सामानाधिकरण्यरूपव्या्तिसच्वेऽपि तस्याः परमेयत्वरूपेणैव ग्रहणम्; न 
तु उृत्तिमत्पमेयत्वेन; गौरवात् , उुक्तिमस्वविशेषणस्य व्यभिचारावारकत्वेन वेयथ्यौच, अचत्तिषु 
साभ्यसखामानाधिकरण्यरूपव्यात्यमाववत् साध्यामावसामानाधिकरण्यरूपव्यभिचारस्याप्यभावात् , 
व्य्थविरोषात्वरषितत्वे सति स्यभिचारिष्यावृत्तत्वभाव्रेणेव व्याप्यतावच्छेदकत्वसंभवाच् । तथाच 
यथा चत्तिमत्यमेयगतापि व्यासिः प्रमेयत्वेनैव गृह्यते, तथा तत्तन्नीलादिव्यक्तिगता प्रतियोगिता 
नीटत्वादिरूपेण गृह्यत इति न काचिदघुपपत्तिः । एवंच इहेदानीं घटो नास्तीति प्रतीतिरिव 
घरोपादानगततत्पागभावविषथा (मयि ज्ञानं नास्तीति प्रतीतिरपि प्रमातृगततत्ागभावविषयेति 
न काप्यजुपपत्तिरिति- चेन्न; अभावज्ञान भ्रतियोग्येदो भासमानस्य धर्मस्येव परतियोभितावच्छेदकतया 
यक्किचिद्धिरेषाभावस्य सामान्यावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वे घरटवल्यपि भूते "निधं भूतल्"मिति 
घरक्ञानवव्यपि खस्िन्मयि धटज्ञानं नास्तीति च प्रतीतेरापत्तेः पूर्वाक्तदोषात्। यिचिद्धटक्ञानं 
घटाभावज्ञाने प्रतिबन्धकमिति तु ज्ञानक्ञानेऽपि तुल्यम्, उदाहतग्याभिग्रहणे तु बाधकाभावात् 
सामान्यावच्छेदेऽपि न दोषः 1 अथैवं प्रागभावध्रतीतिरेव न स्यात् , न स्यादेव; "घटो भविष्यतीति 
प्रतीतेः धात्वर्थभविष्यत्तापिषयत्वेन प्रागभावाविषयत्वात् । अन्यथा दिनान्तरोत्पत्स्यमानघटे पत- 
दिनचचिध्रागभावप्रतियोभित्वेन “अद्य घरो भविष्यतीति धीप्रसङ्गः । भविष्यं च प्रतिथोगित- 
छसानाधारकाठसंबन्धित्वम् । ध्वंसत्वं च प्रागभावानङ्गीकदैमते कादाचित्काभावत्वमेव । तदङ्ी- 
कर्त॑मतेऽपि प्रतियोग्यजनककादाचित्काभावत्वम् । जनकत्वं च खरूपसंबन्धविरोषः, न प्रागभाव- 
धरित प्रागभावस्याजनकत्वापत्तेः, अन्यथात्माधयात्। अतः प्रागभावमङ्गीकुवैतोऽपि तत्मत्यक्षत्वं 
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स्तीकारेऽपि न सत्र भ्रान्तताव्यवहारस्यापत्तिः; उक्तन्यवहारे विरोषादक्षनकाटीनस्यैव बाधिवविषयकक्ञानवश्वस्य विषयः- 
स्वात् । अन्यथा तािंकादिमते दर्पणे सुखं नासीति विरोषदरोनयतो द्पेणे सुखद कषिनोऽपि ्ान्तस्वेन ष्यवद्ायैवा स्यात् । 
परत ईैशपरलक्षसव तादलाकार्वे मानाभावान्ताकरकैसत् न स्रीक्रियते इति ज्ञापनाय ताफिकाणामिस्ुक्तम् । न्यायश्चराणः- 
मिति तदः विशेषतस्तदभाचेति। ज्ञानवावच्छिन्नतयः ज्ञानबिरोषीयतया च भासमाना प्रतियोगिता यय तादश 
भवे्यथंः । विदोषतः तद्यक्तिस्वेन । परतियोगितावच्छेदकेति । त्तव्यङधित्वरूपेतयादिः। प्रतियोगीति । भरागभाव- 
परतियोगीचरथः । तदेवेति । अभावक्ञाने कारणमिदयुषञ्यते । तत्प्रागभावेति । भ्मापरागभावेत्ययैः घटवतीति 1 
सामान्यधर्स्वेव मरतियोगितावच्छेदकतया भाने अतियोग्यंशेऽपि श्रकारत्वस्यावरयकस्वादि्याविः । भवच्छेदेऽपीशयपिकारिणा 
इदं सूचितम्--गगनादाववतमानव्यासेः प्रमेयव्वं नावच्छेदकम्; अतिप्रसत्तध्वात् , इत्तिमस्वावस्छेदेन व्याक्तिधी संभवेन 
इथेविज्ेषणत्स्याप्यसंभवात् , इृत्तिमस््मेयत्वावच्छिननस्वस्य व्याप्तो सतवे तद्ृहणस्यादोषत्नोत् । अत्वे तड्टणस्य 
अमस्वादिति । कादाचित्काभावत्वरिति। कारुस्वाव्यापकामाववसवभिल्यथेः, भखण्डोपाधिर्पं वा, नतु माग 
भावपरतिमोगभावप्वमिति शेषः । मागभावधदितः का्माशमाववल्कादस्वरूपेण कार्यमाक्ारत्वेन बरितः । आतम १- 
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दुकभम्, तमनङीकु्वैतस्तु न कापि हानिः । “इहेदानीं घटो नास्तीति'"ति प्रतीतिस्तु सामान्यधमौ- 
वच्छिन्नधतियोगिताकतत्काखावच्छिन्नयावदिशेषाभावविषया; समयविरोषस्याप्यभावावच्छेदकत्वात्। 
अन्यथा 'आद्षणे घटो नीरूप इत्यादिप्रतीतिन स्यात् 1 अथ--अस्मिन्पक्षे सामान्याभावो न सिन्य. 
दिति-चेत्, प्रागभावाभ्युपगमेऽपि तुस्यमेतत्, सामान्यामावप्रागभावयोः खन्दोपन्दयोरिव 
परस्परपराहतत्वात् । तथाहि--प्रागमावकसिद्धौ विश्धेषाभावस्यापि सामान्यावच्छिन्नप्रतियोगिता- 
कत्वात् न ताचन्मा्परमाणकसामान्याभावसिद्धिः, सामान्याभावसिद्धो च विरोषाभावस्य सामान्या- 
चच््छिन्नप्रतियोभिताकत्वाभावात् कादाचित्काभावस्य च सामान्याभावत्वायोगात् न॒ सामान्यधमी- 
चच्छिन्नभ्रतियोभिताकविशोषपतीतिमश्चरणश्रागभावसिद्धिः, इति न तदुभयमपि विपश्ितां चेतसि 
चमत्कारमावदति । नजु--यावद्धि्तेषाभावनिश्चयेऽपि “रूपं वायुदृत्ति न वा' "वायु रूपान्न वेति 
रूपाभावसन्देहात् निशिते च संरायायोगादयवदिरेषाभावान्यसामान्याभावसिद्धिः, अत एता- 
वन्त्येव रूपाणीति निश्चयद्श्ायमेतारशसंशयस्याननुभूयमानत्वेन तदनिश्चयदरायासेवेतादशः 
संशयो वाच्यः, तथाच “रूपत्वे पार्थिवाप्यतैजसरूप्ितयातिरिक्तवृत्ति भविष्य ती"त्यधिकसंभावनया 
निशितेष्बेव संशयः, उक्तसंभावनाविरहसदृतनिश्चयस्यैव प्रतिवन्धकत्वादिति- चेच; पवं प्रति- 
वन्धककर्पने मानाभावात्, उक्तसंभावनाविर्टदशायामप्येताद रासं रयद रोना } नयु--यथा याव- 
दिशेषामवेभ्योऽतिरिक्तः सामास्यामावो रूपस्य संदायकोटिः, तथा रूपसामान्यमपि यावद्धिशेषे- 
भ्योऽतिरिक्तं संडायकोरिनौभ्युपगन्तु शाक्यते 1 तथाच कथं रूपस्य खंरायको टत्वम् ? स्वैरूपा- 
भावनिश्यात् । यदि तु नीरपीताद्भावत्वेन निश्चयेऽपि रूपाभावत्वेनानिश्चयाद्रूपासंदाय इति बृषे, 
तदा किं सामान्यामावेन; रूपत्वाचच्दछन्नप्रतियोगिताकाभावत्वेन संशयसंभवात्, धिकस्पनातो 
धर्मकद्पनाया छघुत्वेन यावद्धिशेषाभावानामेव रूपत्वावचिन्नप्रतियोभिताकत्वकस्पनात्, अतो न 
यत्किचिदभावमादाय “घटो नीरूप इति प्रतीतिश्रसङ्ग इति-- चेन्न; यावद्धिरोषाभावेषु यद्रूपत्वा- 
वच्छिन्नपरतियोभिताकरस्वं तत् प्रयेकं विश्चान्ते, यास्यन्ति वा । आये यछ्िचिदभावमादाय वटो 
नीरूप इति परतीतिप्रसङ्कः, दितीये' तत्तद्ूपस्वावच्छिन्नप्रतियोभिताकत्वस्याव्यासस्यचृत्तिखभावत्वेन 
तच्यतिरिक्तं रूपत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वं व्याख्रम्यवृत्ति कस्पनीयम्, तद्धरं रूपत्वावच्छिन्नप्रति- 
योगिताक पक एवाभावः कल्प्यते; ममेकोऽभावः रूपत्वावच्छन्नपरतियोगिताकत्वं चेति वस्तुद्वयं 
कल्प्यम् , तव तु रूपत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वं, तस्य च व्यासज्यचरृत्तित्वेन वहुष्वभावेषु प्रयेकं 
संबन्धा इति बह कर्प्यम् । “धर्मिकस्पनातो धर्मकस्पनाया टघुत्व'मिति न्यायस्तु करपनीयाधिक्या- 
चेक्चः । किंच धयद्वये यावदिश्षेपाभावसस्तेऽ्पि रूपसामान्याभावबुच्ययुदयात् फेकाधिकरण्या- 

गोडग्रह्मानन्दी ( कघुचन्द्रिका ) । 
भ्रयादिति । प्रतियोभिजनकस्वेन प्रागभावः कटप्यते, उक्तजनकःत्वं च प्रागभावकस्पनात् पूर्वं ज्तातुमश्चक्यम् $ 
प्रागभावघदटितत्वात् । अतः प्रागभावक्षप्षिः स्वाधीनेति सक्तावस्माश्रयः । अन्यथा प्रतियोगिमलयलन्ताभावा- 

स्वीकारे ! न स्यादिति अ्रभावसयेव नीरूप इति धीविषयष्वे रूपवल्यपि भाविरूपप्रागभावमादाय सा स्यादिति 
शेषः ! यथपि सामान्याभावोऽप्युष्कघीविषयः संभवति; तथापि विरोषरभावकूटोक्तिः अथेलादिग्रन्थावतारायेति 
बोध्यम् । तावन्मात्रेति । उक्तप्रतियोगिताकस्वधीमात्रेष्यधैः ! नयु विरोषाभावभ्रतियो गितापि सामान्यरूपेण 
वाच्या, अन्यथा इदानीं कषपाछे घटो नासीति श्रतीतौ तद्धराभावस्य घटत्वाचच्छिन्नप्रतियोगिताकस्वेन मानं न 
ख्यात् । नच तत्र सामान्याभाक एव भाति; तस्य कालानयच्छिन्नतयैव सर्मेत्र भानात्, तश्राह--काद्ाचित्केति 1 

क्रारावच्छिक्रतया भासमनेल्यथैः । सामान्येति 1 समान्यावच्छिन्नप्रतियो गिताकेलयर्थः 1 सामान्याभावानस्युपगमे 
विशेषाभावकूरे उक्तप्रतियोगिताकत्वसुक्तघीविषयः । सामान्याभावस्वीकारेऽपि कदाचित् संसृष्टव्यक्तिस्वावच्छिक्नप्रति- 
योगिवाको विरोषाभाव पव तथा । अथवा-कादाचित्काभावस्य षिद्यमानखरूपकाभावस्य । भ्वंसत्वेन 
प्रागभावत्वेन वा अभिमतसायोगादित्यन्तं तत्र हेतुः । तन्नापि हेतुरमावादि्यन्तम् । चकारोऽप्यथैकः । तथाच 

विशोषालन्ताभावसखेव कादाविर्काभावस्यापि प्रतियोगिता न सामान्यावच्छ्क्नियर्थः । विसेषेति । विरोषाभवे- 
थः ¦ दृक्लायामिति । बिरोषामावष्ट्ुटनिश्चयेऽपीति शेषः । प्रत्येकं संबन्धा इति । भलेकाडृत्तेः समुदायन्त्ति- 
स्वासं भवात् समवाय वत् बडस्वेकसख संबन्धत्वासं भवाच्च नाना पयौपिसंवन्धा वाच्या इयर्थः । समवायस्य प्रयेकानु- 

योगिकत्वेन नानाव्वमू, पयौतिस्तु तद भावेनेकत्वमिवयाङयेन त्वम सामान्यामावं खण्डयिष्यति । अत्रच्छेदेन तििष्ट- 
| = \9० 



५५४ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः १ | 

वच्छेदेनाप्यभावा विशेषणीयाः; तथाचात्िगौरवम् । अपि च व्यासञ्यच्त्तिघर्मग्रहे यावदाघ्रय- 
ग्रहस्तद्धेद्रदश्च हेतुः, अगृहीतेषु भिन्नतया वाऽगरहीतेषु वखादिषु दित्वादिवुच्यजुदयात्, तथाच 
यावद्भावतद्धिदाग्रहे रथमत पव नीरूप इति धीन स्यात् ; व्याखज्यनचरृत्तिसामान्यप्रतियोगिताकत्वस्या- 
हणात् । अतः सामान्याभावस्य प्रामाणिकत्वात् कथं तत्पराहतिरिति--चेत्, अचर ूमः--पवं 
तर्हिं सामान्यपरकारेण विश्ेषाभावपरतीतेक्षौनविशेषधागभावो न जानामीति धियो ज्ञानत्वावच्छिन्न- 
प्रतियोभिताको न विषय इति सिद्धं नः समीहितम् । न हि प्रागभावोऽपि कश्चित्ामान्याभावोऽ स्तिः 
येन तत्प्रतियोगिता सामान्यधर्मेणावच्छिवेत, विरोषाभावप्रतियोगिता तु तत्तद्वटत्वादिना विशेषे 
णावच्छिद्यते । न च तेन तेन स्पेण भविष्यद्धटादि ज्ञातु शक्यम्; तज्ञन्मानन्तरं तु तत्तद्रूपेण 

तञ्ज्ञानसंभवेऽपि न प्रागमावधीः प्रत्यक्षा स्यात्; तदानीं प्ागभावासन्वात्, परव्यक्षस्य विषयजन्य- 
त्वात् । सामान्यप्रकारकज्ञानं च न विरोषाभावज्ञाने हेतुरित्युक्तम्; परतियोगितावच्छेदकपकारकम्रति- 
योभिक्ञानस्याभावत्वप्रकारकाभावन्ञाने हेतुत्वात्, तस्यालुमानगम्य्वेऽपि “न जानामीति धियः 
अपयोक्षायास्तद्धिषयत्वायोगात् । अव्यभिचारििङ्ायभावात्तदुभानमपि दूरनिरस्तमेव । ननु-- 
द् मा भूदितीच्छाबिषयतया तत्सिद्धिः, न; भ्रागमावस्य खरूपतोऽसाध्यत्वेन भतियोगिजनक- 
विघरनेन तत्संबन्धस्येवालयन्ताभावसंबन्धस्यापि साध्यत्वात्तेनेवान्यथासिद्धे; । अथ--उत्पन्नस्य दिती- 
यक्षणे पुनरत्पत्यभावात्त्पुवैश्चणे सामच्यभावो वाच्यः; स च पागभावाभावादेवः अन्यहेतूनां 
सत्वादिति- चेन्न; सामयिकात्यन्ताभावेनेवान्यथासिद्धेः, उत्पन्नस्यैव खोत्पत्तिविरोधिस्वाञ्च । अपिच 
सामग्री कायैसच्े प्रयोजिका, न तु तस्याचकारुसंबन्धरूपोत्पत्तावपि । आद्यकाटसंबन्धो हि 
सखसमानकाटीनपदार्थध्वंसानाघारकालाधारत्वम् । तत्र सामग्री कायस्य कालाधारत्वांशमात्रे प्रयो- 
जिका, न तु विशेषणांशेऽपि; तस्य तादक्पदार्थष्वंससामश्रीविरहादेव सिद्धेः । पाकजरूपादिसेदःऽ- 
ध्यश्चिसंयोगमेदात् पूर्वैरूपादिष्वंससेदाद्वा, न तु भरागभावमेदात्, परतियोगिमेदं विना प्रागभाव- 
मेदायोगाच्च । नाप्युपादानत्वव्यवस्थ। त्र मानम्; तन्तुत्वादिनैव तत्खिद्धेः । अन्यथा प्रागभावस्य 
संबन्धिविशेषोऽपि कुतः सिन्येत्? न च तदव्यन्ताभाववतः कथं तदुपादानत्वम् ? सखंबन्धा- 
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गोडज्रह्यानन्दी ( रघुचन्द्िका ) । 
रवेन । विरदोषणीयथा इति । अन्यथा एथिभ्यां स्वं नीररूपमितिवत् प्रथिव्यां सूपं नासीत्यपि स्यादिति रोषः 1 
हृदंस्वादिनाभावस्य भरयक्षं वारयितुमाह--अभावत्वपरकारकेति । ज्ञाने प्रयक्षे ! हेतुत्वादिति । अन्यथा नेला- 
कारकमलक्षापत्तेरिति शेषः । साध्यत्वात् क्षेमसाधारणसाथ्यस्वात् । सामयिकेति । समयविरोषावच्छिक्नेल्थः 1 
ननरु--पाकलानां रूपरसादीनां मिथो मेदः कारणमेदं विनाजुपपन्नः प्रागभावं कारणत्वेन कल्पयति पाकादिकारणानाम- 
मेदाघ्; तध्राह- पाकजेति । नतु पागभावेति । तयोः छुकषस्वादिव्यादिः । यद्यपि रूपा्यलयन्ताभावस्य रूपादौ 
कारणत्वं संभवति; तथापि रूपव्यक्तीनासेकेन तेजःसंयोगादिना जातानां मिथो भेदाय तत्तद्धुसदेतुस्वसुक्तम् । सेद् 
मेदपिद्धिम् । सदेति । मेदसिद्धीलयथः । वैरश्चण्येति । प्रतियोग्यधिकरणानधिकरणव्रततिसवेय्थः । जयमिति 1 
तरत्तदधिकरणसंबन्धसमुदायस्वेन संबन्धानामेकम् । रोचत इति । यद्यपि समवायः अलयधिकरणं विरिष्टप्ममानि- 
थामकस्वेन प्रयधिकरणश्यक्ति भिन्नः; तथापि प्यासिः प्रयेकाधिकरणव्यक्तौ विरिष्टबुद्य नियामकत्वेन न प्रलयथिकरण 
भिन्ना । तथाच प्रयेकानतिरिक्ससुदायानुयोगिकपयासेः भयेकानुयो गिकत्वेऽपि समुदितत्वावच्छिज्ञाया एकस्या एच 
तस्थाः खीकारात् सामान्यावच्छिश्नमरतियो गिताकरवस्य सर्वविशोषाभावेष्वेकेव परयासिः, सामान्याभावसख तु तत्तदधि- 

करणेषु विरोषणताः तदतिरिक्तः कद्प्याः । खरूपसंबन्धस निरसतत्वादिलयन्लयः पश्च एव रोचत इति भावः । यम्षक्त- 
ग्रतिथो गितानिरूपकस्वमन्यासम्यद्त्तिस्वभावतत्तद् भावसखरूपत्वात् न व्यासस्यदरत्तिकं संभवतीयलुमानमणिदीधितायुत 

तन्न युक्छम्; बोद्धाधिकारटीष्टायां विषयताया ज्ञानखरूपत्वं निषिध्य एवं प्रतियोगित्वाजुयोगित्वादिकमप्यति- 
रिक्तं न प्रतियोग्यादिस्वरूपमिलयस्य महता प्रबन्धेन स्थापितत्वात् । अयुथोगिवाविरोषरूपस्योक्तनिरूपकत्वस्याभाव- 

स्वरूपत्वाभावात् । यदपि थव्यां यावन्ति नीलरूपाणीतिवत् पृथिव्यां रूपं नासीति वाक्यमपि योग्यं स्यादिति, 
तदपि न; यावन्नीरस्वावच्छिन्नाघेयताया पथिभ्यनिरूपितत्वेन नीरूत्वावच्छिन्नाघेयताया एव पृथिवीनलतिरूपितव्वेन 
यावश्नीटेषु बोधात् , पृथिव्यां न रूपमियत्रापि रूपत्वावच्छिन्नाप्रतियो गिताकाभावष्वावच्छिक्नाधेयताया एव बोधस्य 
वयुत्पत्तिसिद्धस्वाव् । सिद्धत्वादिति । तथाच सामान्यरूपेणाभावे समयवरिरोषावच्छिब्नवृत्तिकेन विवादो निरस्तः $ 
खससभिभ्याहृतपदाथतावच्छेद्करूपेणाद्यन्ताभावबोधकस्वस्य ग्युत्पत्तिसिद्धत्वात्, अन्यथा लिधेरं सघटमिल्याथापन्तेः + 



[ अज्ञानप्रयक्छोपपत्तिः ] गौडन्रह्मानन्दीयुतां । ५५८५ 

न्तरेण त्वयाप्यभ्युपगमात्समयावच्छेदतदनवच्छेदाभ्यां वेलक्षण्याभ्युपगमान्चेयलमतिविस्तरेण । 
वं सामान्याभाबोऽपि गोरवपराहत एव । तथादि-सामान्थावच्छिन्नपरतियोभिताकर्वम्, अभावः 
तस्य च तत्तदधिकरणरसंबन्धा इति जयं वा कस्प्यताम् 2 इ्प्ततन्तदधिकरणसंबन्धानामेकाधिकरण- 
चृत्तित्वावच्छेदेन सिद्धानामभावानां सामान्याचच्छिन्नप्रतियोगिताकत्व, तस्य च व्यासज्यच्ु्तिस्व- 
मिति द्धवंवा करप्यताम् । तत्रोत्तरः पश्च एव बरेक्लावद््यो रोचते; आधक्चणे "घटो नीरूपः इति 
प्रतीतेः स्वसिद्धत्वात्, यावदाश्रयतद्धेदश्रहस्य द्वित्वादि्रहे हेतत्वेऽपि उक्तप्रतियोगिताच्रहे हेतु- 
त्वानभ्युपगमात्, कार्योन्नेयधमौणां यथाकायैमुच्नयनात् । नचेवमतिलाघवात् इतानामधिकरणा- 
नामेवाभावधीहेतुत्वमस्त, किं विक्ेषाभावैरपीति--वाच्यम्; असराकमिष्टापत्तेः, घटाभावो नेव्या- 
दावतिरिक्तामावस्य त्वयास्यनभ्युपगमेन भावस्याप्यभ।वत्वप्रकारकग्रमाहेतुत्वस्योभयवादिसिद्ध- 
त्वात् 1 यदपि कथिदाह-प्रतियोभितावच्छेदकमेदस्यामावमेदनियामकत्वादविशेषामावास्यसामा- 
न्याभावसिद्धिः, अन्यथा अभावसमेदासिद्धेः; प्रतियोभिभेदस्यामावमेदकते एकधटप्रतियोभिकस्य 
प्रागभावादिचतुष्टयस्यासेदप्रसङ्गात्, अवच्छेदकसेदात्तु तद्धेदे न कोऽपि दोषः; कचिन्तादात्म्यस्य 
कचित्संस्ेस्य कचित् पूवौपरकाटीनतद्धरस्वादेश्च सेदात्--इति । तश्च; संसगैप्रतियोगिविशे- 
षणसराधारणस्येकस्यावच्छेद्कत्वस्य दुवचत्वात्, तादात्म्यादेश्चं धरतियो गितावच्छेदकत्वे मानामा- 
वात् । मेदसिद्धिस्त॒ भाववदभावस्यापि विरुद्धघमौध्यासादेव । अवच्छेदकमेदस्याभावबमेद् नियामकत्वं 
लिङ्गविघया तज्ञापकत्वमेव वाच्यम्, न तु तज्ञनकत्वम् । तच्च न; विपक्चवाचकतकोभावेन सामा- 
नाधिकरण्याभावेन च व्यामेरेवासिद्धेः । अत एव-तदितरधमौवच्छिन्नभ्रतियोगिताकत्वं तद्व- 
च्छिन्नप्रतियोगिताकान्यत्वन्याप्यमिव्यपि-- निरस्तम्; एवंचा्त्तीनां गगनादीनां समनियतानां 
वाऽन्येषां धमणामेक पवाद्यन्ताभावः; युगपद्धिनष्ठानामुत्पन्नानां वा समानदेश्ानामसरति बाधके 
एक एव ध्वंसः प्रागभावो वा; उयधिकरणघमोवच्छिन्नतियोगिताकोऽपि चेदभावः प्राभाणिकः, 
तदा तस्येकस्यैव प्रतियोगिताः स्वैरेव व्यधिकरणः सर्वश्च समानाधिकरणे; संबन्धेरेवावच्छिद्य- 
न्तम्, आकाशामाव पव वा तथाऽस्ताम्; पकेनैवोपपत्ताचभावमेदकव्पने मानाभावात् । नच-- 
पवमेक एव जगतीतले भवत्वभावः, स एव तत्तदवच्छेवकवेश्चकारादिमेदेन तत्तच्यवहारसेदं जन- 
यिष्यतीति किमधिककल्पनयेति-- वाच्यम् ; उपपद्यते चेदस्तु । प्रकृते तु न बाधकं किचित्। अत 
एव वेदोषिकाणां खाभ्युपगतकारुपवार्थस्यैव सवैव्यवहारहेतुत्वोपपत्तौ न पदाथौन्तरसिद्धिरिलयदे- 
तवादिनो वदन्ति । तदेवं "अहमज्ञ" इति क्षानस्याभावज्ञानसामग्रीविटक्षणसामग्रीजन्यत्वादभाववि- 
लक्षणविषयत्वे सिद्धम् ॥ एवं “त्वदुक्तमर्थं न जानामी"ति प्रलयक्षस्यापि । ननु--साक्षाच्चदुक्ता्थबिषये 
प्रमाणक्ञानं मयि नास्तीयेतदिषयकमुदाहतक्षानम्, तश्च न साक्षादर्थविषयम्; भ्रमाणज्ञानावच्छेद- 
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गोडब्रह्मानन्दी ( छघुचन्दिका ) । 
पर्व सामान्यरूपेण षिसोषस्य प्रागमावादिरिष्ट कपे घटो नारीस्यादौ समवायावच्छिक्नतया भातीति परोक्तम- 
पासमिति भावः । ग्रह निरूपकत्वअहे । अनभ्युपगमादिति । उक्तप्रतियोगिताकल्वान्यग्यासज्यदृत्तिधमेभलक्षत्वेन 
श्च्छिविरोषवष्वेन वा कार्यता 1 अन्यथा अनन्तसामान्याभावकल्पने महागौरवं स्यादिति भावः । ख॑सगैः संयोगादिः । 
तद्धरत्वेति । व््यक्तित्ेलय्थः। तत्परिचायकमाह--पूवौपरकारीनेति । साधारणस्येति । बिरोषणस न्यूनाधि- 
कडृच्ेना वच्छेदकसवम् , संसर्मख तु तादृशस्यापि तदिति कैरक्षण्यात्तद् बच्छेद्कत्वयोर्भेद् इति भावः । तादात्म्येति । 
तादार्म्यं भेदस्य प्रतियोगितायां नावन्छेदकम् , तन्तद्यक्तिसवं न ध्वसभ्रागभावयोः, मानाभावादिति भावः । सामा- 
न्रधिकरण्येति । यत्र यत्रावच्छेदकमेदः, तश्र तन्राभावसमेद इष्युक्ताव भावे व्यभिचाराचत्रः यत्रैकावच्छेदकभिन्नापरा- 
वष्ढेदुकर्वं, तत्र तत्रेकाभावभिन्नापरामावस्वमिति वास्यम् । तथाच साध्यहेत्वोरसामानाधिकरण्यम् । युगपदि.- 

व्यष्ठदि \ युगपदुष्पन्नानामेकः प्रागभावः । युगपद्धिनष्टानां चैको नाश्षः । मूराग्रावच््छिश्नयोस्तु नाक्योः अरागभाव- 
य्वौ तक्यम् । भिनश्नावच्छेदेन प्रययादिदर्थः भमावांश्े अतीतेरजुगताकारत्वायेदम् । तदनपेक्षायां तु वत्तदधिक- 
सेष्येकाभावत्वं पूर्वोक्त युक्तम् । उपपद्यते चेदिति । रूपस्वावच्छिन्नप्रतियो गिकरल्वसयावच्छेद्कस्नं वाय्वादाववर्यं 
कर्म्यम्, । तथाच किमपराद्धं वारवादिमाकरहृष्य भावेन ? संबन्धाविकस्पनमपि तुङ्यमित्ति भावः । सिद्धिः ता्विक- 
त्वम्, ५ कारु एव बिद्धुपोऽस्तु । तदन्यत् सर्वं वद्ास्यस्वान्मिभ्या । छुक्तिरूप्यादिवदिति भावः । खाश्चाच्चदुक्तार्थ- 
करिष्यिन्ति. निय ूतज्लाने विरोषणं यञ उदुक्ताथैसतदन्यत् स्वदु्छभेविसेषणक्र. इानमिखथेः. + तद्मस्वः 
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कतयार्थ॑स्य भानात्, अतो न व्याघात इति--चेन्न; साश्चाच्वदुक्तार्थमवेत्य हि तदभावो ग्राह्यः 1 
तज्ज्ञानं च न साक्चिणा; खस्मिस्ताटक्प्रमाणज्ञानाभावात्, अन्यनिष्ठं तु शब्दादिना ग्राह्यम् । राब्दा- 
दिश्च त्वदुक्ताथै वोधघयन्नेव तद्धिषयस्वं ज्ञाने बोधयेत् । तथाच प्रथमतस्त्वदुक्तार्थविषयकं साक्नादेव 
ज्ञानमागतमिति त्निषेषे न ङतो व्याघातः ? अत एव--विरेषस्य खरूपतो ज्ञानेऽपि विरोषप्रकारक- 
ज्ञानाभावो न व्याहत-इत्यपास्तम्, करतकामलकज्ञाने खविषयव्यावतैकधर्म विषयत्वं प्रसिद्धमिदह 
निषिध्यत इत्यपि न; त्वदुक्तत्वस्यापि मदुक्ताद्यावतैकःत्ेन सामान्यतो व्यावतंकघर्मविषयत्वस्य 
निषेद्धुमराक्यत्वात् । नदु--अवच्छेदकतया विरोषज्ञाने जातेऽपि न व्याहतिः 1 तथाहि-न टि 
विरोषज्ञानाभावस्त्व दु क्तार्थ विषयकन्ञानामावो वात्र प्रतीयते, कितु त्वदुक्तार्थविशोष्यकविशेषप्रकारक- 
ज्ञानाभावः, तन्न च त्वदुक्तार्थविरोष्यकविरोषप्रकारकज्ञानत्वेन प्रतियोगिज्ञानेऽपि तादक्प्रकारकत- 
द्विशेष्यकक्ञानाभावसंभवः; अस्य ज्ञानस्य ज्ञाने विशेष्ये विरोषप्रकारकत्वप्रकारकत्वात्, यत्रापि 
त्वदुक्तविरोषं न जानामीद्यभिखापः, तत्राप्येवमेव व्याहत्यभावः कथंचिदुन्नेयः । नच--यथोक्तपति- 
योग्यप्रसिद्धिः, तत्र कथमभावश्रतीतिरिति- वाच्यम्; खमवेतवाच्यत्वं नास्तील्यन्नेव विरोष्ये विरोष 
णाभावविषयत्वेन उयधिकरणधमौवच्छिन्नप्रतियोगिताकाभाव विषयत्वेन चोपपत्तरिति- चेन्न; अनु- 
भवविरोधात् , विन्नेषज्ञानाभावस्य त्वदुक्तार्थक्ञानाभावस्य वाऽनभ्युपगमे तद्धिषयन्ञानसच्ेन तच्यव- 
हारापत्तेश्च । न चैवं हद्यते । खतःप्रामाण्यमते तु तत्पकारकत्वे तद्विशेष्यकत्वे च गृह्यमाणे 
तद्धत्छग्रहणस्यावश्यकतया तदंशे तत्प्रकारकतद्विशेष्यकत्वस्य तादशप्रतियोगिक्ञाने संभवात् स्पष्ट 
एव व्याघातः, भावरूपाज्ञानपक्षे तु स्वस्यापि साक्षिवेद्यतया न व्याघात इव्युक्ूम् । तदेवं (त्वदुक्त- 
मर्थ न जानामीति प्रयक्षभावरूपाक्चानविषयमिति सिद्धम् । एवमेतावन्तं कालं न किचिद्बैदिष- 
मिति परामरैसिद्धं सोषु प्रत्यक्षमपि भावरूपाज्ञानविषयमेव । नञु-पराम्ैः किमजुमानं, कि वा 
सरणम् । आये ज्ञानाभाव एवानुमीयताम्, किं भावरूपाज्ञानेन ? तथादि-संप्रतिपन्नोदयास्तमय- 

गोडब्रहमानन्दी ( उषुचन्द्िका ) 
उक्तक्ञानामावः । तऽक्ञानं ज्ञान्लानम् । अर्थं स्वदुक्तथम् । बोधयन्निति । खदु्ताथेक्लानवानयमिःति वाक्यजन्य- 
बोधः अ्थर्त्वदुक्त इत्यवान्तरवाक्या्थेबोधपूर्वको चाच्यः । अन्यथा विदिष्टवैरिष्ठवनो धस्वासं भवात्, तन्भूरी भूतश्रल- 
क्षस्य भनग्रयक्षष्वेनोक्तबोधत्वनियमेन तस्यापि तन्नियमाच्च । नच--स्वदुक्ताथप्रमाल्वादिना स्मरणात्तेन रूपेण भरमा- 
भावस्य प्रयक्षमस्त्विति- वाच्यम्; खदुक्ताथेस्याननुभवे तद्विशिष्टप्रमात्वेन पूवौनुभवायोगात् । अतएव स्वहुष्ता्थ- 
श्लयापि तस्प्ममानुमानादेरसंभवः। अतएव विरोषप्रकारकन्ञाने ज्ञेय बरिशेषभ्रकारकन्ानस्यावरयकत्वदेव । खरूपतो 
धिरोभ्यतया । अशाक्यत्वादिति । व्वहुक्ततान्यव्यावसैकनिवेदोऽपि स्वदुक्तं नीरुघरादिकं न जानामीलत्र नीरुत्व- 

घटत्वादिव्यावतेकविषयकस्वेन विरो धात्तदन्यस्यापि निवेरो नीरुधटस्वादिना निश्वयस्थेऽपि नीरुघटादिकं न जानामीति 
स्यात् । इष्टापत्तावसुभवनिरोधात् खपदा्थीननुगमेन स्वविषयव्यावतकधमीक्तानकाठे प्रतियोग्यप्रसिद्धेश्वाशक्यतस्व- 
मिति भावः । कर्थचिदिति । विशेषनिष्टानवच्छिन्नविषयताकन्ानाभावो विषयः । प्रतियोगिक्तानं तु विरोषस्वेन 
परिरोषप्रकारकमिति भावः। विशेष्ये विशेषणाभावेति । त्वदुक्ता्थल्लाने निरोषप्रकारकस्वस्य विशेषभ्रकारकल्ञानादौ 
त्वदुक्ताथैविषयकत्वादेवां अभावेल्थः । अजुभवविरोधात् स्वदुष्ाथेविशेषविशेषितक्ञानविरोधिस्वेनाजुभवस्यापरापा- 
पत्तेः । अनभ्युपगम इति । 'स्वदुक्ार्थं जानामीति धीकाछे इसादिः । दश्यत इति । तादशाभावस्यानभ्युपगमे 
तु प्रतियोग्यज्ञानादेव तव॒ नोक्तायुभवः, मम तु निविं्ः स इति शेषः । तद्धच्प्रहस्येति । तदंशे इत्यमर 
अन्वयः । त्वदुक्ताथरि विरोषप्रकारकग्रहसेयथैः । तत्प्रकारकतद्धिश्चेष्यकत्वस्य विशेषप्रकारतानिरूपितस्वदुक्ता्थ- 
विरेष्यताकत्वख । प्रतियोगिज्ञाने उक्तविरोभ्यताकत्वेन ज्ञानस्य कलने । संभवादिति । नच-- विद्यमान एव जञाने 
भ्रमात्वख साक्षिणा ्रहादविद्यमानन्ञानस्थोक्तविकशेष्यताकत्वेन अहः न तदंशे तस्रकारक दइति-- वाच्यम्; अविद्यमा- 
नस्याप्युक्तविरोष्यताक्वेनेव प्रमत्वेनापि पू्वीनुभवसच्वे स्षतिसंभवाद्विरोष्यविरोषणयोरपस्थितिसस्वेऽपि निदिष्टधी- 
संभवेन प्रमा्वा्रहेऽपि तद॑रो तस्मकारकल्वे बाधकाभावाच्च परतः आामाण्यमते आमाण्यख कचित् संदायस्योपपनत्तये 
मथमाचुभ्यवसायसामग्रयादेः प्रामाप्यञ्रहे अतिबन्धकत्वकत्पनात् ख्रतःप्रामाण्यस्यक्तम् । स्वदुक्तवरं जानामीलत्रेव 
त्वदुक्तं घटं नं जानामीद्यत्र खरूपरतो घटस्व भाति । तेन रूपेण च घटो विरोषणम् । तथाच तेन रूपेण ज्ञान कार- 
णस्यापेश्षणं स्वदुक्तविशेषं न जानामीलत्रापि स्वरूपत एव विशेषस्य भानात् ख रूपतञक्ञानापेश्चायां व्याघातो गूढ़ इति 
सूचयति । स्पष्ट इति '। तत्काङमहं तव्छारीगोऽहम् । तद्धनत्तया ज्ञानवत्तया । नियमेन सर्वदा । अ्यमाणेऽपी- 



[ अज्ञानप्रयक्षोपपत्तिः ] गौटजद्यानन्दीयुता । ५५७ 

काख्वदिवादपदयोरण्युदयास्तमययोरन्तयालकारमनुमाय तत्कालमहं क्ञानाभाववान् + अवस्था- 
विशेषवस्वात्, ज्ञानसामध्रीविरहवस्वात्, त॒ल्ययोगक्षेम आत्मादौ सयैमाणेऽपि तदन्तया नियमेन. 
स्य॑माण्वद्ेति प्रयोगसंभवात् । द्वितीये तु नास्त्युपपत्तिः; सं स्कारासंभवात् , विनदयदे वहि कषान 
संस्कारं जनयति; विना व्यापारं व्यवहितकायैजननाक्षमत्वात्, अविनदयता तु तेन स्वयमेव 
तत्कार्यस्य जनयितुं शक्यत्वात् किमिति संस्कारो जन्येत ? न हि स॑स्कासेऽपि परसयष्छः, येन काया- 
स्यथानुपपत्तिमन्तरेणापि अभ्युपेयते; सौषुप्तं चानायज्ञानोपर्क्तं साक्षिचैतन्यरूपं ज्ञाने खतो वा 
उपाधितो वा न विनश्यतीति संस्कारं कथं जनयेत् ? तदभावात् कथं सयत, अस्यैमाणं वा कथं 
प्रमाणत्वेनोदाहियेतेति--चेन्न; न तावदयुमानं तज संभवति । हेतोः पक्षविरेषणस्य चाज्ञानात् । 
न हि ज्ञानाभावमन्तरेणावस्थायां विषो वक्तुं रक्यः । ज्ञानसामग्रीविरहश्च ज्ञानाभावालुमेयत्वे- 
नान्योन्याधरयय्रस्तः । न चेदानीन्तनेनेन्द्रियप्रसादेन पूवैकाटीनं तदुपरममचुमाय साम मीषिरहाचु- 
मानम्; इद्ियपसादस्य सखायुभवदहेतुकस्य तदुपरमहेतुकत्वासिद्धेः ! नियमेनास्मयैमाणत्वं च 
यथां वा खुषुस्तिकाटावच्छेदेनेति वा । आये असिद्धिः, द्वितीये तपेक्षणीयज्ञानाभावो न सिद्ेत् › 
तत्रैव व्यभिचारश्च । नच- तरिं प्रातरनुभूतचत्वरे गजज्ञानाभावक्ञानं कथमिति--वाच्यम् ; ज्ञाना- 
चपरब्ध्येवेव्यवेहि । असुपरच्धिज्ञानं च भावरूपाज्ञानेन लिद्धेन । तथादि--पू्वैकाठेऽ द, गजक्ञाना- 
भावबान् , गजाक्ञानवच्ात् , यन्नैवं तन्नैवम्, यथा गजज्ञानवानदहमिति, एवं सर्घाज्ञानस्य ज्ानाभा- 
वन्याप्यत्वेन तदजुमापकत्वम् । नच-सषुिकाले ज्ञानामावाुमानार्थं मावरूपाज्ञानसिच रागाभा- 
वाचुमानार्थं द्वेषेऽपि सीकरणीयः, तद्विसेधिपदाथोचुभवं बिना तदभावानुमानायोगादिति- 
वाच्यम्; भावरूपाज्ञानेन ज्ञानाभावेन वा सगाभावाुमानसंभवात्, तस्यापि तद्धिःसोधित्वात् 1 
अथापयोक्षतो क्ञातेऽक्ञानाभावात् कथ पररोक्चन्ञानाभावाजुमानम् ? सामभ्रीविस्हादिनेति ग्रहाण! 
न चात्राप्यन्योन्याश्रयः; शब्दादीनां योग्यानां योग्यानुपरभ्ध्या अमावनिश्चयेन परोश्छल्ञानविरदश्षानं 
विनैव सामय्रीविरहनिश्चयात्, सखषुत्िकाङेचेन्द्रियादिधटितसामभ्रीविरहस्य फलाभावं विना 
ज्ञातुमरक्यत्वेनान्योन्याश्रयोक्तेः । न च सरणपक्षे संस्काराचुपपत्तिः; अज्ञानस्याज्ञानचृत्तिप्रति- 
बिस्बितसाक्चिमास्यत्वेन चत्तिनाशादेव संस्कासोपपत्तेः, अक्ञानघृत्तिप्रतिषिस्बितचेतन्यस्येव साक्षि- 
पदार्थत्वात् । नच-जागरेऽप्यज्ञानस्य वृत्तिवेदत्वे बच्यभावदरायां संशयाद्यापत्तिरिति- 
वाच्यम्; अक्षानविषयाक्ञानामावैन तदयोगात् , संरयादेस्तत्कारणीभूताज्ञानसमान वि षयत्वनिय- 
मात् । भावत्वादिना संशयेच्िष्रापत्तिरेव; मावत्वादेः साक्षिवे्यव्वाभावेनाक्ञान विषयत्वात् , 
अज्ञानस्य खरूपेणेव साक्चिवेचत्वात् । नजु-तदा ज्ञानाभावोऽपि खरूपेणेव भासताम् , 
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गोडञद्यानन्दी ( कुचन्द्रिका ) । , 
लन्तं यदि तत्कारमहं ज्ञानवान् स्यां, तदा तदरत्तया स्यैमाणः स्यामिति तकज्ञापनाय, नतु हेतौ भविषटम्। छिमि- 
तीति । स्तिष्वेनाजुभवस्य खयमेव जनयितुमन्नक्यतया संस्कारः स्द्र्युपधायकतया सार्थकः । नस्य नादो सत्ति 

तु स एव संस्कारे खाघवादिति नेदं परोक्तं युक्तमिति ध्येयम् । सयैतेति । जल्ञानमियादिः । वक्तु राक्य श्ति 
नच--आक्षपरिष्वङ्गरूपा सुषुधिः डव बोध्यते इति-- वाच्यम्; सैुस्ालुभवसिद्सैव शरुलयाऽुवाद्गव् „, श्चखभतिस- 
न्धानेऽपि न किंचिदवेदिषमिति प्रयया । सुखाञ्भवेत्ति । सुषुावपि स्वरूपसुखानुभवोऽस्तीति स एव भ्रसादहितुः। 
खरूपसुखाकारकषत्तेरेव हेतुत्वात् न सर्वदा प्रसादः । उक्तटृत्ति्हिं सुषुसौ समध्युक्तरकाठे वित्तावैयम्यकाले च. 
भवति । इन्द्रियोपरमसय प्रसाददेतुत्वे चु उक्तकरेषु स न स्यात्, सरणकादे च स्यादिति मावः । अवच्छेदेने तिः | 

नियमेनास्मयैमाणस्वमिलयनुषज्यते । तथाच सुपुकषिकाखावच्छिननज्ञानतवेनास्मयैमाणव्वमिय्थः । असिद्धिरिति). 
यद्यपि सुषुकषिकाकीनोऽदहं पश्चः; तथापि तस्य क्षानवच्वेन भ्रान्या सखरयैमाणत्वमस्लेवेति भावः । दवि त्ीयेखिति । 
तशब्दादसिद्धिग्यवच्छेदः । सुषुिमान्नखाग्यावसैकतया पक्षीभूताहमथसुषुपेरेव निवेश्यतया पक्षस्य तदीयसुषुसिका- 
रीनक्ञानवस्वेनाननुभवात्। पक्षी भूताहम्थसुपु्िकालीनपुरूषान्तरस्येव तेन सयमाणत्वात् । उपेश्छणीयेति । यः 
सखकीयसुपषुश्यादिरूपयत्काटीनयद्िषयकन्लानवस्वेन न सर्यते, स तत्कालीनतद्विषयकन्तानम्रतियो गिकाभावस्ाश्नयः, 
यथाहं भ्रातधैरक्तानवच्वेनास्षरतः प्रातधैरक्ञानाभाववानिति सामान्यतो व्याक्षिर्वास्या । अन्यथा दश्छन्ताभःवात्तन्न 
्चोयेक्षणीयक्षानखैव निवेशे उपेक्षणीयक्तानाभावो न सिद्दिः । ज्ञानस्ामान्ययेव निवेशे भाद-- तजेवेति । उपे. 

्षणीयन्ञानघटित इ्मथेः। उक्वक्तानवत्वेनास्मतेयुक्तसानसत्वाब्रभि चार दरति भावः । फलठाभावसितति । देदुभिति 



५५८ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः १ ] 

सरतियोगिकल्मेनाभावक्ञान ए्व॒भरतियोगिज्ञानस्य हेतुत्वात् , अन्यथा श्रज्ेय'मिति ज्ञनेऽप्य- 

भावो न भासेतेति--चेन्न; साक्षिणा तावन्न खरूपेणामावावगाहनम्; तस्य साक्लात्सा्ष्यवेय- 

त्वात् । नापि शब्दादिना तदानीं तेषामभावात् । नाघ्यलुपलभ्ध्या; तस्याः प्रतियोगिज्ञाननिरपे- 

घ्लाया अजनकत्वात् । नच--दृष्टामावान्तरविङक्षणस्भाव एवायमभाव इति सरूपेण साक्षिवेद्यो- 

ऽस्त्विति-- वाच्यम्; निर्विकव्पकवुद्धिवे्यत्वे भावत्वस्थैवोचिव्यात् , अन्यथा परिभाषामाजापत्तेः ॥ 

नयु ज्ञानविरोधित्वादेस्तदानलभवेन "नावेदिषमिति तेनाकारेण कथं परामरोः१ न् द्रषटह्यन्तःकरण- 
तादात्म्येनादमुद्ेखथ्येव क्ञानविरोधित्वादेरपि तदैवाुभूयमानत्वेन तदंशे  परामर्वानभ्युपगमात् , 

खुषु्िकालीनस्य द्रष्टरेव पराख्टत्वात् । नन्वक्ञानच्र्तिभ्रतिबिर्बितचेतन्यरूपस्याज्ञानाभवस्य 

जाग्रत्यपि बिद्यमानत्वात् कथमन्ञानस्सरणम् ? न हि धारावाहिकेषु अयुभवेषु तस्वसामश्रीकेषु 

सखरणव्यवहारः; तथाच धारावाहिकोऽक्ञानाञुभव इति वक्तव्यम्, न त परामश इति, सव्यम् ; 

खषुप््याख्यायास्तामस्या अक्ञानवृत्तेनारे जाग्रति तद्विशिष्टाज्ञानस्य साक्षिणाऽलुभूयमानत्वाभावेन 

संस्कारजन्याविधावृलेव खघुपिविशिष्ठाक्ञानभानात् परामरौत्वोपपत्तेः, केवलाक्षानांशे लु वैस्यसा- 

मध्रीकस्वाद्धारावाहिकत्वमेव; अत पव कार्योपाधिविनारासंस्कृतमन्ञानमा्रमेव प्रख्योपमं खषुसि- 
रित्यभिप्रेस्य वातिककारपादैः सेोषुाक्ञानस्मरणमपाङूतम् । तथाचोक्तम्--“न खुषुत्िगविन्ञानं 
नाक्ञासिषमिति स्पतिः । काटादयव्यवधानत्वान्न ह्यात्पस्थमतीतभाक् ॥ न भूतकारस्प्क्प्रलयक् न 
चागाभिस्प्रमीक्चते । खार्थदेदाः परार्थोऽथां विकव्पस्तेन सं स्मृतः ॥' इलयाद्यव्याृतपरक्ियायाम् । 
विवरणकर स्तु-“अभावपरत्ययारुम्बना वृत्तिर्निदरे'ति योगसूत्ाबुसारेण तमो गुणात्मकावरणमाना- 
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गोडब्रह्मानन्दी ( खुघुचन्द्रिका ) । 
सेषः ! अजनकत्वादिति । अन्यथा तथा नेलयाकारकक्तानो्प्यापत्तिरिति भावः। तदेति । सविकस्पकटतेरदंकार- 
जन्यत्वेन ज्ञान विरोधित्वसविषयकरवभ्रकारका वि्याद्त्तिनं सुक्ौ जायते । अतएव “सिद्धान्तबिन्दावुक्तम्--भदहंकारा- 
भावाद नेका वििष्टवृत्तिरि'ति ! वस्तुतस्तु-कानस्वसनिषयकस्वाभ्यां रूपाभ्यामेव क्ानशेव ज्ञानविरोषित्वसबि- 
कयकत्वाभ्वासेव्तानसानु भवः; तसखेव तस्यापि सविकल्पकेकवेद्यत्वात् । तथाच तर्दैन्यप्रकारकल्ानखेव सुषु्ाव- 

म्वनियसत््तदशक्तानं अले वाहंकारस्य हेतुता । विस्तरेण चेदं बिन्दुटीकायामुक्तम् । परामष्त्वात् सवैस्वात् । ममा- 
श्रलेक मक्सः परिणामित्वेनाविद्यादृत्तिरूपस्ट्रतेरविद्यापरिणामत्वादविद्योपहितसक्षिण एव तद्ाश्रयत्वमिति भावः । 
वुच्येवेक्ति । नच-- जागरे बाधामावादागन्तुकदोषाजन्यष्वाच सुपुषक्लानं नाविचयादृत्तिरिति-- वाच्यम्; देहात्मेक्य- 
सुखादिविषयकाविदावृत्तेतह्यततनेकवबाध्यस्वेनेदानीमबाभ्यत्वाद् विधावृत्तेरिदानीं बध्यत्वानियमात्, उक्तवृत्तिवदेयोक्त- 
दोषजन्यस्वसं मवाच्च । सुषुपिवि रि्ाक्ञानेति । अज्ञान बिरिष्टसखरूपमाप्रेयथेः । भानात् विषयीकरणात् । केव- 
खाक्ञनेति । विरिष्टान्याक्लानसखरूपेलयथैः । एकैव निर्विकद्पकन्चत्तिर्वेशिष्टकेवलखाक्तानखसरूपद्वयविषयिका विरिष्टारो 
स्तिः, केवलणंरो स्वुमव दति भावः । विनादासंस्छते विनाश्चरूपसूकष्मावस्थायुक्तमन्तानमाच्रम. । नलु वृत्तिः । 
सुषकषिकारमात्रगाया एकस्या दृ्तेरस्वीकार इति भावः । सुषुतिगेति । सुषुिकालमात्रगतेल्थः । एकैवाचिद्या- 
कतिः सुषुष्यादिकारस्थायिनी, नतु सुुश्तिकार्मान्नदत्तिः काचन वृत्तिः । यन्नारात् सरणमिय्थः । अथवा 
प्ररयवदेक सुषु शरृत्तिनै सखीफियत इलयारयेन प्रखयोपममिलयसोक्तस्वाद्धिज्ञानजन्यल्लानं सुषुक्तौ नेयः कारा- 
दयव्यक्धानत्वात् सुषुखिजात्कार्योः संर्कारकाठेन भ्यवधानाभावात् । नयु सौपषुसदृत्तिनाशाभावेऽपि विषयना- 
ज्ञादिषयावच्छिश्नविन्नारोन र्गरृतिरास्ताम् , तत्राह--न हीति। आत्मस्थम् अक्ञानम् । अतीतभाक्् अतीतम् । 
हेदमाह--न भूतेति । भरत्यक् अक्षानोपहितवित् । तेन उक्हेतुना । बिकस्पः नत स्ष्तिरूपनिर्विकट्पः । सः नाचे- 
दिषभिति पर्ययः बिकस्पतां वरयति । यतससख प्र्यस्य खाथैदेश्षः स्वा्थाधिकरणक; । पराथोऽथैः विषयः अज्ञाने 
अ्ानभिश्नोः शानविरोधिस्वादिरूपो विषय इति यावत्। अभावेव्यादि । अभावस्य सर्वङ्स्यभावख । प्रत्ययः 
कारणम्} उद्विक्ततमोगुणः आलम्बनं विषयो यस्याः सा तथा अरतीयते प्राप्यते का्ैमनेनेति व्युत्पत्तेः अत्ययपदस्य 
कारणार्थंकस्वात् ! तमोगुणस्योद्वेके सति सष्वगुणपरिणामरूपा सुषुशिरूपा वृत्तिः, नतु तमोगुणसयेव परिणामः; 
“सस्वात् संजायते ज्ञानमिति स्यतेः । अतएव सुषुिनिरक्ोपपादने मामल्यामीक्षयथिकरणे दृस्यन्तरामावकारणतमो- 
रुंणाकरम्बना इत्तिरिषयक्तम् । कारद्ोति । प्रमाणादीतरब्त्यभावकारणेय्थः । मात्रपदं साननिरोधादिघर्मान्तरस्या- 
साने बिदे्णस्कनिरासाय ॥ एतेन गुणन्रयाक्ञान विषयकस्वस्य पूर्वमुक्तस्वाद्विख्ड मिदं तमोगुणमाच्रविषयकस्ववचनमिति 
परासः । साक्रपदरयं सुणान्तरान्यवच्छेदकस्वात् । इति धीः अज्ञानः खषसित्वेनपदुदूयमानध्पः । खुप इतिः । 



[ अज्ञानप्रयक्षोपपत्तिः ] गोडनब्रह्मानन्दीयुता । ५५९ 

खस्बना काचिृत्तिः खषुधिरित्यभिप्रेलय तदुपर्तचैतन्यस्य तन्नरोनेव नाशात्तत्काटीनाक्षानाुभव- 
जनितसंस्कारवद्रोन न किचिदवेदिषःमिति स्मरणमभ्युपेत"सिति वातिंकविवरणयोरप्यविरोधः । 
अत एवोक्तं वारतिककारेखषस्तिव्राह्यणे--“न चेद्ञुभवनव्याप्तिः खषुश्तस्याभ्युपेयते । नाघेदिषं खषुशोऽह- 
मिति धीः किंवटाद्धषेत् ॥' इत्यादि । अभिप्रायस्तु वर्णितः । पवंच साश्ष्यक्षानसुखाकारास्तिस्नो- 
ऽवियारत्तयः खुषुध्याख्यैकेव वा दृचचिरित्यन्यदेतत् । निर्विकदपकस्यापि स्मरणज्नकत्वम् । अह 
कारोपरागकाछीनत्वाभावेन तत्ताठ्ेख इत्यादि. सवैसुपपादितमस्ाभिः सिद्धान्तबिन्दौ । तस्मात् 
सौधुश्राजुभवोऽपि भावरूपाक्षानविषय इति सिद्धम् ॥ इव्यद्ैतसिद्धौ अज्ञानप्रलयक्षत्वोपपत्तिः ॥ 

गोडन्रह्मानन्दी ( ङघुचन्दिका ) 1 

धीरित्यन्वथः । तेन सुषु नवेदिषमिलस्य सविकरपकस्वेऽपि न क्षतिः । उक्तधियः अज्ञानोोऽनुभवत्वं चक 
दक्यम् । नतु सुषुश्वंशे खरूपसुखांसचे वा । नहि बिक्षेपबाह्ुस्यकारे जागरे वदयुभवसंभवः । नच--काचैसामान्य- 
संस्कारोपहितचेतन्यज्ञाने स्वरूपसुखसुषुधितत्मकाश्चरूपचैतन्यनाश्षत्वस्योक्संस्कारनाश रूपजाभ्रदवश्था्यां स्वीकारात्तस 
एव वयोः स््तिरिति-- वाच्यम्; उक्तसंस्कारस्य तदुभया विषयकत्वेन तज्नाशञास्मकजाय्रदवस्थायास्तहुमयधिषयख- 
संस्कारस्वासंभवात् । अथोक्तथेतन्यारमकल्वस्यापि तस्य सखीकारात्तस्संभव इति शयेन्न; वृत्तिचेतन्य्रयोरेकजावीयविषयस्वा. 
भगेन तदन्तभौयेन संस्कारस्य देतुत्वासंभवात् , वृत्तेर्दिं विषयस्वमाकारास्यम् । चैतन्यस्य तु तादात्म्यम् । तथा. 
लुमिव्यादिव्रन्तिना्स्य हेतुतायाः क्वे प्रकृते वृत्तिरावदयकी । किंच वित्स्वरूपस्यैव सुखत्वेन जागरमभ्येऽपि 
तत्स्छतिसंभवेन सुषुस्युत्तरमेव सुणखमास्मिति स््तिरिलयत्र बीजभावः । तसमात् सुपुसो सुखाकारा इृत्तिरावक्ष्यकी. । 
सैवाज्ञानाकारा सुपुक्िस्तद दिष्रयिकापि तत्सूकष्मावस्था तर्स्तिदेलुः; दृत्तिमा्रस्येव न्ते सद्विषयेष्विव तत्रापि स्फति- 

हेतुष्वकषटपनात् । ातसवेन हि सदेः सयेत इनि भामल्यामध्यासभाष्यस्थायामुक्तम् । सथाचेतादशसुषुष्ौ सखरूपसुखे- 
सोक्तानु भवो न वेदभ्युपेयते, नयेदिषमिति धीम्तटु भयविषयिका किंनिबम्धनेल्यनेन वदु भयविषयकस्वाघुरोधेन सौपुष- 
यृसिरावदयकी ॥ ततश्च तस्यामेवाक्ञानाकारत्वं स्वीकृ रदु भयसर्ष्टतेरश्षानेऽपि स्खतित्वमानुभाविकं नापरूपनीयमितिं 
क्षापिवम् वर्णितं इति 1 विवरणसख योऽभिप्राय उक्तः, स एव “न चेदियादिवार्तिकस्येषय्थः। जनकत्वमिति । 
माकाश्षादिपदात् ञुद्धाकाशशक्तप्वेन क्षानात् छुद्धाकाशस्दतिर्मणिकारादिभिरक्तेति निर्विकल्यकानुभवस्य सविकपकानु- 
भवस्येव स्दरतिजनकस्ये बाधकाभाव इति भावः ¦! अंह मिद्यादि ! सप्रकारकाक्षाम प्रलय्हकारस्य हेतुस्वान्तद्भावेम 
सोपुसन्ञाने वदेशक्ाछातंबन्धरूपतक्ाप्रकारकटवाभावात् वजन्यस्दटरतेरपि स दति भावः ॥ दति छघुखन्द्रिकायां 
अक्षानग्रत्यक्षोपपाद्नम् ॥ 

न 

अथाज्ञानवादे अन्नासप्रत्यक्षोपपत्तिः। 

(१) तत्र न्यायामृत्कारः- 
साक्षिवेये सुखादाव्षानाभयेन जडे खआवरणङ्ष्याभावेन घटं न॒ जानामील्यादिभ्रतीतेरिव ज्ञानाभावनिषयक्रलात् तत 

छव परोक्षे धमादौ क्ते न जानामीद्यनुभवोपपत्तेशवाहमज्ञः अदं न जानामीद्यादिग्रस्ययानामपि ज्ञानाभावविषयकत्वमेष । 
न हि मवन्मतेऽप्यहमर्थस्याज्ञानाश्रयत्व्घभवः । अतएव श्यहमक्ो मयि जञानं नास्तीति प्रत्यमयोः निश्ेषणनिशेष्यभाक- 
व्यासं विना विषयभेदाप्रतीत्युपपत्तिः । श्रवणादिसाध्यमोकषषतुगरहम्ञान प्रागभावस्य सत्वेन तज्ज्ञाने प्रतियोगिश्ानाका- 
नार्यां व्याहतेस्तुल्यत्बेन नात्र पर्युमोगावकादाः ! एवंच यया सामान्यङूपेण अतियोशिक्ञानस्म प्रागभावस्थरे विशेषरूपेण 
निषेधे करणत्वान्न व्याहतिः, एवं प्रकृतेऽपि सामान्यतो शृततिज्ञामसख साक्षिवेद्यत्वेन विशोषतोऽभावश्षमञ्यपपयत शति स्याह 
खमावात् । भस्तुवा कथचिष्याहतिप्रसङ्गः, तथापि भक्चानमिति द्वयसपश्ज्ञानपयुंवासेनामिषानादिति विवरणवचनोपपचय 
अज्ञानज्ञानविसोधप्रामाणिकल्वोपपत्यथं च न जानामीलादौ नसुकेखेऽपि छरधोऽस्मीखादौ ानत्ररोधित्वेनेवाज्ञानखाङ्गीक- 
रणीयतया भावरूपाज्ञानवदेऽपि विरोधनिरूपकङ्ानाज्ञानाभ्यां ग्मादतिसाम्येन यश्चोसयोरिति न्यायेन न ॒प्यलुयोगाबसरः ! 

तमोनीदारादिराब्ैः सामान्यतः तत्प्रतीतौ निरोधाप्रययेनाज्ञानसख विरोधिनिरूपकङ्ाना्ञाननियतत्वं तु ज्ञानाभावेऽपि सममः 
अ्मेयलादिनाऽमावज्ञानेऽपि अतियोभिज्ञानानपेकषणात् 1 एवं च अमज्ञ इति परयकष मानसूपाक्ाने प्रमाणम्; तेन --- 
ब्रह्म न जानामीति प्रत्ययोऽपि--व्यास्यावः; विशिष्टज्ञानं अति विकेषणज्ञानखं बिशोैणतावच्छेदकप्रकारकङ्ानस् वा 
हेदुत्वेनावच्छेदकमदाश्ानाकञानाम्यां मह्मज्ञानज्ञानासंमवाव्। पतेन--लदुक्ार्थं न जानानीखहुमकोऽपि~-4क्ाल्ालः, 



१६० अदैतसिद्धिः । [ परिच्छेद; १] 

[1 

सामान्यतोऽ्ञानसैव विरोषतः तदभावज्ञानहेतुलात् । यदितु॒विज्ेषज्ञानज्ञानस्येव तदभावन्ञानहेतुलमिलयाय एवमपि 

सखूपेण विरोषक्ञने सत्यपि संश्षयादिविरोभिभूतविरेषभकारकलञाननिषैषस्येवात् विवक्षितत्वेन खसूपेण विरेषक्ानक्ानस- 

चेऽपि न दोषः 1 वस्तुतस्तु--्रह्म न जानामीलयख लदुक्तमर्थ नजानामीखस्य च ब्रहमजञानादिकं नास्तीति नाथः, येन 

अ॑तियोगित्वेन विेषज्ञानापेक्षा खात्, रितु ब्रह्मज्ञाने करतल्यमलकन्ञाने इव सखविषयग्यावत॑कधर्मविषयकलनिषेघ .एवेति 

न कोऽपि दोषः । परमार्थंतस्तु--साक्षाव् लदुक्ताथनिषयकं पमाणज्ञानं मयि नातीव न जानामीति प्रया दति 

सीक्षाललययाविषयत्वेनाथौसनतवेन अमाणज्ञाननिषेधोपपत्त्या सवोपपत्तिः । पतेन --न किंचिदवेदिषं खखमदमसखाप्समिति 

परामदसिद्धः “ सौषुपिकालुमवोऽपि--व्याख्यातः तस्यापि पू्वोक्तप्रकारेण दुःखं नावेदिषमिलादीनामिव जञानाभवविपय- 

कत्वात् । क्कच परामरसीशन्देन किमनुमानम्, उत सरणं विवक्षितम्, आच --अवस्थाविशेषवत्वेन ज्ञानसामगरीविर- 

वत्ेन तुल्ययोगक्चेमे आत्मादौ स्म्येमाणेऽपि तद्वत्तया नियमेनासर्थेमाणत्वेन वा हेतुना सषु ्ञानाभावस्येवातुमानेन 

-आनरूपाज्ञानाविषयीकरणम् । द्वितीये --अनायज्ञानोपरक्तसाक्िचैतन्यरूपसौषुपज्ञानस्य खतो वोपाधितो नाऽविनाितवेन 

संस्कासजनकत्वेन संस्कारद्वाराऽ्नभवजन्यन्नानत्वरूपस्रतित्वानुपपत्तिः 1 पतेन --जञानविरोभिमावरूपाजञाने नव सपुरं 

चञानाजुभव इति वचनमपि--पराहतम्; बिरोधिपदार्थाजुभवेन विरोष्यन्तराभावाजुमाने सौषुप्िकरागामावाजमानाय 

दवेषाुसवस्याप्यज्गीकारापत्तेः । ज्ञानाभवेन रागाभावालुमानं तु न संभवति; आत्मनः प्रकाशमानत्वात् । एवेचाज्ञानस्येव 

ज्ञानामावस्यापि खरूपतो भानसंमवेनान्ञानदृत्तिप्रतिविम्बितचैतन्यरूपस्याज्ञानाजुभवस्य जाग्रयपि सत्त्वेन अमदो इवे 

-सरणरूपलवाभव्रेन च सौघुप्ताजुभवोऽपि न भावरूपाज्ञाने मानमिति सिद्धमिति-वणेयन्ति ॥ 

(२) अदेतसिद्धिकारास्त-- 
` खस्मन् गियमाने साक्चिेये खलादौ न जानामीति व्यवदारासंमवेन परयुखादौ त्यवदारसख परोक्ष्ञाननिवसयपरमात्र- 

जञसेनौीपपत्या परोक्ज्ञानेन ्मात्रज्ञाननिदत्यैव तत्काज्ञातथमायज्ञानानजमवोपपत्याऽज्ञानाश्रयचैतन्य एवान्तःकरणता- 
दाततयाभ्यासिनैकाभयतवसंबन्धेनादमज्ञ इ्यादिप्रययानामपि घटावच्छिच्नचेतन्याभचिताज्ञानविषयक्सय घटं न जानामीलादि- 
भलेक्षछेव भावस्पाज्ञानविषयकलमेव धक्तम्; मयि ज्ञानं नास्तीति अतीतेः कानाभावविषयतवे ज्ञानलसामान्यावन्छि्न- 
अवियोगिताकामावप्रतीतेः यावज्ज्ञानविरोषविरोधितेन तत्कारणत्वाभिमतज्ञानविरेषोदये व्याघातापत्त्याऽभावलुदिवेयश्न- 
प्यखाङ्गीकरणीयतया बिषयाभाववैलक्षण्यसिच्या अहमज्ञः मयि ज्ञानं नास्तीति प्रल्ययोर्विषयमेदाप्रतीतेः ज्ञानद्वयस्यापि 
भवहमाज्ञानगो चरत्व एवोपपततेः। श्रवणादिसाष्यलमोक्षदेतुतवप्रकारकबह्क्ञानक्ञानस्य श्रवणासाध्यत्वेन तःप्रायभावपिघातेन 
नासन्मतेऽपि " व्याघातसाम्यम् । एवंच प्तियोगितावच्छेदकावच्छिननप्रतियोगिज्ञानसवाभावक्ञानहेतुत्वेन सामान्यतः 
अतियो गिन्ञानेन विशेषतोऽमावन्ञानोपपादनासंभवेनेहेदानीं धरो नास्तीति प्रतीतेरपि सामान्यधर्मावच्छिन्ग्रतियोभिनाक- 
कारुविोषावच्छि्यावद्धिरोषाभावविषयकत्वेन प्रागभावप्रतीतावपि ताद्शकायैकारणमावामवेन प्रतियोगिज्ञानाञ्चानाभ्यां 

घ्याहल्या न ज्ञानाभावविषयं ्रयक्षमिति मन्तव्यम् । सव॑ वस्तु ज्ञाततयाञ्जञाततया वा साक्षिगोचर इति विवरणोक्ल्या 
अज्ञानयहे साक्षिचेतन्ययेश्षायामपि विषयगोचरप्रमानपेक्षणत् भावरूपाज्ञानपक्षे न व्याहतिः \ व्रृचिज्ञानस्य साध्षि- 
वैयत्वेऽपि तदभावख साक्षिवेयत्वाभवेन न ॒ज्ञानाभावस्यापि साक्षिमात्रपिक्षत्वेन व्याहदययभावः । एवंच अमत्त दति 
असक्ष मावरूपाज्ञानविषयमेवेति सिद्धम् । एतेन--त्रह्म न जानामीति अल्ययोऽपि- व्याख्यातः; विरिष्टयैरिथ्युद्धौ 
विशेषणज्ञानस्य तत्त्वावच्छेदकम्रकारकन्ञानसख वाऽदेतुत्वेन, हेत॒लऽपि विशेष्ये विशेषणं तत्रापि विरोषणमिति रीलया विशि 
अद्धिसंभवेनायच्छेदकविषयज्ञानं विनापि तत्मलययसंभवात् । अत्त पव-तवदुक्तमथै न जानामीति प्रयक्षमपि त्र प्रमाण- 
मिति सूचितम्; विशेषज्ञानाभावस्य त्वदुक्ताथज्ञानामावस्य वाऽनभ्युपगमे तद्विषयज्ञानसच्वेन व्यवहारापत््याऽचुभवविरो- 
धेनः -विशेषप्रकारकन्ञानामाव एवात्र विवक्षित इति वणैयितुमखक्यत्वात् । एतेन--करतलामख्न्ञनि प्रसिद्धं खविपयय्या- 
व्तैकधर्मविषयत्वमेवात्र निषिध्यत इति वचनमपि-पराहतम् ; त्वदुक्तस्यापि मदुक्तत्वाव्यावर्तकत्वेन सामान्यतो व्याव- 
तकरधरमतिषयत्वस्य निषेद्धुमदाक्यत्वात् । साक्षात् तदुक्तार्थस्यान्यनिष्ठस शब्दादिप्रमाणादिना बोधने तद्धिषयत्वस्यापि ज्ञाने 
ब्रोधचेन त्वङुक्तार्थविषयकं ज्ञानमागतमिति तन्निषेधे व्याधातापत्त्या साक्षात् त्वदुक्तार्थविषयकं प्रमाणज्ञानं नास्तीत्येवंपरतया 
व्या्यानमपि न युक्तम् । पतेन-परामशेसिद्धसौषुप्रालमावोऽपि--ञ्याख्यातः; जञानाभावमन्तरेणावस्थायां विङ्षेषवतत्व- 
प्याशाक्यवचनलेन ज्ञानाभावायुमापकन्ञानसामग्रीविरहय ज्ञानाभावानुमेयत्वेनान्योन्याश्रयेण यथाश्चुतसख नियमेनास्मर्य॑माण- 
लस्यासिष्या उषुप्निकालावच्छिन्नस्योपक्षणीयज्ञानामावासाधकत्वेन तत्रैव व्यभिचारेण चाज्ञानाभावाचुमिखसंभवात् प्रात् . 
रयुभूतचल्वरेः गजज्ञानाभावन्ञानं भावरूपाज्ञानलिङ्गकालुपरब्धक्ञानेन सरवत्रा्ञानसख ज्ञानामावन्याप्यखेन ज्ञानाभावे्नद 
रगाभावानुमानमपि संभवयेवेति मन्तम्यम् । अज्ञानदृत्तिप्रतिबिम्बितचैतन्यसैव साक्षिपदाथतेन उत्तिना्चात् संस्कासे- 
प्रत्या -जाभ्रलयपि ̀  सषत्यास्यतामसाविदाद़प्तिविदिज्ञानस्य सक्षिणाऽनलुभूयमानत्वेन न किंचिदवेदिषमिदयदेः स्मरण 



[ अज्ञानप्रयक्षोपपत्तिः | गोडनद्यानन्दीयुता । ५६१ 
=. 

रूपत्वेऽपि तु बाधकाभावः । इद् ठु अमावग्रययारम्बना इत्तििद्रेति योगसूत्ाजुसारीति “न सुषुिगविज्ञानं नाज्ञासिषमिति 
स्छति"ःरिति प्रस्थानान्तरपरवार्तिकेन न विरोध इति सव॑मनवयमिति- निरूपयन्ति ॥ 

(३) तरङ्किणीकारास्त॒- 
सखसमचेत्वभ्रन्तसिद्धसुलादं साक्षिवेे न जानामीति व्यवहारस्य सर्वसिद्धत्वेनैकसेवाज्ञानस्य विषयग्रमातृगतत्वेन 

विपयाज्ञानाविनश धमाद ज्ञतेऽपि न जानामीति व्यवहारपत्या श्द्धभेतन्यस्यन्ञानाश्रयतया विरिष्य म्रतीदयसं भवेनाह- 

मन्न इदयश्यम सुष्यरप्रयप्रन्वेनहिमर्थस्यैवाज्ञानाश्रयरत्वेन चाहमज्ञ॒दव्यादिप्रदययानां ज्ञानाभविविषथकलमेवाङ्गी करणीयम् । 
अनवर हि मयि ज्ञनं नास्तीति तीवा अमत्त इति प्रतीतेः विपयरतो >चिकञेपोऽप्युप्रपयते । सामान्यधर्मस्यापि विश्ेषामाव- 
ति प्रोगिनावच्छेरकलघ्य खकूपरसंवन्धशूपस्याङ्गी श्न रत् प्रतियोगि वावच्छेरकरावच्चछिन्नप्रतियोगिन्ञानेऽपि ज्ञानविशेषाभावन्ञाने 

व्याघातानापच्या वायौ रूप्रामावादिज्ञानवेजालयक्रद्पनायोगात्. योगेऽपि यावदभावरकिचिदभावविपयकत्वेनैव तत्कत्पनसख 
युक्तला्च मयि ज्ञानं नास्तीति प्रतीतेः जानाभावविषयकलस्यते युक्तलादद्टमन्ञ इति प्रतीतेरपि ज्ञानाभावविषयलसैव युक्त- 
लात्, अन्यथा श्रव्रेणादिसाध्यनिष्प्रपश्चात्मज्चानप्रागभावङ्ञानार्थं निप्परपशात्ज्ञनज्ञाने सति प्आागमभावासत्वे भवतामपि मते 
व्य।घानापत्तेः । एवंच प्रतिग्ोगितावच्छदकवच्छिननप्रतिगोगिज्ञानखवाभाव्ञानहेवुत्येऽपि व्याघात्तानापत्त्या न भावद्ूपाज्ञान- 

विप्रग्रमदटमन दव्यादिप्रयश्नमिति मन्तव्यम् ¦ मावरू्पाजानस्य,पि विरोधिज्नानोत्पत््यतुत्पत्तिप्यां न्याघातापत्या साक्षिचेत- 
न्यन्येव्रपिन्षिन तन्परिद्ारस्य ज्ञानद्रारकनानविपग्रविषग्रकमाक्षिज्ञानस्य भअचरतेऽपि संभवेनाविशेषात् । तस्मात् न जानामीति 

सनविसेधिनः कम्यचिःनुभूयमनम्यामावविपयन्वं प्रकल्प्य तद्भासा विषयावुभवक्रल्पनापेक्या इ्ुपतेऽभाचे विषयानुभावकता- 
काल्पनमेव स्यघ्रेन युक्तम् । चह्मन जानामीति विलिष्यथिष्क्ञाने यथा विशेषणज्ञानस्य विश्पणलावच्छेदकप्रकारकल्ञानस्य 
वरान हनुं हेतुष्वऽ्पि विदध्य विक्षपगमितिरीप्या विदिषवरिजानमनादवीक्रियति, तथैव स्ानाभावज्ञानपक्षेऽप्यङ्गीकियते 
द्तिन कापि हानिरिति भावरूयाजञानि नाहमज्ञ इति प्रयश्चं प्रमाणम् । पेन --संपुप्तलुभवोऽपि--ग्याख्यातः; श्ुति- 

सिद्धप्राज्ञपरिष्वङ्गक्षणकालविश्ेषस्य सुपु्याख्यसय ज्ञानाभावातिस्किस्य सुनेचत्वेन खसूपमुखानुभवस्येन्दरियोपरमप्रयोज- 
कलादिन्िमरविषयानुभवजन्यमु वानुभवस्य नदानीममवजेदानीन्तनन्दरियप्रसदिततरिद्धियोपरमादुमानेन अन्योन्याश्रयानव- 
काञ्चन तुल्ययोगक्षेमं शयत्र वुल्यपदनायुपेक्षणीयस्यव विवक्षणेनोपेक्षणीयज्ञानवति व्यभिचारा्रसङ्गेन च ज्ञानाभावादुमिति- 
संभवात् । पतेन--परामरेपदेन स्मरणमेव विवक्ष्यते इति वचनमपि - पराहतम्; दोषाजन्यलेन व्यवदारददायाम- 
ज! ध्यत्वेमच सुदुतरव्िदयद्रचिलायोगेन योगेऽपि अक्ञानांश मृपु्तिजागरयोः तुत्यसामप्रीकलाद्धारावाहिकबुद्धिलस्येवाही- 
करणीयलात् । अतपव अव्यकृतप्रक्रियायनं वापिकमप्युपपदयतं दति-प्रतिपाद्यन्ति ॥ 

(४) रघुचन्द्रिकाकारास्तु- 
असलपाद्काज्ञानाविपयतरप्रयो जकविशिषटवित एव जनादयर्थत्वेन परोक्षशनेनो क्ाक्चानषिनाशेन इतिः धममौदौ न जाना- 

मीति व्यवहारानापत्या “पू्िद्धतमसो हि पिमः” इति न्यायेनाज्ञानाश्रयकोरौ विदन्यनिवेशा संभवेनादइमभौशनयोरेका- 
श्रयल्वेमैवादमङ्ञ॒इद्यादिप्रल्ययोपपच्या भ्रटो नास्तीसादौ परटलावच्छिषश्रतियोगिताकत्वभानप््या अतियोगिनि अकारस्य 
तब्यापकसयैव वावच्छद्कत्येऽपि सामान्यधर्मस्य प्रतियोगिन्मप्रकारत्रेन सामान्यधर्मस्य प्रतियोभिन्यपि प्रकारत्वेऽपि सामान्य- 
धमोश्नययावद्वि्ेषाभावसयैव वायौ रूपं नास्तीदयत्रेवाह्मीकरणीयतया धरत्वेन पटो नास्तीति धियो घरटवदिदमिति श्ञानाविसे- 
धाथंमभावांदो येन रूपेण अकारता तदवच्छठननप्रतियोगिताकधीत्वेनैव तद्धुपविषिष्टवतताधीविरोधिवेन सामान्यधमोवच्छि्ष- 
ज्ञाने विरोषाभावविषयकलासंभवेन यावर्लानाभावविषयकत्वस्मावदयकत्वाग्याघःतापच्या मयि शानं नास्तीति अखयस्येव 
मावरूपाक्ञानविषयकलस्थैवाङ्वीकरणीयत्वेन चादमज्ञ इति प्रययो भावरूपाज्ञाने प्रमाणमेव । श्रवणादिसाष्यत्वादिप्रकारक- 
निष्परपशवा्मश्ञानज्ञने सत्यपि तत्मासभावाविरोषेन सामान्यधमोवच्छिनकालविहेषावच्टिश्ब्रह्मह्ानादन्ताभावविषयकत्वेऽपि 

इदानीं ब्रह्मज्ञाने नास्तीति व्यवदारोपपच्या विवरणोकतेरकने नष्टे श्ानधिरोधेन तदनद्चमवाभिप्रायत्वेन विषयविशेषश्रिताखण्ड- 
ध्मेविधिषटस्वाश्चनस्य श्ञानविरोधिलिनाक्शानभरलयस्यासमिरनङ्ीकारेणाङ्गीकारेऽपि साक्षिभासयत्वेनासन्मते न व्याघातः । 
यथाचाज्ञानगियोधिलस्यज्ञानवत्साकषिभाखतवं॑नैवं ज्ञानाभाजविशेषणज्ञानावच्छेदकानामपि साक्षिमास्यत्वम्; विद्यमानस्यैव 
साक्षिभास्यत्वेन श्वानतदभावयोर्भयोरपि साकषिभस्यत्वाभावादिति मरतियोगिज्ञानं साकिरूपमपि न सिथ्यतीति भवन्मते न 
व्याघातासंभवः । एतेन-- रह्म न जानामीयदेः अद्धैतमत इव निरेभ्ये विरेषणमिति रखा विधिष्ठैरिश्यावगाह्िलमेवेति 
वचनमपि--पराइतम् } प्रतियोगिविङेषितामावहुदिविषिषटवैशिषटयमयीदां नातिशेत शति सिद्धान्तविरोधस्य भवन्मते 
समापततेः। एवंच अहमज्ञ इयादिप्रतीतेभौवरूपाङ्ञनविषयत्वमेवाक्ीकरणीयमिति द्धम् । एतेन --परामरससिद्धसौषुप्ाचम- 
कोज्या तत्र परामरश्चन्देन हि न ्वानामावाद्धमानविवक्षः; सौबुपरादुभवसिद्धसैव आ्ञपरिष्वङ्गदिश्चुयाऽबु- 

अद्ै, पि, ७१ 

^ ^ ५, 



५६२ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः १ । 

अथ अज्ञानवादे अनुमानोपपत्तिः । 

अञ्ुमानमपि तञ्च विवरणोक्तं प्रमाणम् । विवादपदं प्रमाण्ञाने, खप्रागभावव्यतिरिक्तखविषया- 

वरणखनिवत्यखदेशगतवस्त्वन्तरपू्ैकम्, अभ्रकाशितार्थेपकाश्कत्वात्, अन्धकारे अरथमोत्पन्न- 

अदीपप्रभावःदिति । अच प्रमाणपदं परमाणवृ्तेरेव पक्षत्वेन ुखादिप्रमायां साक्षिचैतन्यरूपायामन्ञ- 

नानिवरतिकायां बाचवारणाय ।! घम्ब॑शाधमाणव्त्तेरिदमि्याकाराया अन्ञानानिवतिंकायाः पश्वः 

हिमौवाय विवादपदमिति विशेषणम् । बिशेषाकारपरमाणदृत्तिरिति फणितोऽ्थः । परोक्चप्रमाया 

अप्यसत््वावरणरूपग्रमाठगताज्ञाननिवतेकत्वात् न तर्दशेऽपि बाधः । नन्विदमिति प्रमाणद्ुसेर- 

ज्ञानानिवतैकत्वे अज्ञातज्ञापकत्वरूपप्रमात्वेन व्यवहारो न स्यात्, न; इदमाकारश्रमसंरायादशैनेन 

तदरोचराज्ञानकल्पने मानाभावेन तत्र खुखादिज्ञानवद्यथार्थत्वमत्रेण प्रमात्वव्यवहायोपपत्तेः । 

यदृहुः--श्वम्यशे सवैमश्रान्ते भकारे तु विपयेयः ॥ इति । यदि त॒ रमसंशयाजनकमपि तदाका- 

रमक्ञानमयुभववबखादास्थीयेत, तर्हिं सापि पक्षेऽन्तभेवतुः माणघुत्तित्वावच्छेदेनेवाक्ञाननिवतैकत्वा- 

नपायात्, तदाच विवाद्पदमिति विरोषणमनादेयम् । एतसिन् पक्षे आमोपादानत्वयोग्यत्वमविदया- 

रश्चणं दष्टव्यम् ; श्रमोपादानत्वस्य धरम्यशक्ञाननिव्यौक्ञानेऽग्यापेरिस्यवघेयम् । धारावाहिकचुद्धीनां 

च॒ तत्तत्काङावच्ि्छिन्नार्थविषयत्वेनाज्ञातक्ञापकत्वमस्त्येव; कालस्य सवैश्रमाणवेद्यत्वाभ्युपगमात् । 

अनात्माकारप्रमाणच्त्ती्नां च तत्तदवच्छिन्नचेतन्यविषयत्वेन खविषयावरणनिवतैकत्वमस्त्येवः 
चिखेनेव पकाराप्रसक्तेः; न त्वनवच्छिन्नचित्वेन, गोरवात्; एतावन्तं कारं मया न ज्ञातोऽयसिद्ानीं 
ज्ञातः इत्यद्ुभवाच्च । रूपादिदहीनस्यापि तत्तद वच्छि् चैतन्यस्य परत्यक्षादिविषयत्वमुक्तं अक्र । 

गरतिकरमव्यवश्थामभ्युपगस्य चेदमदुमानम्, न त दष्िखष्टिपक्च इति ध्येयम् । साध्ये चाद्यं विदोषणंः 
प्रतियोग्यतिरिक्ता भ्रागभावनिवृत्तिरिति मते पागमावेनाथौन्तरवारणाथ । तदुदीच्यध्वंसादिकम- 
दाय नाथीन्तरप्रसक्तिः, कितु पूवचुस्यभावमादायेति बस्तुगतिभलुरुभ्य माक्पदम । अवेयथ्य च 
अतियोगिविशेषणत्वेनाखण्डाभावसंपादकतया । एतेन--यतो ज्ञानमज्ञानस्यैव निवतैकमिति नियम- 

गोडब्रह्मानन्दी ( कधुचन्दरिका ) । 
विरोषाकारेति । दरदंस्वान्यप्रकारिकेयथेः । प्रमास्वं चेन्द्रियादिजस्यवृत्तिनिष्ठो जातिविरोषः । असस्वावर- 

शेति 1 खविषयविषयकेल्यादिः । यथार्थत्वेति ! व्यवहारकाराबाध्य बिषयकव्वे्रभः । धर्म्यंरो दर्द॑सवाशे । प्रकारे 
इदंववान्यांसे । अ्रमोपादानत्वस्य ्रमोपधायकत्वख । काटावच्छिन्नेति । कारबिरिष्टे्यथः। नच--श्चणानाम- 
तीन्द्रियस्वात् स्थुककार्सय च प्रथमक्ञनेनैव गृहीतत्वाद्भि तीयादिक्लानानां न तद्विषयकाक्ञाननाह्यकस्वमिति--काच्यस् ; 

स्वोत्यत्तिकारोवपन्नस्थूरुकारखैव तत्तञ्ञानविषयत्वात्, क्षणानामतीन्द्रियत्वे मानामावाच्च । तदुक्तं राख्रदीपि- 
कायाम्--"अस्मिन् क्षणे घटो मया इष्टं इति प्रक्षे क्षणो भातीति । नच परोक्षस्य काराविषयकत्वादपरोश्चो.ऽगि 
तथेति-- वाच्यम्; परोक्षेऽपि कालाभाननियमात् । उपपादितं च परिष्छिन्रससख मिथ्यास्वहेतुत्वोपपादने तदस्माभिः । 
स्ैपरमाणेति । परिच्छिग्नत्वहेतपपादने विवेचितमेतत् । तत्तदवच््छिन्नेति । ऋानसमान्यसामभ्या एव न्ताने 
तत्तदर्थोपहितचिद्पसत्ताचिषयकष्वे प्रयोजकतवमिल्यादि पूर्वोक्तं स्मवव्यम् । न ज्ञातोऽयमिति । भवं घयादिः अक्तात- 
चिद्वच्छेदक इत्यथैः । प्रतियोग्यतिरिक्तेति । घटात्तश्मागभावो नष्ट इघ्यनुभवात् यथा घटजन्यसतत्परागभावनाश्चः, 
तथा क्ञानादज्ञानं नष्टमिदनुभवात् क्ञनजन्योऽज्ञाननश्ः । प्रतियोग्येव भरागभावनाश्च इति मते तु ज्षानमेवान्षानलि- 

शृततिरिति तदनुषार्येव साध्यम् › नतु यथोक्तमिति । अवैयथ्य॑ मिति । संमवग्राचुर्येणेदम् । साध्ये व्यथैविरोषणस्या- 

वदिन श्रुखघ्रतिसन्धानेन न क्रिचिदमेदिषमिति प्रयथेन च अज्ञपरिषवज्गादिज्ञानामावातिरिकविेषासंमेबेन इन्दियोपरमस्य 
समाध्युत्तरकालिकचित्तवेराम्यादिकालिकन्द्रियभरसाद प्रयोजकत्वासैमवेन उक्तप्रसादसाधारणतत्मसादं प्रति खरूपखाकार- 
वृत्तेरेव हेतुत्वेन सामथ्रीविरहस्य ज्ञानाभवेकायुमेयत्वेनान्योन्याश्रयापत्त्या तुल्यपदेनानुपेक्षणीयख विवक्षणे उपेक्षणीयज्ञाना- 
भावारिज्या च हेतुत्रयस्याप्यप्रयोजकत्वादिति स्मरणरूपत्वमेवाङ्गीकरणीयम् । दोषरजन्यत्वेऽपि व्यवहारदद्यायामबाधेऽपि च 
देहात्मैक्यसखायाकारक्ेरिव सुशुपेरप्यवियाढक्तित्वसंमवात् अज्ञानां धारावाहिकासुभवत्वाङ्गीकारेऽपि नास्माकं श्षति: । 
तदयुमवेनैव तत्सिद्धिसंभवात् इति स्वैमनवयमिति-- विवेचयन्ति ॥ 

इत्यज्ञानवादेः अन्ञानप्रत्यक्षोपपत्तिः । 



[ अज्ञान ° अनुमानोपपत्तिः ] गौडजद्यानंन्दीयुती । ५६३ 

स्तस्मात् खनिवत्यैपदेनेव प्रागभावव्युदासे किमाय विशेषणेनेति-- निरस्तम्; भरमात्वेन क्ञाननिवर्लयत्व- 
मन्येषां नेत्यत्र तात्पयोत् । न च खविषयावरणपदेनेव तच्युदासः; “अस्ति प्रकारात' इति व्यवहार 
विरोधित्वरूपस्यावरणत्वस्य भावाभावसाधारणत्वात् । वृत्तिजनकादष्टनाथीन्तरवारणाय तु वि शेषण- 
मिदम् । न चावरणपदेनेव तच्युदासे खविष्येति' व्यथैम्; यददष्ं खविषयक्ञानजनकं विषयान्तर- 
जञानप्रतिवन्धकतया तदावारकं, तादशादश्पूर्वैकत्वेनाथौन्तरवारकत्वात् । नच--जडे अज्ञानस्यानङ्गी- 
काराचितश्चाक्ञानादिसाक्षितया भासमानत्वात् कावरणमिति-- वाच्यम्; आज्ञानादिसाक्षितया चितः 
पकारामानत्वेऽपि “अस्ति. प्रकाशतः इति च्यवदाराभावेन  तदेशेऽज्ञानावरणस्यावद्यकत्वात् । 
वक्ष्यते चतत् । खनिवर्वयेति च विशेषणे वरत्तिपतिबन्धक्रा रष्ेनाथन्तरवारणाय । नच--चरम- 
साक्षात्कासोत्पत्ति्रतिबन्धकादष्टस्य तदनित्यत्वे मिथ्यात्वासिद्धिः, तज्निवल्यैत्वे तद्युदसनमशाक्य- 
मिति--चाच्यम्; प्रतिबन्धकादष्टे विद्यमाने न ज्ञानोत्पत्तिरिति प्रथम तन्निल्त्तेः कारणात्मना 
स्थितस्य ज्ञाननिवय्येत्वाचच सिथ्यात्वम् । न चैवमपि स्वनिवर््यत्वमग्याहतम् ; स्वनिवलय॑सखरूपत्वे 
तात्पयोत् । अन्धकारेणाथौन्तरवारणार्थमिदसिति- केचित् । तन्न; स्देशगतेत्यनेनैव तच्युदासरात् । 
यथाच चृत्तिप्रतिबिम्बितचेतन्यस्य विषयावच्छिन्नचेतन्येन सहैकलोरीभावादज्ञाननिवतेकत्वे, 
तथोक्तं पाक् । स्देश्शगत्तेति च विरेषण विषयगताज्ञातत्वेना्थौन्तस्वारणाय । यद्यप्यविद्या- 
विषयत्वरूपमक्ातत्वमसिद्धम्, ज्ञातत्वाभावरूपं तु भ्रथमविद्दोषणेनेव परास्तं; तथापि प्रथमेन 
प्रागभावन्युदासादत्यन्ताभावव्युदासराय चतु्थमिति दव्यम् । ननु--कथे क्ञानाश्रयगतत्वमन्ञा- 
नस्य ? वस्यादिरूपस्य ज्ञानस्याज्ञानाश्रयचिदनाभ्रितत्वादिति-- चेन्न; अन्तःकरणस्य चिदाधितत्वेन 
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गोडब्रह्मानन्दी ( खघुचन्द्रिका ) । 
दोषत्वात् , दोषत्वेऽपि प्रागभावस्वसयाखण्डो पाधिष्वेनामावस्वानिवेश्षात् । विरोधित्वेति । प्रतिबन्धकव्वेव्य्थः । चाश्षु- 
षटसिप्रतिबन्धद्वारा तमस हवान्तानसय काना मावस्य चोक्तव्यवहारानुष्पादभयोजकस्येन तस्प्रतिबन्धकत्वमिति भावः । 
इद् स्वविषयावरणेयेवंरूपम् । अदृष्टस्य चरमफरनाशश्वेन स्वारमकचरम फरुजनकस्य सखनिवल्यत्वान्तद्वारणायेदमिति 
भावः । वारकत्वादिति । न्--तथापि स्वजनकं खसमानचिषयक््तानान्तरप्रतिबन्धकं चादष्टमादायाथौन्तरमिति-- 

वाच्यम्; जालोकविषयाप्रसिख्या स्वविषयविषयकोक्तव्यवहारमिवेश्ासं भवेन स्ग्रयुक्तो क्व्यवहारप्रतिबन्धकस्वनिवे- 
शात्, कानान्तरप्रतिबन्धकस्य स्वप्रयुक्ूोक्तव्यवहारपरतिबन्धकस्वाभावात् । तमस्तु मारोकजन्यस्वनाद्ाघीन चाक्षुष- 
प्रतिबन्धद्वारा चाष्षुषजन्ये आरोकपयुक्तोक्तभ्यवहारे मरतिबन्धकमिति जारोके साभ्यावेकस्यम् । अज्ञानमपि सख नाश 
द्व्या इत्तिभयुक्तोक्तम्य वहारे साक्षादेव अतिवन्धकमिति वक्ष्यते । तदो जडांहो 1 जडांशे स्यवहाराभाचेन तदवच्छे- 
देन चित्यावरणस्यावकश्यकस्वाविति भावः । तात्पयौदिति । क्षानग्रयुक्षो यदीयाचस्थासामान्याभावस्तस्वं मिथ्यास्वे- 
मिस्युक्तम् , कृते ठ स्वजन्यनारप्रतियोगिस्वमात्रे सखनाश्यस्वं मिवेदयमिति भावः । तद्युदासादिति ! स्वदेश. 
गतत्वं स्वाश्रयताद्ष्डेदकान्यवेद्ानयष्डछिश्चाश्रयताकत्वं वाच्यम्; अन्यथा सवाश्रयगत्त्वमान्रेण विषयगताज्ञातस्व- 
चरणस्य वक्ष्यमाणस्यासंभवात् । स्ाश्नयसवगतत्वे हि तादप्म्येन संबन्धेन वाच्ये; तादार्भ्येनेवारोकतमसोः इष्यज्ञान- 

योश्चेकचिति स्वात् । वथाचच बिषयगतो क्षातस्वाभावोऽपि इृत्तिताद्रम्यवस्यां विषयचिति तादारम्येनेव संबद्धः । 
एवे तमसो ृसिताद्रसम्यापश्चवि्तादुास्म्येऽपि दृष्याश्रयतानवन्छेदकवेन्ावच्छिननष्वेन ग्युदासः । नहि तमो बृष्य- 
वश्टछेद्कदेशेनैवावस्छि्ते; मानामाधात्, धज्ञानं तु कृत्तिनादयस्वात् तथा; तथाभूतख इृत्तिनादयस्वात् । नच-- 
तमोऽचयवस्तथा संमवतीति--वाष्यम्; तमसः सावयवत्वे मानाभावात् । ख्रस्पदेशस्थारोकेन बहुदेशस्थतमसो 
नाययवो नायते, शतु तदेवारोकासंयुक्तदेशो तमोन्तरसुव्पन्नं तत्राजुभूयते । दृष्टान्तस्तु स्वन्युनदेशबरत्तितमोनाश- 

कारोक हति न साध्यवैकल्यम् + विषयगतोऽ्वतत्वा भावस्तु दृ्यनवष्छेदकदेरोनाप्य च्छिद्यते इति तद्वारणमिति 
आवः । तथोक्तमिति । वथाच विषयशिद्ताक्वानमपि अरमाश्रयवविदाभ्चितमिति भावः । असिद्ध विषयादत्तिः । 
अविध्याविषयतावन्छेदकस्वं त्वविद्यासिद्धेः पूर्वमसिद्धत्वेनोदेश्यसिद्धिकरप्वान्नाथौन्तरसंपावकमिलपि बोध्यम् । अव्यन्ता- 
भवेति । सामयिकास्न्ताभावस्य ्रतियोणिनाङयस्वमते हस्यादिः । मतान्तरे तु तस्य स्वनिवर्यदछेनेव वारणम् । 
विदनाधितस्वादिति । छदधस्याक्ञानोपहितस्य वा थज्ञानाश्रयत्वात्तख च दस्यादिरूपक्ञानानाश्रयत्वमिति भावः । 

चसिदाधितस्वेन अक्ञानोपहिवविद्ाधितस्वेन । चिदाधितत्वेति । उक्छचिदाश्रितत्वेथः । सक्ञानोपहितव्िदेव 
ज्षाना्ानयोराश्रय इति भावः । नञ्ु शुद्धस्याज्ञानाश्रयत्वे तथापि दोषः, नच--अन्ञानपरिणाममनसोऽपि तत्पक्षे 
दुद्धाश्चिवत्येन तत्परिणामगृत्तेरपि तदाभि तत्वमिति--वाच्यम्; अस्षानोपदहितान्नितत्वेन मनसः छ्द्धानाशितत्वात् ; 



५६४ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः १] 

ततते्तस्तिफलितचैतन्यस्य वा क्ञानस्य चिदाचितत्वसंभवात् › किंचिदवच्छिन्तदाधितस्यापि तव्ा- 

धितस्वानपायात् , क्णराष्डुस्यवच्छिन्नाकाशाभितस्य रशाब्दस्याकाशाश्चितत्ववत् । एवं च भावाभाव- 

खाधारणमावरणमिति मतेन साध्यभुपपादितम् । अभावो नावारक इति सिद्धान्ते तं साध्यद्वये तात्प 

वम् । खधरागभावातिरिक्तखनिवर्त्खदेशगतवस्त्वन्तरपूवैकमिवयेकम् । खबिषयावरण ( सखनिवत्य- 
खदेरागतवस्त्वन्तर ) पूवैकमित्यपरमिति न किंचिदसमश्चसम् । हेतौ च प्रकाशकत्वं प्रकाहाकपद्- 

वाच्यत्व, अप्रकाराविरोधित्वं वा ज्ञानारोकयोः साधारणम् । यद्यपि यकाशकपद्वाच्यत्वं नामकरण- 

वरात् कस्मिश्चित् पुरुषेऽप्यस्ति; तथापि; प्रकादाकशब्देन शाखे स्वेदे शाकाकयोवौ भ्यवहवियमाणत्वं 

तद्विवश्चितम् । अथवास्त साधारणम् । अगप्रकारितार्थगोचरेति विशेषणात् व्यभिचारब्युदासः । 
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गौडत्रह्मानन्दी ( ठघुचन्द्रिका ) । 

अत एवा्ञानस्य स्रोपहिताध्ितत्वपक्षेऽप्यनुपपत्तिः; ज्ञानस्यापि त्पक्षे स््ोपहिताश्रि तत्वात्, तत्राह-किंसप्चिदिति) 

द्वितीयपक्षे न दोषः । अन्ञानोपहितखेव इच्युपदितत्वेन स्वोपहिताभ्रितमपि क्ञानमक्ानो पहितशधितम् । अन्तानस्य 

छद्धाश्चितष्वपक्षे खद्धस्येवाधिष्टानत्वेन तत्तदुपाधिसंबन्धात्तदाभध्ि तस्व ज्ञानखास्येवेति भावः । आकाश्चेति ! तार्क- 

कादिमते छद्धाकाश्चान्यत्वेन खीट्तस्य कणौवच्छक्नाकाशस्य धर्मैः शब्दो यथा छुद्धाकाङ्रस्यापि धर्मः; अन्यथा 

शब्दाश्रयस्वेन तस्याजुमानं तेषां नोपपद्यते, तथा मन्मतेऽपि; उपहितचिति ञ॒द्धस्यानुगमान्तव्परतीतौ अतीतेश्च 
"तमेव भान्तमनुभाति सर्बमि'त्यादिशचतेर्पदहितचिदाश्रितसखय श्ुद्धाश्रितत्वम् ›, दस्यत्वादिकं तु उपहितश्रितसेवः न 
जद्धाधितम् ; श्॒द्धचित्तादात्म्यरूपत्वात्, अलन्तासेदे संबन्धामावात् । यथाश्चुतस्देागतस्वानुसारेण ददखु्तम् › 
विवक्षितं तु स्वावच्छेदकदेश्चान्यानवच्छिन्नस्वे घटाचवच्छिन्नपद्छवाक्तान इवानवच्छि्रमुलाक्तानेऽप्यस्तयेव ! नहि 

स्वोपहितचिन्मात्रगताया अपि वृत्तेः घरा्यवच्छि्ववं न संभवतीति ध्येयम् । आचरणम् "असि प्रकाशतेः इति स्यव- 
हारपरतिबन्धकतवम् । नावारकः नोक्तव्यवहारप्रतिवन्धकः । सिद्धान्ते असत्सिद्धान्ते । अवश्याभ्युपेयस्याश्ञ नस्येचोष्त- 
तिबनधकस्वम् , नतु ज्तानाभावख; अन्तानस्वजाल्यपेक्षया क्ञानाभावस्वस्य गुर्त्वात् । नयु--अन्तिनखोक्तप्रतिबन्ध- 

कत्वे मानाभावः; अस्तखापादकान्ञानशयुभ्यविदूपस्यासिस्वस्याक्तानश्यून्यचिद्रपस्य भानस च भ्यवहारे ताद्शा्ञानखा- 
ज्ञानसामान्यस्य चानुपरञ्धेः हेतुस्वादुक्तन्यवहारानुत्पाद्काङे उक्ता्ञानसत्वे तदयुपरज्ध्यसंभवेन तत एवोक्तस्यव- 

हाराजुष्पादेनान्ञानस्योक्तपतिवन्धकत्वकस्पनावेयस्यीदिति-- चेन्न; यत्र हि प्रतियोगिसच्वेऽप्यमावन्यवहारकाले ग्रति- 
योग्यनुपरुच्धिस्तप्रैव तस्या हेतुत्वम्, भक्तानस्य तु से सुषुसिखमाध्यादिकाङे यद्यपि तद्वैरिष्यानुपरुञ्धिः, तथापि 

तदभावस्य व्यवहारकाङे न सेति न तस्या उक्तग्यवहारहेतुत्वम् , किंतु राघवाद्तानस्येव प्रतिबन्धकत्वम् । नच्-- 

अक्ञानाभावस्याजुपरड्धत्वल्यागे साक्षिभाखल्वसेवास्तु, अक्षानससे च तद्भावासचवात् नोक्तम्यवहार इति-- 
वाच्यम्; मन्मते अत्यन्ताभावस्य प्रतियोगिस्वेऽपि तदति सच्वेना्तानकाेऽपि तदभावस्य साक्षिभाखतापत्तः । 

अतएव शुक्तिङप्यादेरपि स्वामावग्यवहारे प्रतिबन्धकस्वम् । तस्मादुक्तासित्वभानयोरविद्यचत्तिरूपे व्यवहारे उक्तन्तानं 
प्रतिबन्धकम् । शब्दभ्रयोगमात्ररूपे भ्यवहारे तख प्रतिबन्धकत्वे तु तयोः स्फुरणं दुवौरम् । यद्यपि मन्मते प्रतिवन्धका- 
भावो न कारणे; तथापि प्रतिबन्धकस्य कारणशक्तिविधरनद्वारा कायानुस्पादग्रयोजकःस्वस्वीकारात् , म्रङ्ृते च विषय- 

विधयाऽस्ित्वादेः खाकारवृत्तिकारणष्वात्तजनिष्ठरक्तिविषरकत्वमन्ञानखेति दिक् ॥ अपरमिति । साभ्यक्येऽपि 
चर्त्वन्तरपदं भमामात्रख असपूषेकष्वसिद्धिमादायाथान्तरस्य वारणाय खनिव्ल्यजन्यञ्नमान्यार्थेकम् । यद्यपि द्वितीय- 
साध्ये सखवदेरागतत्वं न दिषयगताक्ञातस्ववारणाय, भ्रागभावसेवाल्यन्ताभावस्यापि ज्ञानीयस्य खनिषयावरणपदेनैव 

वारणात् ; तथापि जीवेशविभागयपूेकत्वेन ब्रह्मप्रमायां सिद्धसाधनवारणाय तत् । पक्षतावच्छेदकावच्छेदेनानुमितेर्दे- 

इयस्वेऽपि अमामात्रमेकेकं जीवेशतिभागे निवतैयति; तलव छ्तजातीयस्य स्वविषयावरणस्वमप्यास्ताम्, नासां 
चावरणस् तस्य सोषु्ठनिर्विंकस्पकविषयत्वम्; नावेदिषमिलस्याचुभवत्वसंभवादिल्थौन्तराद् । नचैव --विषयगता- 
तत्वस्य सिद्ध(स्त॒आचरणस्वास्ीकारेऽपि छ्रुघस्य तस्यैव सखविषयावरणस्वमास्तामिति परेण वक्तु शक्यस्वन्तदादुय- 
याथान्तरसंभवदेकमेष साध्यं ङतो न कृतमिति-- वाच्यम् ; परमते हि ानमात्रमस्तित्व ्रयक्षक्तान च्च भानं 
वाच्यम् । तथाचोक्तभ्यवहारस्यानुत्पादं प्रति कारणाभावतया प्रयोजकः्वसख विषयगताज्ञातस्वे सत्वेऽपि कारणश्चस्ि- 
बिधटकतयोक्तमयोजकत्वरूप्रतिबन्धकस्वसख निवेशे अथम्तरासंभवः 1 जीवेश्चमेदादेस्तु मन्मतरीष्योक्तप्रतिखन्धकस्व. 

मादायाधौन्तरं परेण वक्तु शाक्यते । पुकसाभध्यवादिनां माचां तूकतमतिबन्धकस्वनिवेशस पयोजनं विषयग ताल्ञावस्व- 
वारणमेव । तच्च खदेशगतस्वप्रागभावान्यस्वाभ्याभनेव सिध्यतीति स भ्यथं इत्याशयः । अकादारब्दस्य छक्षणया च्ाना- 
लोकभित्रेऽपि ग्यवहारादाह--सवैदेेति । सर्वदेशेषु व्यचद्धियमाणत्वं भ्यवष्ायतायोम्यस्वं, अकाश्चपद्स्मानादि- 
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अधरक्राशितत्व च ^न पक्राशतः इति >यवहारगोचरत्वम्, तश्च स्वप्रकाशेतन्ये ऽप्यस्तीध्युपपादितम् । 
एवं निरुक्ताधकाराविरोधित्वमपि क्ञानालोकयोः प्रव्यश्चसिद्धम् । उक्तच विवरणे--क्ानघकादय- 
त्वादक्षानविगोधित्वादन्यदेव आलोक्रपकादयत्वे नमोविरोधित्वं नामेति । अतः उभयोरेव साक्षाद- 
रकााविरोधित्वसंभवान्नन्दियसन्निकष्दो व्यभिचारः । पवचाप्रकाशिताैगोचरत्वे सति परकारा- 
दाब्दवष्च्यत्वात् अभ्रकाशाविरोधिभरकादात्वादिति वा हेतुः पर्यवसितः । विपर्थयविषयस्तु नाक्ञातः; 
विपर्ययान्यकालासच्वेन तस्यानिवैचनीयम्य मानगोचरन्वाभावेन प्रकाशपराक्ालसत्वघटिताध्रकाशि- 
तत्वासंभवान् , अत पव स नापरक्राशविरोधीः स्वविषये अ्रकाशाभावात्; अधिष्ठानापकारस्तु 
तस्य जनक एव । स्मरणे च व्यभिचाराभावः स्पण्रः । अनुकूखनकेश्च स्त्वदुक्तमश्च न जानामीति 
परतीत्यन्यथादुपपर्यादिरूपः प्रागुक्त प्व । पतेन गोखब्द्रवाच्यत्वेन पृथिव्या अपि शङ्धित्वाजमाना- 
पानोऽपास्तः; तत्रायुद्कलतकाभावास् । अज्ञानस्य खरूपेणाक्षानाविषयत्वेऽपि तद्धावत्वादिकमक्ञान- 
बिपयो भवत्येवः नस्याक्ञानग्राहकसाकषयग्राह्यन्वान् । अन्यथा नत्र चिवाद्रो न म्यात् 1 पयं पमाया 
सखविधयावरणभावपू्यक्रन्वमपि न पमाखरूपद्यादकमाक्षिग्राह्यम् । तथाच तद्ाहिकाया पवस्या 
अनुमितेः साध्यसाधनोभयाधिकरणरघात् न कोऽपि द्रोः । दृ्टान्तेचान्धक्राराव्यवहितोत्पत्तिकत्वं 
विरापणम् । तेन न प्रथमपदृवैयर्ण्यं न बा द्वितीयादिथभःयां साष्यसाधघनयैकर्प्यम् । विस्तरेण 
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सङ्केतवस्वमिनि यावत् । पिशेपणादिति । सप्रकायिनार्यगोचरन्वमप्रद्ादितार्् भरकाल्लम् दति यो व्यवहारः सस्प- 
योसकत्वमू् । तच्च शानि अक्षाननादाद्रारक्मालतोक च समोनाद्राजन्यचाक्षुषद्रारकम् । चेनन्येप्पीति ) न प्रकाद्रात 
हति व्यवहारः प्रादाचिरोष्याश्रयविषयकः । साद्शाश्रयययं च यद्यपि तमाऽक्ानभ्नयुक्ततयाऽऽखोकश्ञानयोरेव, 

लथापि सदुवण्डेवुकरात् घटादुगखपि न प्रकत ईति भ्यवहर दति भाषः । निर्दि । म अकाश इति 

म्यवहारगोचरेव्यधः । तादशो योऽप्रकाफाः, तद्विरोधिष्वमियर्थः । कामप्रकाश्यराल् क्षानप्रयुकमाश्राव्वात् । 
अकश्ानषिरोधिन्षास् सश्चानस्य मःक्यश्वरूपविरो धिन्व्वरितात् कानपधुक्ताकाननाशवस्वपर्यवसितादिति मावत् । 
तमोषिसतेधित्ये तमसो नादयर्वेन घरितमास्योक्रयुक्ततमोमाश वश्व पर्यबनितमिति मावत् । वाच्यत्वाद् भनादि सङ्के- 
तवश्वान्. । उक्तगोरष्वस्याधुनिकसद्केनचिपयस्वस्य च सन्जिकर्पादु प्यनिवारि-वेनोक्तवा्यश्वमेवोपसंहृतम् । प्रकाश 
स्वादिति ! यद्यपि बिरोधिरकास्त एव हेतुः; तथापि विराधित्वं नाद्कतावच्छगुकरूपे प्रमात्व मारकत्वं चोच्छावष्डदुकस्वे- 

नानुगत हनुः । शानस्यमारोक्यं च प्रकाद्रापगूवाच्यलागरष्डेदुर्व्यन भादल) प्रविष्टमिति श्रापयितु श्रकादार्वादिस्यु- 
क्तम् ! तावता च पक्षीमूवप्रमाद्टान्ती मूताष्योकयोर्थ्यतरत्वं च हेतुरिष्यपि मूषितम् । सस्यम्तष्यादसेमाह--विप्ये- 

स्यादिना । नाक्षासः नोक्ताप्रशाहितः ¦ घरितेति । भ्याप्येवय्थः । सत एडेस्यादि । तयाव सत्यम्तं द्विती यदेता न 
देयमिति भावः । जनकः पकेति । न नाश्य दलि होषः । स्पष्टः द्वितीयहेतौ स्पष्टः । भमास्वस्य विरो पवितावष्डेदुकख 
स्मरणाङृसिरदात् प्रथमहेतावपि प्रष्यक्षादिगरहीता्यर्सषवरादिद्धततो भ्यसिशारजारणाय न पकाशते इति स्यवहारगोश्वरस्य 
माक द रीशस्य पकाशते हति म्यहारप्रमो अकस्य सश्यन्तेन वाच्यस्वानुष्यनिचारः । विद्रोष्यदुक शु सङधिकषाोदिवारणा- 
येति बोध्यम् । न चािद्धिः; ग प्रकादात इति व्यवहारगोशरन्वेन पराम्युपगसस्य प्रकाशा मदस्य प्रकाश निवरसस्वेन 
प्रकाशत इति भ्यवहुरप्रमोजकतश्नाङधरयो जकःवस्य सस्यर्तपयवसिलास्य पके सश्वात् । नन्व--उक्तनाहे नोक्तभ्यव- 
हइारःप्रयोजकः, कितु प्रकादा एदेति--वाष्यम्; काङादिबिभयःक्नः शो भ्यधिकरणप्रकाक्चस्यापि प्रयोखकत्वेनासप्धा- 
शणश्य मापाप्रमो जकरवस्य कामायेष्ाश्प्रयोजकाम्तस्योक्हेरो नि्यशास् । स्यथ चैपर्थ्यात् । अतप्त तमसो द्रम्यतवा- 
व्वीकारमते म साप्यसाचनवेकस्यम् ; माहोकप्रासमावश्याोकमाह्यादिसस्वात् । सतपूषे द्विसीयहेशुरपि नासिद्ध 
इति ध्येयम् ¦ तङ्धाहिकायाः भज्ञाने भमावत्ाविकं अमाणायुक्पू्कत्वं च गृङ्कन्ह्याः । साध्येति । मवस्वा 
ागनाक्षकव्वेनेयय्धः । दोषौ भसिद्धिकधो । अन्धकारेस्यादि । स्वसमामाधिकरणतमःकारङ्त्तिस्वमिशभेः । तेमो- 
स्पत्य रेख्ध पेवेऽपि म कतिः । उक्तास रोषणम्यायन्य माह--न चेति । वेकल्यमिलति । साप्यवेकस्यं नेस्यपि बोण्यम् । 
साभ्यसाथनयोरपकाएनाशोपभानं प्रिहटम् 1 भन्य्धोकपङ्तायष्डेदुकावरठेदेन तदिच्छा भ्थान्तरापन्तः । सथा- 
चो रबिरोषणामाये दोष इति मायः । नजु-दमोनाक्षकत्वसुपाधिरिति-- चेन्नः सौषुसघुखाकारावि्यकृस्यादौ तरसु- 
सलावारकस्वासहुष्यादिनिवसेके उ ् पाप्यसत्वेम त्दभ्यापकतवात् । नच---र ृ्यादेरस्ति मासीति म्य वहाराममोज- 
कत्वेन स्वनिषये खमयुकतोक्तभ्यवहारपरतिगस्यरकत्वरूपतिषयाबरणरव स्य समि व हजम्बव अमान्यरूपवसूवम्तरस्य च 
स्वमबुश्यादाजमाव इहि--गावयम् ; सुखमस्ाप्मिति स्प्रतिद्रारा सौदपद््मीस्यादिगम्यवहारे उचछदृष्यादेः पमोज- 



५६६ अदधैतसिद्धिः। | परिच्छेदः १ ] 

चान्यत्र व्युत्पादितमिदमस्माभिः । नञु-अनादित्वे सति भावत्वमभावविलक्षणत्वं वा, न निव 

निष्ठम्, अनादिभावमाचदृत्तिघर्मत्वात्, अनाचमावविटक्षणमात्रदृत्तित्वाद्ा, आ्मत्ववत् । निव- 

ल्यैत्वं वा, नानादिभावनिष्ठे, अनाद्यभावविटक्चषणनिष्ठं नेति वा, निवल्यैमात्रचत्तित्वात्, भ्रागभाव- 

त्ववत् । अनादित्वं वा, नावरणनिष्ठम् ; अनादिमा्रवृत्तित्वात्, भ्रागमावत्वचत् । प्रमाणज्ञा 

वा अनादभावान्यानाय निवर्तकम् , ज्ञानत्वात्, अमवदिव्यादिना सस्मतिपक्षताः, रृत्यभावमान- 

णाङृतस्य छृतिवत् पूर्वरकाशाभावमात्रेणापरकाशितस्य भकाशोपपत्तेरमयोजक्वं सति-- चेन्न; 

अवुकूरतकीमावेनापरयोजकत्वात्, सिदधान्तिहेतोश्चायुक्रखुतकैसद्धवेन साध्यन्याप्यते निधथिते 

सलतिपश्चाप्रयोजकत्वादीनामनवकाश्चात् । अनादिभावत्वस्य निवत्योचृत्तित्वेऽप्यविद्याया 

भावविलक्चणाया निवल्यैत्वोपपत्तेरा्यालुमानेनाबिरोधश्च । द्वितीये स्वनाधितमाचचृत्तित्वसुपाधिः । 

ठतीयचतुर्थथोः सकलनिवव्यीनर्तित्वमुपाधिः । पञमे सकरानाद्यवृत्तित्वमुपाधिः । 

वटे परतियोग्यप्रसिच्या साभ्याप्रसिद्धिरितिच दूषणानि । तखप्रदीपिकोक्तं च--चेजधमा, 
चे्रगतप्रमाप्रायभाषातिरिक्तानादिनिवर्तिका, परमात्वान्मे्रभ्रमावत्; विगीतो विश्रमः, पएतनका- 
वाध्यातिरिक्तोपादानकः, विश्रमत्वात्, संमतवदिति । अत्राद्ये सुखादिज्ञानेषु न वाधः; अन्तः- 
करणचृत्तेरेव भरमापदेनोक्तेः । चैजगतत्वं च नानादेर्विशेषणम् ; मेप्रमायान्चै्रनिष्ठानादिनिवतं- 
कत्वाभाषेन ₹्टान्ते साध्यवैकट्यापातात्, किंतु प्रमातद्भावयोरन्यतरस्य; पमायाश्चारमगतत्वं 
प्ाण््याख्यातम्, साध्ये तु ्रमापदमुपरञ्जकमेव । यदि त्वभावे पराणिति विशेषणे नास्ति, “तदा 
भावरूपाज्ञानस्यापि खाभावामावत्वेन तदतिरिक्तानादिनिवतेकत्वे बाधवारणाय । चैत्रासमवेतत्वं 
चेजान्यसमवेतत्वं च नोपाधिः; चैघरसुखादौ व्यभिचारेण साध्याव्यापकःत्वात् । नच चेत्रप्रमा 
चैजगतस्याभावातिरिक्स्यानादेर्निवतिंका न, प्रमात्वात्, मैजपमादिवदिति सत्तिपक्षः परतियोभि- 

ॐ 

्रसिद्खयप्रषिद्धिभ्यां भ्यादतेः । चेत्रगतप्रमाभावातिरिक्ताभावनिषतैकत्वं तु नोपाधिः; चेज्गतप्रमा- 
-"~---~------ ~^ ~~~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ~~~ ˆ ^~ = ~ ^~ ~~ ~ = 

गोडबरह्मानन्दी ( छघुचन्दिका ) । 
कत्वात्, सखवाप्नसुखादिदुद्धेभ माम्यस्वेनो क्तवस्त्वस्तरस्वात् अनिधाच्तिस्वेन तस्याः खावच्छेदकान्यदेश्षानवच्छिज्नतव सूपं 
सखदेश्चगतत्वमप्युन्नेयम् । अनुद्रुतर्केण साध्यभ्याप्यतया गृहीतहेतोरष्यापकस्वेनोक्तोपाधेः साध्याग्यापकत्वअहाच्च । 
अक्ञानस्याभावविरुक्चषणस्वस्वीकारेऽप्याह--अभावविटक्षणसत्वं वेति । निवरत्यत्वोपपत्तरिति । नच--जभाव- 
विलक्षणस्य निवलयस्वे सादित्वं प्रयोजकमिति--वाच्यम्; अज्ञानतल्परयुक्तान्यतरखेव क्ताननाद्यताप्रयोजकतवेनो्त- 
स्वात् । अनाधितेति । ध्व॑सत्वादौ साभ्याभ्यापक्वं नाश्चङ्खयम् ; प्रागभावध्वंसरूपघरायनवृत्तित्वस्याखण्डोपाधिरूप- 
ध्वंसत्वे अभावात् , जन्यत्वे सति भावान्यत्वस्यापि मन्मते निवर्ल॑द्त्तिरवात् । सकलेति । नच--उपाध्यभावचस्वेन 
निश्चिते नाशसामभ्रीमच्वे साभ्यसंशयेनोपाधो साभ्यन्यापकत्वं न अहीतु शक्यम्, साध्ये उपाधिष्यभिचारादिसंशया- 
दिति-- वाच्यम्; मां प्रति हि युक्तस्य स्वदनुमानसख मन्मते निर्दोषिस्वमपेक्षयते, तच्च नास्येव; मयोक्तसामग्रीमस्वे 
अनादिभावनिष्ठताया निश्ितस्वेन ममोक्तसंशयाभावः।त् । अतएव सकरूनाद्वृत्तित्वो पाधावप्यावरणाद्त्तित्व रूप- 

साभ्यन्यापकस्वसख मया निश्चितस्वेन ्रागभावगप्रतियोगिखादौ स्वदीयोक्तसाध्यसंशयः अभ्रयो जक इति भावः । अप्रसि- 
देति । भगप्रसिद्धप्रतियोगिकाभावस्त्वयैव खीक्रियते, न ठु मया; तथाच मन्मते निर्दोषता नोक्ाजुभानखेति भावः । 
एतज्ञनकावाध्यातिरिक्तेति । एतद्मजनकं यदबाध्यं, तदन्येयथैः । संमतवत् पुरुषान्तरीयञ्रमवत् 1 पुरूषा- 
न्तररूपोक्ताबाध्योपादानकत्वं परेणापि दष्टान्ते स्वीकियते, जनकान्तानुपादाने तु साध्यवैकल्यमिति भावः । आतम- 
गतत्वमाध्यासिकचेश्रा्याव्मतादात्म्यम् । तथाच मनस इव तदुपहितास्मनोऽपि ब्रयुपाद्नस्वात्तन्नापि तस्प्रागभाव 
इति भावः । अज्ञानस्यापीति । प्रतियो गिजनकाभावस्वरूपभ्राग भावत्वे भखण्डोपाधिरूपाभावत्वसख लाघवेन भ्वे- 
शात् ्राच्पदरभ्यजनकान्तल्यागे तावन्मान्नमक्ञानेऽपीति भावः । निवतैकत्म्े बाधेति । निवरसैकव्वबाेय्भः । 
व्याहतेरिति । उक्तनिवतेकत्वं कवित् गृहीत्वैव तदभावोऽनुमेयः; अन्यथा विरोषणक्ञानाभावेन साध्यव्यास्यग्रहात्, 
उक्तमहण च चेत्रप्रमायामेवेति बाधः । न च--चेत्रप्रमायामुक्तनिववकत्वज्ञाने जातेऽपि पश्चात्तन्न मस्व कटप्यत 
इति-- वाच्यम्; पतदनुमानेनेव तत्र अमस्वस्य करष्यतया अन्योन्याश्रयात् । न च--भसतः प्रतियोगिनो मन्मते 
ख्यातिः संभवति, सा च विकल्पत्वान्नानुमानवाधिकेति-- वाच्यम्; मां अति प्रयुक्ते द्यनुमाने अतियो गिज्ञानं मसेवा- 
पेक्षते, मया तु नासर्स्यातिः स्वीक्रियत इति मावः ¦ वेजगतप्रमाभावेति । येच्रगतप्रमाया अभावेर्भः । 
निवतैकतयः निद्त्तिरूपञ्यवहारजनकतया ! ययि अतियोग्यन्या भआगसावस्य निच्त्तिरिति मते नेदमञ्ुमानम्; तथा- 

"~~~. ^-^ ~~~ 



[ अज्ञान० अुमानोपपत्तिः ] गीडनद्यानन्दीयुता । ५६७ 

भावातिरिक्तस्य खजन्यन्यवडारप्रागभावस्य निवतेकतया पश्च साधनव्यापकत्वात् । विपश्चवाधक- 
सतर्वा नाभाससाम्यम् । अत पव ददितीयानुमानमपि सम्यक् । नच--विगीतो विश्चमः, पतञ्ज्ञान- 
जनकवाध्यातिरिक्तोपादानकः, विश्वमत्वात्, संमतवदिति सत्प्रतिपश्च इति-- वाच्यम्; बाध्यस्य 
त्वन्मते अजनकत्वात्; साध्याप्रसिद्धेः, बह्याविययोभयो पादानकत्वेनाविरोधाञ्च । नव्यास्तु विमता 
भमा, भरमामावातिरिक्तस्यानादेनिवर्तिका, कायत्वात्, धरवत्; श्रमाञुत्तरपरमा, खाभावातिरिक्त- 
खविरोधिनिवत्तिका, पमात्वात् , प्रमोत्तरप्रमावत्, ज्ञानत्वं, सखविषयावरणनिव्तकनिष्ठम्, अप्रका- 
शि तार्थपरकाशचृत्तित्वात्, आरोकत्ववत्; अनित्यज्ञानं, अभावत्वानधिकरणखविरोधिसखमानाधि- 
करणम् , प्रयल्लान्यत्वे सति सविषयत्वे सत्यनित्यत्वात्, अनियच्छवत्; सा हि तादम्देषसमाना- 
धिक्ररणा । न चैतेषु अ्रयोजत्वशाङ्का; विपश्चवाघकतकस्योक्तत्वात् । एवमन्यदप्युदहनीयम् । 
ज्ञानविरोधित्वं, अनादिभावत्वसमानाधिकरणम्, सकलक्ञानविरोधिच्रत्तित्वात्, दद्यत्ववत् । यद्वा-- 
अनाद्यभावविखक्षणत्वं ज्ञानविरोधिचरत्ति, अनायभावविटक्षणमाचच्रत्तित्वात्, अभिधेयत्ववदिति । 
पवममावविलक्षणाज्ञाने अदुमानान्यूहनीयानि ॥ इत्यद्ैतसिद्धावविद्याञ्चमानो पत्तिः ॥ 

गोडबरह्यानन्दी ( लघुचन्दरिका ) । 
च व्यवहार एवे तस्प्राग भावस्य निवतेकः, न तु क्ञानम् ; तथापि क्तानस्यापि व्यवहारद्वारा तसपागमावनिवतैकत्वम् | 
्रयोजकस्वमात्रस्येव साध्यग्यापकता संभवेन जनकत्वनिवेरो चेयथ्यौत् । शारीरजन्यत्वोपाधौ शरीरविशरोषणवत् ताच्विक- 
प्रमास्थस्य हेतुत्वे तृक्छनिव्रत्तिदेतुस्वमपि स्षाधनव्यापकम् ; ब्रह्मप्रमाया घटाद्यभावनिवतेकस्वात् । नु चटश्चेतेच्छा, 

चेच्रभ्रमो वा, ख्रागभावान्यानादिनिवसकः, घरस्वादिच्छास्वात् , आमत्वाद्वा,पटवत् , सेन्रेच्छावत् , सैत्रश्रमवद्वा, इदयपि 
स्यात्तत्राह--विपसषे ति । प्रमापक्षकोक्छानुमान पएवेल्यादिः ! न जानामीव्या्नुभावो न क्ञानाभावनिषयक दच्युष्म् ; 
दुक्त्यादौ परतीयमानरूप्यादेः परिणामिकारणं ञ्ुक्यादिनिष्टमेव; तच्च राघवात् । अनादिक्ञाननादयष्वं तु च्तानेना- 

क्लानं नष्टमित्यनुभवादिव्यावितर्कयुक्तमस्मदनुमानम्, सवदुक्तालुमाने तु न तके इति भावः । साध्यापरसिद्धेः एतद्- 

मजनकं यत् बाध्यं तदप्रसि्या तदन्योपादानकस्वस्य साध्यस्यप्रसिद्धेः । नच--एतद्धमजनकं यत् बाध्यान्यत् तदु- 
पादानकष्वं साध्यमिति-- वाच्यम् ; ब्रह्माविधो भयेष्यादयुक्तदोषतादुवस्थ्यात्, जनकान्तचेयर्थ्याश्च । जबाध्योपादुानकस्वे 
परमस्य वाध्यत्वानुपपत्तिः प्रतिद्रुतकः । अप्रकाशि तार्थप्रकारोति 1 परमाऽऽलछोकान्यतरेलय्थैः। नियल्ताने बाधास्- 
अनियेति ! खबिरोधीति । सनाश्यत्वस््परतिबध्यत्वान्यतरयुक्तेव्यः । निवृत्तिः प्रवृरयभावः, न तु यल्लविदोष 
इति मते प्रदृत्तौ स्यभिचारात् । ग्रयलान्यत्वे सतीति । ताद रद्धेषेति । उक्विरोधिद्धेषेलयथः । समानविषययोः 
समानाधिकरणयोरिच्छाद्वेषय मथः प्रतिबन्धकत्वम् । अन्यथा तयोरेकसस्वेऽपि इतरोत्पादापत्तेरिति भावः। ज्ञान- 
विरोधित्वं इहानअयुक्छनाश्षप्रतियोगिवम् । तेनाज्ञानसिद्धिपूर्व शक्यमात्रख' साक्षात् क्षाननाह्यरवासिद्धावपि न साधन- 

वैकस्यम् । परमतेऽप्यदष्टादीनां श्ानप्रुच्नाशप्रतियो गिष्वमावश्यकमिति मावः । अनादिभावत्वम् जभावविलक्षणा- 
नादिष्वम् ॥ इति लघुचन्द्िकायामक्षानाचुमानो पपत्तिः ॥ 

अथ अज्ञानवादे अनुमानोपपत्तिः। 

(१) तत्र न्यायामृतकाराः- 
( १ ) विवादपदं ्रमाणन्नानं, खप्रागभावव्यतिरिक्तखविषयावरणखनिवदयसदेरागतवस्त्वन्तरपूर्वकम् , अप्रकाशितार्थप्रकाश- 

कलात्, अन्धकारोत्यज्ञप्रदीप्रमावत् (२ ) चेच्रप्रमा, चेच्रगतश्रमाप्रागभावातिरिक्तानादिनिवर्तिका, प्रमालात् , मैत्रप्रमावत्, 
(३ ) विगीतो रमः, एतजनकानाध्यातिरिक्तोपादानकः, विध्रमलात्, संमतवत् , इद्यतुमानान्यपि न भावकूपाक्ञान- 
साधनानि । तत्र प्रथमानुमाने भ्रमाणज्ञानपदेन सुखादिप्रमाया अपि विवक्षणे तत्रे नाधात., वतेः इत्तित्वेन विवक्षणे खविष 
याज्ञानानिवतैकपरोक्षटृत्तौ बाधस्यापरोक्षदरत्तित्वेन विवक्षणे परोक्षषृत्तौ व्यभिचारस्य परक्षटरत्तिमिन्नत्वे सरतीति देठविशेषणे 
अप्रयोजकलयेदम॑शव्रत्तौ बाधसेदमंश्यन्यस्येव पक्षत्वे धारावाहिकदितीयादिप्रमायां तादृशाग्रभायां चासिद्धिनाध्रयोः 
तदन्यस्यैव पक्षत्वे खन्मते जडावारकाक्ञानाभावेन गीरूपस्यात्मनः अरदयक्षविष्रत्वासंभवेनावच्छिन्चैतन्यस्यापि जडत्वेन च 
जडावच्चछिन्नचैतन्यविषयकत्वस्य ज्ञानेऽज्ञने वाऽसंभवेनच जडविषयकापरोक्षत्त्तौ बाधत प्रसङ्गः । ज्ञानमह्यानस्येव निवतै+ 
कमिति लन्मतेऽभावनिदत्तिरेव भाव इति मन्मतेच खमनिवर्खयपदेनैव व्यृत्तिपिद्या मतान्तरायुसरणेऽप्यभाकन्यतिरिकेति 

वि्ेषणेनैवोपपत््याच साध्यवरकखप्रागभावातिस्किति वि्ेषणस्य, जडे अज्ञानानङ्गीकारेण चद्धयेतन्ये स्वप्रकग्े 
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आव्रणासंभवेन खविषयावरणलबधेनाबधेऽपि सखोत्पादकाृष्टव्यादृत्तेरावरणपदेन खनिवर्खपदेन वा रिव्या खविषया- 

चरणेति विरेषणसख, चरमसासात्कारोत्यत्तिभरतिबन्धकाडटयेव षटादिप्रमाप्रतिबन्धकादखयापि तन्निवलयत्वेन मक्ि- 

तेऽपि लयन न रोगशान्तिरिति न्यायेन खनिवदये ति बिरोषणसखय, चिन्मत्न श्रित तदिषयख वाऽज्ञनसख वृत्तितत्पमरति- 

फलितयैतन्यादिरूपप्माश्रयाभरितलबाधेनाब येऽपि अविदाऽसिद्या तद्विषयत्वमादायाथोन्तरसायविरोषणेनैव व्यक्त्या 

्ञानामावमादायार्थान्तरस वा प्रसङ्गेन खदेशगतेति चवुरथविरेषणस्य, अमाप्रागभावतदुत्पत्तिप्रतिबन्धकादृ्टन्ञातत्वाना- 

माचरणत्वामावेनावरणस्ापि तमसः भरमामात्रविषयावरणलासंमवेन च खविषयावरणातिरिक्तस्ैविरेषणानां च वैय््यम् । 

हेतौ प्रक्शाकपदेन दन्तासाधारणत्वेन ज्ञानत्वस्य असिच्या इन्दियादौ व्यभिचारेण च ज्ञानहेतुत्वस्येन्द्ियादौ 
व्यभिचारेणैव साक्षात् परेषरया वा व्यवहारहेतुन्वस्याज्ञानान्धकाराचुगततमस्त्वाभावत् साध्यतरैशिष्याच तमोनिवतेकः- 

त्वस्य तत एव शलकादौ व्यभिवाराचवरणनिषर्तकल्वस्य साध्यवैरिध्वदज्ञानान्धक्रारान्यतरनिवतैकत्वस्य 
वा विवक्षणासंभवेन भकाद्यकपदवाच्यत्वमात्नपरत्वखैवज्गीकरणी थतयाऽपरमरोजकल्व, शन्दसाम्येन साभ्यसाधने गोत्वेन 

पृथिव्या अपि श्ङ्साधनापत्तिः, यथाकथंचिद् प्रयोजकतापरिद्रेऽ्पि म्रमाणख ब्रह्मज्ञानस्य विदन्याप्रकााकत्वेन 

खप्रका्चितश्वाप्रकाशितत्वामावात् खरूपासिद्धिः । किच उक्तानुमितेरप्रकारितप्रकाशल्ामावे म्रकारित्म्रकाशकत्व- 

मप्रकारतवं बा स्थादिति वैयप्थम् ; अग्रकाशितप्रकाशत्वे बाधो व्यभिचारो वा; अज्ञानगोचराज्ञानानङ्गीकारात्. । पएतेन-- 
( १) अनादित्वे सति भावत्वम् , अमावविरक्षणलं वा, न निवलनिष्ठम् , अनादिमावमाघ्रदृत्तिलात् , अनायभावविलश्षण- 
मात्रहृत्तिववाद्वा, आत्मवत् , ( २ ) निव्यैलं, नानादिमावनिष्ठं, नाना्यमावविलक्षणनिषठं वा, पगभावलवत् , ( ३ ) अना- 
दिलं, नावरणनिष्टम् , अनादिमा्द़त्तिलात् , ( ४ ) प्रमाणज्ञानम्, अभावान्यानायनिवतैकम् , ज्ञानत्वात् , भ्रमवत् , इलयादिना- 

सतमतिपक्ष्रयोजकत्वादिकमपि-सूचितम् । दवितीयानृ मानेऽपि-उक्तरील्या इखादिप्रमाछ वाधः । साघ्यघटक्रस्य 
चेत्रगतलस्य प्रमातत्मागभावयोरात्मगतत्वाभावेनानादिविशेषणत्वे अङ्गीकरणीये सति दृष्टान्ते साध्यवेकल्यसखय तच प्रमापद- 
वमव चै्रम्रमा, चैज्गतामावातिरिक्तानायनिवतिंका, परमालात् , मै्रप्रमावत् , इति प्रकरणसाम्यस्य, चेत्रगतप्रमा- 
्ावातिरिकामावनिवसैकत्वेन सोपाधिकत्वम्य ( १ ) चैवप्रमा, सखप्रागभावातिरिक्तामावनिवर्तिका, प्रमात्वात् , चेनच्रप्रमावत् 
(२) घटः, चेत्रच्छ, चेत्रप्रमा वा, खप्रागभावातिरिक्तानादिनिविका, घटत्वात्, चेनेच्छत्वात्, अम्रमालवद्वा, 
धघटमेत्रेच्छतदप्रमावदिव्यामाससाम्यस्य च प्रसङ्ग इति तदप्यप्रयोजकम् । एतेन--ततीयाञुमनमपि--परादहतम्; धान्ति- 

तद्विषययोरज्ञानाजुपादानकत्वस्य पूर्ैमेवोपपादनात् । विगीतो विभ्रमः, खजनक्बाध्यातिरिक्तोपादानकः; विभ्रमात् , 

संमतवत्, इत्यनुमानेन सत्मतिपक्षाच्च । एतेन--( १) विमताऽनिलयभ्रमा, खाभावातिरिक्तखतिरोधिनिवर्तिका, प्रमात्वात् , 
भ्रमोत्तरमावत् , (२) ज्ञानलं, खविषयाव्रणनिव्त॑कनिष्ठं, प्रकाश्चदृत्तितात् , आलयोकलत्ववत्, ( ३ ) अनिलयज्ञानम्, 
अभावल्लानधिकरणखविरोधितमानाधिकरणं, भ्रयनञेत्वे सति अनियत्वे सति सविषयकलात् , अनिले च्छावत् , इदयादिनवी- 
नाद्ुमानान्यपि--परास्तानीति मन्तन्यमिति--वणेयन्ति ॥ 

(२) अदैतसिद्धिकारास्तु- 
भ्मसंरायादशचनेन खुखादिगोचराज्ञानकल्पने मानाभावेन दुखादिपरमायाः हदमंशषतेश्च प्रमाणपदवाच्यलाभावेन 

भावेऽपि विवादपदेन तब्यावतैनेन, परोक्षकरततरप्यसत्त्वावरणरूपाज्ञाननिवर्वकत्वेन चोक्तज्ञानेषु बाधाभावेन धारावाहिकद्धिती- 
यादिप्रमाया अप्यनधिगतकालादिनिषयकत्वेनाज्ञातज्ञापकस्वेन तत्रासिद्धिबाधयोरप्रसङ्गेनानात्माकारडृततीनामपि तदच्छिन- 
चतन्यविषयकाणामनज्ञाननिवतैकत्वेन तत्र बाधाम्रसङ्गेन च प्रथमायुमानं निदु्टमेब । अतियोम्यतिरिक्त प्रागभावनिृत्तिरिति मते 
परागमावेनाथौन्तरवारणेन अतियोगिविशेषणत्वेनाखण्डाभावसंपादनेन च प्रागभावमभ्यतिरिक्तेति भयमदलछ विषया- 
न्तरज्ञानप्रतिबन्धकतया तदावारकखविषयन्ञानजनकखनिवद्नाथान्तरवारणेन खबिषयावरणदल्ख चरमसाक्षात्कार- 
मविबन्धकाद्छटस्यापि खरूपेण नाशस्य तत्मयुक्तलाभावेन खनिवर्खयखरूपत्वश्पन्ञाननिवयलसख प्रतिबन्धकाश्साधारण्येन 
खनिवद्रख् प्रथमेन आगभावन्युदासेऽप्यलन्तामावान्युदासेन ज्ञातत्वायन्तामावाव्बुदासेन ज्ञातल्ायन्तामावेन अ्थान्तर- 
वारणेन कणैराष्छुल्यवच्छि्नाकााभितसख शब्दस्याकाश्यितत्ववदन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्याशित्रत्तितत्मप्तिफटलितचतन्यारी- 
नामपि चैतन्याश्रितलसंभवेन च खदेदागतेति विरोषणसख प्रागमावादिसाधारणमावरणमिति मतेनोक्तसाध्यनिरदेशाव् 
खबिषयावरणातिरिक्तसर्वैदलयानां च वैयथ्यौभावात् ! अभावो नावारक इति मतेतु साष्यभेद एव ताप्यम्, अलुकूलतकी- 
भवेन गोत्वेन. °शङ्गाुमानानापच््या प्रकाशराब्दवाच्यवेऽपि विपर्ययस्य अग्रकादिताथगोचरत्वेन च हेतौ अकाराकपदेन तद्या 
च्यत्वेखाप्रकाश विरोधित्वे विवक्षणेन प्रकाराते इति व्यवदहाराभावेन चितोऽप्यभकाशा साज्गीकरणीयतया अरमाणब्रद्यज्ञानादौ 
खरूपेणाज्ञानाविषयसखप्यज्ञानस्य भावललादिरूपेणाज्ञानविषयत्वेन प्रमाणभूतप्रकृताज्माने च न खरूपासिद्धिः । अनादिभाव- 
खख निवल्ाृत्तित्वेऽप्यवि्यायां _भवेतरिलक्षणाया निवदयल्लोपपत्त्या नानदिभावत्वरमिति अथमाुमानेन विरोधः । दविती- 
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यतृतीयतुरीयपश्चमानि तु अनाश्रितमात्रत्तितवसकलनिवर्यादर्तित्वसकलनाददत्तिलैः यथासंभवं सोपायिकानि । षषे तु 
परतियोग्यप्रसिच्या साभ्याप्रसिद्धिः । यथाच सिद्धान्तिहेतोरयुकूकतकसद्धावेन साष्यव्याप्यलनिणयेऽपि सत्मतिपक्षेतोः तद- 
भावेनाप्रयोजकत्वं॑ तथान्यत्र विस्तरः । पतेन-- द्वितीयाुमानमपि--उयाख्यातम् ; अन्तःकरणवृत्तरेवात्र अमापदेन 
विवक्षणेन सखादिप्रमायां बाधाप्रसङ्गात्, ्रमातत्मागमावयोरात्मगतत्वस्य पूर्वेमेवोपपादनेन चैत्रगतलस् तद्विरेषणलसै- 
वाङ्गीकारात् , अभावे प्रागिति विशेषणाभावे भावरूपाज्ञानसय खामावाभावत्वेन तदतिरिकतानादिनिवर्वकत्वै बाधवारणेनो- 
परञ्जनकत्वेन वा प्रमापदसार्थक्यात् चैत्रगतप्रमाभावातिरिक्तव्यवहारमरायभावस्य निवर्कतया पक्षे साधनव्यापकत्वेन 
चेत्रगतप्रमाभावातिरिक्ताावनिवतैकल्यानुपाधित्वेन व्याप्यलासिच्यमावात् रतियोगिप्रसिष्यपरसिद्धिभ्यां व्याह्या अकरण- 
साम्य विपक्षबाधकसत्वेनाभाससाम्यसय च प्रसङ्गाच्च । एतेन--वृतीयनुमनमपि --व्याख्यातम्\ भ्रान्तितद्विषययो- 
रज्ञानोपादानकलस्य पूर्व॑मेवोपपादितत्वात् बाध्यख लन्मतेऽजनकत्वेन साध्याप्रसिच्या ब्रह्मावियोभयोपादानकतेनाविसेधेन 
च सत्प्रतिपक्षाभावाच्र । पतेन--नवीनानुमानान्यपि--व्याख्यातानि विपक्षवाधकतर्कसत्त्वेनाप्रयोजकराङ्कानुदयात् 1 
एवमन्यदप्यनुमानमव्रोहनीयम् । (१) ज्ञानविरोधित्वम्, अनादिभावलसमानायिकरणं सकलन्ञानविरोधिवृरत्तिलात् , दरंयलवत् 
( २.) अनायभावविलक्षणत्वं, ज्ञानावरिरोधिष्त्ति, अनाद्यभावनिरक्षणमात्रटृत्तिात्, अभिधेयलवत् इति भावरूपाज्ञाने 
अनुमानमपि प्रमाणमिति सिद्धमिति-- निरूपयन्ति ॥ 

( ३) तरङ्धिणीकारास्त- 
परोक्षव्र्या विषयावरणनिटत्तावपरोक्षत्वापत्त्या प्रमान्नवच्छिन्नासतत्वावरणाक्ञाननिदरत्तावपि विषयावच्छिन्नावरणनिनरत्य- 

भावेन परोक्षवृत्तौ बाधेन, खरूपायोग्यस्य किंचिद वच्छिजसख।प्यचाक्चुषत्वेन शाब्दन्ञान इव तत्समानविषयकेऽपरोक्षज्ञा- 
नेऽपि तद विषयस्नेन चानात्माकारढत्तिनिवदयंज्ञानासिच्या तत्रैव बाधश्रसङ्गेन च अथमानुमाने न समीचीनम् । प्रतियोग्य- 
तिरिक्ता प्रागभावनित्तिरिति मतस्याभरामाणिकत्वेन तत््वनिणैयकथायां लघुना साध्यनिर्देशेन सध्यसिद्धौ संमवन्यामखण्डा- 
भावान्तभौवेन साध्यस्यानिरदेदयत्वाच्र प्रागभावातिरिक्तति विशेषणस्य सत्ता्रकाशयोः प्रकाशमानचिन्माच्रत्वे नासि न 
श्रकादाते इति व्यवहारानुपपत्त्या चेतन्यावरणलव धेनावाधेऽपि खजनकस्रविषयज्ञानान्तरप्रतिबन्धकखविषयावरणादष्टविशे- 

षमादायार्थान्तरतादवस्थ्येन खविषयावरणद् लस्य विरिष्डुद्धयोरतिरेक्वादिनां भवतां मतेऽन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्या- 
श्रयल्लोपपादनासंभवेन बिविष्ट्द्धानपिरेकेऽपि वत्तौ त्तिप्रतिफलितचैतन्ये वा घरायनध्यासेन तयोञ्ञांनल्वाभावात् तदभि- 
स्थक्तचैतन्यसेव ज्ञानत्वेन तस्याज्ञानाश्रयनिन्मात्रभरिततलासंमवेन संभवेऽपि सखभ्राक्पदविरहितेनायविशेषणेनेव ज्ञातत्वाय- 
न्ताभवेनार्थान्तरवारणेनच खदेशगतेति विकशेषणल च तैयथ्यौत् । उक्तरीदया ज्ञनाज्ञानयोः समानदेशखामावात् 
प्रायमावस्य खनिवर्यलामवेन अथमसाध्ये खथ्रागभावातिरिक्तेति विशेषणवेयथ्योत् दवितीयसाध्ये आवरणपूरवैकते- 
नैव पू्णैतवान्न खप्रागमावग्यतिरिक्तखनिवलयखदेशगतवस्त्न्तरपूवैकलसखविषयावरणखनिवसंसखदेशगतवस्वन्तरपूर्वैकल- 

रूपसाध्यभेदतात्पयेकलस्याप्ययोगात् । पर्व॑तमदानसङृत्तिधूमन्यकत्योरेकस्य धूमत्वस्येव ह्ानाखोकसाधारणस्य अश्नाश्त्वस्या- 
मवेन पक्षदन्ताुगतख प्रकाशन्दवाच्यत्वदेरदेदुत्येना सिद्धिसाधनवैकस्ययोरपि प्रसङ्गः । अनादित्वे सयभावनिलक्ष- 
गत्वेनानिवर्यलस्यापि श्रसङ्गेनाभाव विलक्षणनिवृत्तौ सादिलसैव प्रयोजकत्वेनानादिभाव्त्वमिति अथमाजुमानविरोधोऽपि 

दुष्परिद्यारः 1 द्वितीयानुमाने ठु अनाश्रिततमात्रद्तितवं नोपाधिः, ध्वंसते साध्यान्याप्तेः । पतेन--तृतीयचतुर्था्माने अपि- 
व्याख्याते; अभावविलक्षणविनाशे सारिलस्य प्रयोजकत्वेनानादिभावे विनाशसामम्रीयुक्तत्वाभावेनानादिभावनिष्टलाभव- 
वति विनाश्चसामभरीयुक्ततवे सकलनिवद्यीत्तित्वाभावेन सकलनिवद्यौत्तिलस्य तत्रानुपाथिलात् । निश्चितोपाधिव्यतिरेकवति 
प्रागभावगप्रतियोभित्वादौ साध्यसन्देहेनोपाधेः व्यतिरेकन्याप्यसिच्या पश्चमानुमानमपि न सकखनायदृत्तित्वेन सोपाधिकम् । 
अप्रसिद्धरतियोगिकाभावस्योभयसंमतत्वेन अरतियोग्यघरसिच्या साध्यप्रसिच्यसंभवेन षष्ठाजुमानमपि निराबाधमेवेति मन्त- 
न्यमितिः सत्मतिपक्षादिना अथमाचुमानं न योजकम् । पतेन--द्वितीयाजुमानमपि-- पराहतम् ; इत्तिरूपोपाध्यारूढ- 

त्वेन ्रमायाश्रैत्रमतत्वे प्रमाणग्रमातृप्मेयसाङ्कयापत्त्या सवैग्यवस्थानुपपत्या अमातत्परागभावयोशत्रगतत्वासं भवेन बाधात्, 
खदब्देनैव अतियोगितया अमाबिवक्षणसंभवेन अमापदवैय्यच । पतेन--तृतीयानुमानमपि- परास्तम् ; प्रतियो- 
ग्य्रसिद्धेरभावप्रसिद्धं अति गुणत्वेन विगीतो विभ्रमः खजनकबाध्याततिरिक्तोपादानकः विभ्रमलादिलयनेन सत्मतिपक्षादिति 

सर्वमनवद्ममिति--प्रतिपाद्यन्ति ॥ 

~~~ 

(४ ) रघुचन्िकाकारास्त॒-- 
परोकषवृ्त्याऽसतत्वावरणनिवृत्तावपि अभानावरणानिकृ्या--अपरोक्षत्वानापत्त्या प्रमात्राभ्नितख्याप्युक्तावरणस्य निषयावच्छि- 
भति निषयास्तिलन्यकहारश्रयोजकावरणनिकृत्तेः प्रोक्षदतकभैत्वेन च परोक्षदृत्तो बाधाभावेन 

मद्व ति, ५७२ 
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अथाज्ञानवादे श्ुत्युपपत्तिः। 

यवं श्रुतयश्च । तत्न छान्दोग्ये अष्टमाध्यये-- (तद्यथापि हिरण्यं निधिनिदितमक्षेचज्ञा उपयुपरि 

संचरम्तो न विन्देयुरेवमेवेमाः सवौः भ्रजा अदरहगेच्छन्त्य् पतं ह्मलोकं न विन्दन््यनरतेन भत्यूटा 

इति श्रुतित्रह्यज्ञानप्रविबन्यकत्वेनाचरतं श्ुवाणा तादगज्ञाने प्रमाणम् । नच--ऋतशब्दस्य कत 

पिबन्ता" वित्यज सत्कर्मणि प्रयोगददोनात् ऋतं सत्यं तथा धर्म" इति स्थरतेश्च ऋनशाब्दस्य सत्क- 

मपरत्वाददतशब्दस्य दुष्कर्म परत्वमिति--वाच्यम् ; उत्तर "य आत्मापदतपाप्पेःत्यादिना आत्म 

नोऽपदतपाप्मत्वप्रतिपादनेन दुष्करमप्रत्यूदत्वविरोधात्, खुषुपो कर्ममा्रनारे दुष्कर्मणोऽप्यभावात् ; 

कारणात्मनावस्थाने चाज्ञानस्यावश्यकत्वात्, कर्मण आवरणत्वाजुपपत्तेश्च । ह्यवेदनप्रति बन्धक- 

तथा हानादिनरह्यावारकं क्ाननिवसय वाच्यम् । तथाच कर्मैव प्रधानमपि नाद्रृतपदाभिधेयम् ; तयो- 
~~~ ~ ॥ ~^ 

गोडबह्यानन्दी ( टघुचद्िका ) । 

अनृतेन हि प्रत्युटाः अन्धीभूताः अस्फुर्कद्यस्वरूपकाः । ज्ञानप्रतिवन्धकत्वेनास्पुरणव्याप्यस्वेन । अपंहत- 

पाप्मत्वेति । पापशयून्यस् भावत्वेयथः । कादाचिक्पापसच्वे तच्छरुन्यखमावस्वमास्मनोऽनुपपन्नम् । नच-- मिथ्याभूतं 

पापं प्रतिबन्धकमास्तामिति-- वाच्यम्; अविद्यां विना तत्परिणामरूपस्य तखासंभवात् । कारणात्पना कारणगत- 

संस्कारस्येण । अनादीति । न च~--पापानां प्रवाहरूपेणानादित्वात् पापस्वेन प्रतिबन्धकत्वं भव इति--वाच्यम् ; 

पापं पुण्यं मिथ्याक्ञानजन्य संस्कारो वा °अस्ति भातीति भ्यवहारे अतिबन्धक इत्र विनिगमकाभावात्तेभ्योऽलि- 

रिक्तसेवाज्ञानस्य तथात्वेन कल्पनस्यौ चित्यात्, कल्प्यस्यानुपस्थितत्वेन तदादाय विनिगमनाविरहाश्रसक्तेः । नयु 

खोत्पत्तिकालोत्पन्नस्थूलकालयैव तत्तज्ज्ञाननिषयत्वेन क्षणानामतीन्दियत्वे मानाभावात् शब्दज्ञानेऽपि काल्माननियमाद्धा- 

रावाहिकद्धितीयादिभरमायामपि दोषाभावेन च कत्राप्यदोषेण प्रथमानुमानं समीचीनमेव । प्रतियोग्यतिरिक्ता प्रागभावनिन्ट- 

त्तिरिति मतसापि चरात्तस्रागभावो नष्ट ॒श्यायजुभवेन प्रामाणिकत्वेनाम्रामाणिकत्वेऽपि खरूपनिषृत्तिप्रतियोगिलस्येव 

साष्यविशेषणत्वेन साध्ये व्यर्थविशेषणस्यादोषत्वेन दोषत्वेऽपि प्रगभवलस्याखण्डत्वेनभावत्वानिवेरोन च प्रागभाका- 

तिरिकिति विशेषणस्य आखोकविषयाप्रसिच्या खविषयविषयकोक्तम्यवहारनिवेशासंभवेन खग्रयुक्तो क्तन्यवहारप्रतिवन्धक- 

त्वसैव खविषयावरणपदेन विवक्षणेन खजनकसखसमानविषयकन्ञानान्तरमरतिबन्धकादृष्टेनार्थन्तराग्रसक्टया स्रविषयाच- 

रणद्रृस्य अन्ञानोपहितस्यैव वृ्युपहितत्ेन खोपरिताश्नयस्यापि ज्ञानस्याज्ञानोपदिताश्रयतेनाज्ञानस् खोपहिताश्रयत्य- 
पक्षे शुद्धस्येवाधिष्ठानत्वेन तत्तदुपाधिसंबन्धात्तदाध्रितल्सयाज्ञानेऽपि सत्वेनाज्ञानस शद्धाधितलयपक्षे च खाश्रयतावच्छेदक्छा- 

न्यदेशानवच्छिनाश्रयताकलरूपस्य स्देशगतलस्यज्ञाने संभवेन ज्ञातल्रायन्तामावेनाथान्तरवारणेन च स्वदेशगतेति 
विरोषणस्यच सार्थक्यात् । उक्तरीत्या ज्ञानाज्ञानयोः समानदेशत्वेन भआागभावस्य खनिवल्यैलेन च प्रथमसाध्ये सखप्राग- 
भावातिरिकेति विरेषणसार्थक्यात् । द्वितीयसाध्ये विषयावरणत्वेनासदभ्युपगतजीवेदमेदेनाथान्तरवारणार्थं सखदेद्ागतत्व- 

विशेषणस्यावर्यकतवेनावरणपूर्वैकत्वमात्रेण पूणेतवाभावाश्च साध्यद्रयतात्प्यकत्वखापि युक्तत्वाच्च । अकादापदवाच्यतावच्छेद्- 

कत्वेन प्रमाऽऽलोकान्यतरल्वेन हेत्वलुगमेनासिद्धिसाधनेकल्ययोरप्रसङ्गः । अज्ञानतत््युक्तान्यतरत्वद्येव ज्ञाननाद्यताप्रयोज- 
कत्वेनानादिमावत्वादिनाऽनिवल॑त्वस्याप्युमानासंमवेनानादिमावत्वमिति प्रथमाञमनेन न विरोधः । एतेन--दितीयाञु- 

मानमपि--व्याख्यातम् ; प्रागभावध्वंसरूपघटायवृत्तित्वस्याखण्डोपाधिरूपध्वंसतवेऽभावेन जन्यत्वे सति भावान्यत्वस्यापि 
मन्मते निवद्यनिष्ट्वेन चोपाधेः साध्यन्यापकत्वात् । अत पएव--तृतीयतुरीये अपि--ज्याख्याते; अस्मन्मतेऽनादि- 

मेऽपि विनाशासामभ्रीयुक्ततवस्य विद्यमानत्वेन विनाशसामग्रीयुक्तते साध्यसंशयाग्रसक्या साध्यव्यापकल्वप्रहसंभवात् । 
सकलानाद्यढृत्तित्वरूपो पाधावपि आव्रणार्तित्वरूपसाध्यन्यापकत्वखं मया निशितत्वे भ्रागभवग्रतियोगित्वादौ त्वदीयसाध्य- 

संशायस्या्रयोजकत्वे पचमाञुमानमपि सोपाधिकमेव । पतेन--षषटमपि-व्याख्यातम्; अमसिद्धअतियोगिकाभावस्य 
मयानङ्गीकारेण मन्मतेन निदोँषताया असंभवात् । प्रमातत्मागभावयोमेनस्र इव तदुपदितात्मनोऽपि इत्युपादानत्वेन 
चेत्रात्मगतत्वसंभवेनाबाधात् द्वितीयाद्ुमानमपि समीचीनमेव । बाध्यरूपश्रतियोग्यपसिद्धौ तदन्योपादानकलवरूपसाध्य- 
सयप्यपरसिद्या अमजनकं यदयद्वा्वन्यत्तुपादानकत्वमिति विवक्षणेनापरसिद्धिपरिहारेऽपि बरदमावियोभयोपादानकलवेनाथान्तर- 
मसङ्न जनकान्तनिरेषणवेय््येन च सत्मतिपकषलुदयाच् ठृतीयालुमानमपि समीचीनमेवेति दिगिवि--विवेचयन्ति ॥ 

इत्यक्ञानवादे अलुमानोपपत्तिः । 



[ अज्ञान० श्रुत्युपपत्तिः ] गौडन्ह्यानन्दीयुता । ५७१ 

क्ञोनानिवर््त्वात् । ज्ञाननिवत्यैत्वे च “भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिरित्यादिश्चुतिमोनम् । नच--अच 
नित्रु्तिस्तरणमातम् , "मायामेतां तरन्ति ते" इति स्मरतेरिति--वाच्यम्; क्ञानहेतुकतरणस्य निचुर्यति- 
रिक्तस्यासम्भवेन उभयोनोह्यमाजार्थत्वात् । नच-- (तम आसरी"दिन्यस्य स्प्रतिपादकस्य वाधक 
विना पारमार्थिकसच्वपरत्वेन कथमावरणस्यानृतत्वसिति--वाच्यम्, नासदासीश्नोखदासी"दिवय- 
नेन पारमार्थिकत्वतुच्छत्वयो निषेधेन व्यावहारिकसत्वपरत्वात् । नच--अनेन माया प्रतिपाद्यते; 
मायाशब्दार्थश्च नाक्ञानम्, मायिनो ब्ह्मणोऽज्ञानित्वे सर्वक्षत्वनिरवद्यत्वादिषश्वुतिविरयोधादिति- 
वाच्यम्; उपाधेः प्रत्तिविम्बपक्चपातित्वेनेश्वरासावैश्षयायापादनायोगात्, सा्ैहयादेश्वयैस्य माया- 
निवन्धनत्वाञ्च । नच-.मयक्षान'दतिधात्वथाचु सारात् माया कथमक्षानमिति-वाच्यम्; 'पवमे- 
वेषा माया खाव्यतिरिक्तानि परिपुणीनि क्षे्राणि दरे यित्वा जीचेदावाभासीकरोति माया चाविद्या च 
खयमेव भवतीति श्रुत्या मायाविद्ययोरेक्यप्रतिपादनान्माया अक्षानमेव; घर चेश्ायामिति घातुज- 
स्यापि घटशब्दस्य चे्ावाचकरत्वाभावचवदत्रापि क्ञानवाच्रकत्वाभावात् । माया प्रक्ष वयुनसिति 
क्षनपयोये निघण्डुकारवचन च क्ञानाकारपरिणामित्वादल्लानम्योपपश्चम् । च्रत्तिक्षानस्याक्ञानाभिन्न- 
स्वात् अक्षानस्यैवानिवैचनीयवि चित्रहाक्तियोगान् न _ विचिष्ररक्तिमति मायाश्व्दधयोगायुपपत्तिः, 
कचिन्मणिमच्रादौ नन्प्रयोगस्तूप्चायत् । नच--शुक्तिरूप्यादौ मायाशब्दाप्रयोगात् न सषार्थोऽय- 
मिति- वाच्यम्, वज्राप्रौ पृथिवीन्वादिव्यवहाराभावेऽपि पृथिवीत्ववत् व्यवहाराभावेऽपि माया- 
त्वानपायात् , पेन्द्रजालिकादो बहु मायारब्दयोगद्षनाश्च, मायाया अक्षानान्यत्वे क्षाननिवत्येत्व- 
विरोधाच्च । नीहारनमश्राब्द्राचप्यस्िन्मते सक्षानस्यावार्कन्वादयुज्येते, नान्यमते । अनरतनीद्ा- 

गोडब्रह्मानन्दी ( लघुचनच्दिका ) । 
प्रधानमेव तथास्तु तद्यैकस्वेन परापाद्यपेक्षया छधुर्वासत्राह-- तथाचेति । धिश्वमायेति । भसस्वापादृकाभानापाद्- 
कस्वाक्ञानेव्यथः । परकिभिम्बपश्चपासित्येन प्रतिनिम्बमेव प्रति आवरकत्वादिना । पकयेति । शछदधसश्वमछिन- 
सस्वोपाधिभ्य मायाि्योसैदेऽपि स्यमेवे्यनेनैकम्यक्तिरवसुक्षमिति मावः ! वस्तुत उपाधिभ्यां भेदोऽपि न 
स्वीक्रियते; एकसयैवाश्ानस्य विकषेपशक्तिमस्वेन मायापदुवाष्यर्वाद् , सावरणश्षक्तिमश्वेनाकविध्यापदुवाष्यस्वाष्ठ । अवि- 

द्यायां बिम्बरवयश्नोपाधिष्वं प्रतिधिस्बस्वस्य जीवोपाभिन्वमिव्येनावना जीदेश्षमेद्रादिति भावः । परिणामित्वादिति । 
जायापरिणामिन्वेन शाने मायापदुभरयोगः । सुखादेमौयापरिणामिस्वेऽपि वृत्तिक्ान एव भूरिप्रयोगान्भिरूदरक्षणा 1 
वस्तुतः प्रमाणा्येकमीध्ातोमोयतिपदं "माछामलिम्पो यः इव्यागाविकसूत्रसिद्धयप्रव्ययान्तम् › (मयक्ञाने" इति बु 
पाणिनीयधाुपाटे नास्छव; 'अयपयमयचयलयणय गागविद्यस्यत्र सत्र स्वास् । यत्तु - नधिम्दिपूखी त्यादौ चकारा- 
न्मयधातोरङ्कपत्ययेन मायापद्मिति--तश्न; खकाराक्तोरुथतेरङ्पत्ययेन नुरेतिपदस्य हरदन्तादिभिरकरवेन तुाशम्द्- 

स्याद्कूमलययान्तस्वेऽपि मायाशम्ुस्य सथाश्वे मानाम् , मायायवुस्य भद्ेव्याविसृतरोवुाहरणत्वेनोञ्वरूद्तीयादिष्क्तो 
उक्हस्वाद्च । तथाच माङ मान इति धादुपाडान्मामशशव्रस्य परिमाणक्षानमोः प्रसोगाद्ोयेन शानार्थकत्वमिव सक्या 
सक्ञनाथकस्वम् । धत एवोज्वरदुलतीयदृ्तौ माया छदरेति ष्यार्यासम् ; छष्रनोऽपि दुर्धेटकायकारिष्वरूपेण रूक्यय- 
गुणेन मायापदुबोभ्य्वात् । भकशपव--“साया स्थात् श्चाम्यरी्ुखयोमेयः पीतास्यरे ऽसुरे" इति मेदिनी युका; शास्बयाम- 

विधायामप्युक्छयुणयोगेन मायापदरयोगात् 1 नच --दुषैटकःरिस्वमेव रूक्यर्थोऽस्विति -- वास्यम्; 'शतेऽये यत् 
अतीयते' हइत्यादिस्ष््या मिध्याखविरिष्टे मायापदशक्तिनिरूप्णात् निरूरससुख्या्थकसयापि तेरूपदस्य भूरिभ्रयोगेन 
स्षपरसे निरूढगौणस्ववत् दुर्बट्ारिणि मायापदुस् मोगव्वादिति भावः ¦ चिचिश्रदाक्तीति । विविन्रोपाद्गनस्वेस्ययैः। 
अनिर्वचनीयविश्विश्रस्य निमित्तमात्रे मायामिदुरुषाद तद्अयोमास् । कसिदिति । मश्रविरोषादिरूपभायाश्रयत्येन पुरषे 
सायापदप्रयोगादित्याविः । उपचायात् मिथ्यामूलःथनिमिन्तस्वात् । अभाघेऽ पीति स्यजजकामावदशायामिति शेषः । 
म्यञ्जकदश्षायां तु वज्रादौ एूथिवीस्वग्देरिव श्क्तिरूप्यादौ मायारवं भ्यवदियत एव । सतपव--श्यतत् ष्टिपथ प्राप 
सन्मायैव सुतुष्डकमि"ति ससख्यैरक्स् । “माया द्धेषा मया सृष्टा यन्मां पक््चसि नारद । सबेभूवगुणेयु्तः नैव मां 
अष्टमहंसि ॥' इति मोक्षघर्मैवाक्ये भगवता इकश्यमत्रे मायापद प्रयुक्तम् । किच कष्ट कर्मेति छोकायुमवेन भ्यापार- 
मात्रस्य दुःखदेतुत्वेऽपि प्रकृष्टदुःखसयैव साधने यथा व्यवहारः, वथा चमत्कारविरोषाधायकवेन प्रङृ्टायामेव मायायां 
मायास्वम्यवहारः । नीद्ारतमःशन्द्ाविति । चीरेण भदत स्यादौ । सुषुश्छिकाखे सकरे षिरीने तमोऽभि- 

मूतः सुखरूपरमेती"व्यादौ चेल्यादिः ¦ युज्यते इति 4 भञ्चते इस्वगदिः ! नान्यमत इति ! भञ्ानस्मेवावारक- 
स्वादिसं मवख्योकत्वादिति, देषः । स्याड्यावं च माचवीयमाष्ये--नीड्कारेम नीहारसदसेन भक्छामेनेति 1 



५.७२ अद्धैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः १ ] 

रादिशशब्दानां दुष्कर्मपरत्वे श्युलयन्तरोक्तजीेशमेदकत्वोपादानत्वादिविरोधश्च । = तस्माष्दनरतेन 

भत्युढाः' "नीहारेण ्रादृताः" (तम आसीत्" (मायां त॒ प्रतिं विद्यात्" “अ खोदितदयङ्ध 

कृष्णाम्” *अविद्यायामन्तरे बतैमानाः? “भूयश्चान्ते विभ्वमायानिच्त्तिरिव्या्ाः श्रुतयो वार्णिसा अज्ञाने 

प्रमाणमिति स्थितम् ॥ इव्यद्वैतसिद्धावविधयापरतिपादकश्ुत्युपपत्तिः ॥ 

गोडब्रह्मानन्दी ( ठघुचन्द्रिका ) । 

दुष्कमेति । आवारकपापेत्यथैः। श्ु्यन्तरेति । अनीराया शोचति मुह्यमान इत्यादिश्ुतीलर्थः । जावारकखे- 
स्यादिः । मोहभयुकतेनानीरयः इैश्वरत्वविरोधिनेशषमेदेन शोचति संसरतीवयुक्तचुलयथैः । उपाद्ानत्वावीव्यादिनः त्रिगुण 
त्वादिकं आह्यम् । तथाच कर्मण आवारकत्वे तद्येव मोहत्वात् भेदकष्वादिकं वाच्यम् , तच्च न संभवति; सादेस्तस्या- 

नादिमेदभरयोजकत्वसर्वकायोपादानव्वाद्यसं भवात् । "विमेदजनकेऽक्ञाने नादामाल्यन्तिकं गते । भवव्यमेदो सेद्श्च 

तस्या्ञानङृतो मवेत्, इति विष्णुपुराणोक्तेरपि वथा बोध्यम् । धेवादिभेदमध्यासते नास्सेवावरणो दि स 
इति विष्णुपुराणोक्तौ सेदमिध्यस्वै आवरणपयुक्ततवहेतूकसयापि मिथ्या भूताज्ञानमेवावरणम् › नहु कमौदिकमिति 
भावः । तस्मादिव्यादि । नीहारेण प्राता जरप्या चासुतृप उक्थञ्चासश्चरन्तीव्यन्वयात् नीहाररूपावरण्रयुक्तत्व 

दर्यमात्रख बुध्यत इति भावः ॥ इति टघुचन्द्रिकायां अविद्यापरतिपदकश्वुत्यु पपत्तिः ॥ 

1 8 त 
न "4 

अथ अज्ञानवादे श्युत्युपपत्तिः । 

(१) तत्र न्यायामृतकाराः- 
अद्धतेन प्रत्यूढ इति श्रुतिरपि न सदखयप्रकृतीश्वरशक्यायतिरिक्तपराभिमतानिवच्यावियायां माणम् । तत्र अरत 

शोष्दस्य “क्तं पिबन्तावि"त्यादौ धर्मपर्छतदशब्दघटिताद्रतरब्दस्य दुष्कर्मपरलस्य अच्तं परिणमते इत्यादिस््रतिष्विव तम 
आसीत् गौरनायन्तवती नियेखादिश्चुतिभिः सल्यत्वनिललादिनाऽवगतरधानपरत्वख त्रिगुणात्मकेलयादिर्खतिष्विवं “योग- 
मायां समादिशत्” “ऋते मायां विशालाक्षी “पाजन्यवारुणी माये व्यधत्तां वारिविक्षरे” । “एकस्लमेव भगवानिद- 
मात्मरक्टया मायाख्यया” इति भागवतरामायणहरिवंशादिवचनेष्विव च विचिच्रशक्तिपरत्वस्थेवाङ्गीकरणीयत्वेनोक्तश्चुतेरविया- 
प्रमाणल्राभावात् । पतेन--तमोनीदारावियादिशब्दा अपि--व्याख्याताः । पतेन-मिभ्यैव मायाशब्दार्थं इयपि-- 
परास्तम्; छक्तिरूप्यादावपि मायारन्दप्रयोगापत्तेः । बिश्वमायानिकृत्तिरिति तु तरणपरं, न षिनाशपरम् । एवंच मायादता- 

विदादिशब्दानां सदयप्रकृ्यादिपरत्वमेव युक्तम् ; नतु भावरूपाज्ञानपरत्वम् ; मयक्षाने इति धातुप्रकृतिकस मायाशब्दस्य- 

जञानपरत्वायोगात् । देन्रजाछिकादौ मायाशब्दस्त्वभुख्य इति श्रुतिरपि न तत्र प्रमाणमिति सिद्धमिति-व्भैयन्ति ॥ 

(२) अद्रैतसिद्धिकारास्तु- 
अपदतपाप्मन आत्मनो दुष्कर्मपत्यूढलविरोधात् सुषु दु्कर्मेणोऽप्यमावात् कर्मण आवरणल्वालुपपत्तेश्वाखतशब्दख 

इष्कमेपरलख नासदासीजोसदासीदिति श्ुतिवियेधेन व्यावहारिकसत्वपरत्वसैव तम आसीदित्यादितिषयतया अचत परिण- 
मते इल्यादिस्प्ृतिष्विव सलयप्रधानपरल्रसख वाऽसंभवेनानिर्वचनीयविचिच्रशक्तिमदनिरवाच्यावियापरत्वसेवोक्तशचुतेरङ्गीकरणी- 
यतया अरृतेन पर्यूढा: “नीहारेण आताः “तम॒ आसीत्” “मायां तु अतति” “अजामेकां” “अविद्यायामन्तरे 
वतमाना" इत्यादिश्ुतयोऽप्यज्ञाने प्रमाणमेवेति मन्तव्यम् । ““माया चाविद्या च सखयमेव भवतीग्यति श्या मायाविद्य- 
योरेक्येन घटचे्यामिति धातुनिष्यन्नस्य घटशब्दस्य चेश्वाचकत्वाभाववत् मयधातुप्रकृतिकमायाशब्दस्याज्ञानवाचकलेऽपि बाधकाभावेन श्षार्थ एव मायाशब्दः; रेन्जाङिकादौ बहुशो मायाशब्दभ्रयोगददीनात् । अखरादौ मायाशब्दभरयोगस्त 
गण एवेति न दोषः । छक्तिरूप्यादावपि मायाशब्दरयोगापादनं लु नहि निमिच्चमस्तीति नेमित्तिकारोप इति न्यायसवलम्न्य परिहरणीयम् । अतप्टवहि “भूयश्वान्ते विधमायानिवृत्तिरि" ति श्ुदुपपत्तिः । ज्ञानदेतुकतरणस्य निदरत्य- 
तिरिक्तरूपत्वाभावेन “मायामेतां तरन्ति ते” इत्यस्यापि नासपरत्वादिवि सनैमनवयमिति-- निरूपयन्ति ॥ 

( ३ ) तरद्धिणीकारास्त- 
अपहतपाप्मन्यज्ञानसंबन्धस्याप्यभावेनानाविभूतखरूपविवक्षया इष्कर्मपरत्यूढलस्यापि संभवेनाेतपदस्य दुष्कर्मपरत्वसेवाङ्गी- करणीयत्वेनानङ्गीकारेऽपि “नीवारेण आदृताः” “अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः” “अज्ञानेवाढत"मिदयादीनामिव सलयभूत- भतिपरत्वस्य जीवस्य ब्रह्मखरूपतिरोधायकमगवच्छक्तिपरतवसोनवाज्गीार्यलानााने शुतिममाणसिद्धिः । एते न--““मूय- 



[ अज्ञान० अथौपत््युपपत्तिः ] गोडब्रह्मानन्दीयुता । ५७३ 

अथाज्ञानवादे अर्थापच्युपपत्तिः । 
(१) जीवस्यानवच््छिन्न्ह्मानन्दाप्रकारान्यथाजुपपत्तिश्च तज मानम् । न च जीवस्य बह्मभेदेनेव 

तादगप्रकारोपपत्तिः; जीवब्रह्मसेदस्या्रे निरसिप्यमाणत्वात् । नचानवच्छितानन्दस्यापि भकाद्रा- 
मानप्रव्यञ््रा्त्वेनाप्रकाञ्मानत्वानुपपत्तिः; रारीरपरतियोगिकस्यात्मनि खरूपमेदस्यात्माकारेण 
पक्ाङमानल्वेऽपि मेदाकारेणापकाशमानत्ववद्रूपान्तरेण बह्मणः प्रकारमानत्वेऽपि उक्ताकारेणावि- 
द्यावरादपकाश्चमानत्वोपपत्तसक्तत्वात् । (२) श्रमस्य सोपादानत्वान्यथानुपपत्तिरपि अषिदयायां 
प्रमाणम् । न चान्तःकरणसुपाद्रानम्; अन्तःकरणस्य ज्ञानजनने पमाणव्यापारसापेक्चत्वेन प्रमाणा- 
विषये शुक्तिरूप्यादो क्चानाजनकत्वात् , सादित्वेनानादिश्रमपर्म्पसनुपादानत्वाचच । नच जक्षेवोपा- 
दानम्; तस्यापरिणामित्वात्। नच विवतोधिष्ठानत्वेन श्युकन्यादेरिवो पाद्ानत्वम्; अविद्यामन्तरेणा- 
ताच्विकान्यथामावछक्षणस्य विवर्तस्येवासम्भवात्, शुक्ल्यादेरधिष्ठानाव्च्छेदकतया विवतौविष्ठान- 
त्वाभावात् । नच-उपादानापेश्चस्य विवतंस्य ताच्विक्ा तिरिक्तो पादानकट्पनवद विदयादेराश्रयसापे- 
श्रस्य ब्रह्मातिरिक्तमताखिकमधिक्ररणे कस्प्यं स्यादिति-- वाच्यम्; ब्रह्मण पव विकारित्वे अनित्य- 
त्वादिप्रसक्तिवत् बह्मण ॒प्वाधिषठानत्वे बाधकाभावेन दवितीयस्याधिकर्णस्याकसपनात् । नच- 
असत्यस्य सत्यरूपान्तरापत्तिकक्षणपरिणाम्यनपेक्षस्वेन परिणासितवेनापि नाविद्याकस्पनमिति- 
वाच्यम्; परिणामिसत्तास्रमानसत्ताकत्वनियसेनासद्यत्वस्येवाभावात् । नच--घरादौ खसमान- 
सत्ताकोपादानकत्वदश्चेनेन प्रपञ्चेऽपि तारश्गोपादानक्रस्पने घटादेः खाधिकसन्ताकोपादानानयपेश्च- 
त्ववत् वियदादेरपि ब्रह्माचुपादानकत्वं स्यादिति--वाच्यम्; (तदभिध्यानादेव तु सद्िङ्गात्सः' इदय- 

गो उब्रह्मानन्दी ( कुघुचन्द्रिका ) । 
आत्माकारेण सास्मव्वेन । मेदाकारेण भेदत्वेन । रूपान्तरेण छुदषिःस्वस्पेण । उक्ताकारेण अनवच््छिन्ना- 

नन्दुरूपेण । उक्तरूपयोरः विद्यकमेदः स्वीक्रियत इति भावः । वस्तुनः रक्तमेशाखीकारेऽपि न क्षतिः; प्रमाणजन्य- 
क्षानसवाश्ञान विरोधितया स्वतःकाश्चमानेऽपि शुद्धस्पे अज्ञानं युक्तमिति भ्येयम् । प्रमाणव्यापारेति । विषयगत- 
म्रमाणव्यापारेस्यथः ¦ प्रमाणाविषये अ्रमाणभ्यापारश्ूल्ये । तथाच श्युकतिरूप्यादौ सञ्क्षानोत्पत्तिपू्॑श्ष्षुरादिसंयो- 
गासंभवाश्वु प्राविमनोड््यसंमवः । नष्च-भ्रमस्पे चक्रुषे दोष एष श्वष्ठुःमेयोगस्थानीय इति--वाष्यम्; 
तथापि दोषो मनः ज्ुक्छ्यादिकं वा प्रमपरिणामीन्यत्र विनिगमकाभावात्, दोषायुष्छेदं विना अमोष्छेदासं भवा । 
अनादीति । प्रवाहरूपेणानादीस्यथः । मनसोऽपि अ्रवाहरूपेणानादिष्वेऽपि मनसः उपादानमना्चेव वाच्यम्; भम्यथा 

सश्राप्युपादानान्तरकल्पने अनवस्था, मीरवं च । तथाच तदेव सब्का्योपादानं युक्षम् । यरसंमवादिति । 
अतार्विकत्वस्य तवप्रमानिवस्यरवस्याप्यतयः रूप्याद गरहादुक्तनिवर्टष्वस्य ख प्रपञ्च साक्षात् कस्पने गौरस्योक््वे- 
नाश्नना््वयरेव सद्ध्यम् \ तथाच चस्मालुपादानत्वेः तश्चाशाश्य प्रपञ्चनादो हेतुत्वं कर्प्मम्, ठस्योपादानत्वे चु 
तक्छ्कुषम्; सतव उपादानस्वमावक्ष्यकम् । किख ब्रह्मणोऽम्यथः मावो चिवसेः; न च ब्रह्मास्यथा भवतीति सद्भताविद्याया 
अन्यथा मवनं व्यम् । नच--यस् कारणस्य विषमसन्ताक यत् कार्य, तस्य वद्विवसे हति रुश्चणाद्धिनाप्यविधां बह्मणि 
विवर्तो जायतामिति-- वाच्यम्; घटादिकायंसख ष्छदादिपरिणामस्वद्छयाः आकाक्चादिसर्वक्छर्योणामपि परिणामस्वस्य 
वाच्यतया भविथःसपेक्षस्वाव ।! सत्यरूपान्तरापतिरक्चषणेति । स्यसंखष्टासस्यस्वरूपे्थः । कल्पनमिति । 
ब्रह्मण एव परिणामिष्वसंभवादिति शेषः ! श्युद्रुवस्येति । सन् घट शेद्यादिधिया सदुपादुानम्। शद्ध इलयादिषिया 

मन्वयव्यतिरेकाम्यां च खदादिकम् , दवच्डिश्रविस्वादिना तु नोप।दानत्वम् ; येन सौरवमिति भावः । पयैलुयोगः 

शान्ते विषषमायानिरृ्तिरति श्रुतिरपि व्याख्याताः+ मायायां सस्यमिव तक्कृतपरभवाभावसयैव तदथत्वादिषि नानिव- 
चनीयानियायां श्ुविरपि माणमिति--प्रतिपादयन्ति ॥ 

(४) लघुचन्िकाकारास्तु-- 
पापर्यत्यखमावि कादाचित्कपापसंबन्धस्याप्यसंभमेन “तरति शोकमात्मवित् ““विदवान्नामरूपादिमुक्तः'” इत्यादाविव 

“भूयश्चान्ते इत्यादावपि तरतिधातोः निद्ततिपरत्वस्येवाङ्गीकरणीयत्वेन माचछमसपिभ्मो य॒ इति सू्रसिद्धमाणार्थमाधादु- 
परकृविकयअरलयान्तमायाद्ान्दस्याविद्ापरत्वे वाधकाभवेन चोक्तशुतिसिदैव मयेति--विकेचयन्ति ॥ 

`इस्यश्चानवादे श्वुत्युपपस्तिः 1 



५७४ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः १ | 

नेन न्यायेन घटादेरपि श्रदवस्थचैतन्योपादानकतया तादशोपादानानपेश्चत्वासिद्धेः । अत पव-- 

रूप्येऽपि खसमानसत्ताकस्य निसित्तस्यापि कर्पनापत्तिरिति--निरस्तम् निमित्तमात्रे वा द्यं 

कर्पना, विशेषे वा । नाचः; अधिष्ठानरूपनिमित्तस्य सवै जाधिकसत्ताकत्वात् । द्वितीये तूत्तसे- 

तरश्नमे पूर्ेपूवैश्रमस्य निमित्ततवेनेषापत्तेः । नच-त्रिगुणात्मकं प्धानमुपादानमिति---वाच्यम् ; 

तस्यासव्यत्वे अविद्यानतिरेकात् । सत्यत्वेऽपि सावयवं, निरवयवं वा । आदे अनादित्वभङ्गः । 

द्वितीये परिणामित्वायोगो बह्मवत्। न चाविदयापक्षेऽपि समः पयैुयोगः; तस्याः काट्पनिकत्वेन 
प्वुयोगायोगात् । वस्मादथोपत्तिरबिदयायां पमाणम् ॥ इत्यद्वेतसिद्धावविद्यायामथोपत्तिः ॥ 

ए 01 

गोडन्रह्मानन्दी ( लघुचन्द्रिका ) । 

सावयवस्वादिविकल्पः । कार्पनिकत्वेन युक्तिविरुदसवभ्याप्यमिथ्य त्वेन । यन्तु खदाचवस्थवित्त उपादानस्वे नोक्त- 
सूने साधकम्; रंत निमित्तत्वे इति; तत्र तदभिध्यानात्* (सोऽकामयत बहु स्यामिति सर्ैकायौरमकतया 
स्वोस्पस्यमिध्यानाच्, य आकाशमन्तरो यमयती"त्यादिलिङ्गाच्च, चेतनानधिष्टितादचेतनात्कायांसं मवेन चेतनकतस्व- 
स्यावदयवाच्यव्वेन विनिगमकाभावाद् , सन्तादप्म्यप्रययस कायंमात्रे दशे नादुपादानत्वस्याप्यावश्यकत्वेन स प््मापि 
वायादुबुपादानं नाकाश्चचेवेय्थकत्वेनोक्तसून्रस्य प्रययात् विश्वस्य योनिमियादिश्वतिः शयोनिश्च हि मीयतः इययादिसूत्र 

च तश्र मानम् । किंच नेदं रजत'मिल्यादिनिश्वयोत्तरं “इदं रजतः मि्यादिञ्जमस्ालुत्पस्यो्तनिश्चयस्याभाव उक्तश्चमेः 
हेतर्वाच्यः । तथाचागहीताप्रामाण्यङानाहार्यतादृशनिश्चयसामान्यामावश्वेन हेतुत्वापेक्षया नेद् रजत'मित्याकारका- 

ज्ञानत्वेनोपादानत्वमेव युक्तम्; गरहिताभ्रामाण्यके आहारयैचोक्तनिश्चये सम्युक्ताक्षानसच्वादतादरोक्तनिश्चये सति 
चोण्काज्ञानासवात् उक्छ्रमोस्पादानुष्पादौ । बिस्तरेणचानिर्वचनीयख्यातिबिवेचने विवेचित्तमिदमस्राभिः ॥ इति 
लघुचन्द्रिकायां अबिद्यायामथौपत्तिः ॥ 

अथ अनज्ञानवादे अथांप्युपपत्तिः 
(१) तत्र न्यायामृतकाराः- 

अन्तःकरणोपादानकत्वेन श्चुतिसिद्धसलयनियणप्रथानोपादानकत्वेन वान्यथासिद्धेरवियाया अपि अनादित्रेन निरयवतया 
्रह्मवदेव विकारासंमवाच्च ्रमोपादानत्वान्यथाञुपपत्तिरपि नाविचायां रमाणम् । एतेन--्ुतिसिद्धनिविंकाररह्मोपादानत्वा- 
नुपपत्तिरपि न तत्र मानम् ; ता्िकविकारासंमवेऽपि अताच्िकविकारसंभवेन छक्तिवद विद्यां विनापि विवर्ताधिष्ठानत्वो- 
पपत्तेः । अन्यथाऽऽ्रयसयेक्षावि्यदिः तात्तिकाधिकरणान्तरकत्पनापत्तेरिति--सूचितम् ; अत एव परिणामित्वेनापि 
नाविदासिद्धिः; असस सलरूपान्तरापत्तिरूपपरिणाम्यनपेक्षत्वात् । कार्यापेक्षितखसत्तासमसत्ताकत्वेनापि नाविदयाकल्पर्न; 
घटादेरिव वियददिः सखाधिष्ठानसत्ताकनरह्याचुपादानक्त्वापातेन रूप्ये खसमानसत्ताकनिमित्तकारणस्यापि कल्यनापातेन च 
तस्ाकल्पकत्वात् । एतेन--जीवस्यावच्छिन्नन्यानन्दाप्रकाशादुपपत्तिरपि न तत्र मानमिति- सूचितम्; मेदेनैवोपपत्तः, 
अनवच्छिन्नानन्दस्थापि प्रका्यमात्ररूपलेनानन्दाप्रकाशानुपपतेश्वेति- वर्णयन्ति ॥ 

( २ ) अैतिद्धिकारस्तु- 
अमाणव्यापारपेश्षया ज्ञानपरिणामिनोऽन्तःकरणस्य प्माणानिषयञचक्तिरूप्यादिक्ानापरिणामित्वेन परिणामितवेऽपि तस्य 

सादित्वेनानादिश्रमपरंपरानुपादानत्वेन निरवयवस्य स्स प्रधान ब्रह्मण इव ॒परिणामित्वासंभवेन चन्तःकरणप्रधानो- 
पादानकतवेनान्यथासिद्धयमावात्, काल्पनिकत्वेन निरवयवत्वेऽप्यवि्यापरिणाित्वोपपतेभ्रमोपादानत्वान्यथानुपपत्तिरप्य- 
वियायां म्रमाणम् । श्रुतिसिद्धन्रह्मोपादानत्वमप्यत एवोपपद्यते । अतात्तिकान्यथाभावलक्षणविवर्तस्यावियां विना- 
ऽसंभवेन विवर्तोपादानत्वेऽप्यनिस्तारात्, उपादानपेक्षस्य विवर्त तात्विकातिरिक्तोपादानकत्वस्येव युक्तत्वात् । 
यथाच जह्मण एव - परिणामित्वे निर्विंकारश्ुतिविसोधः, नेवं ब्रह्मण. एवे अविदयाश्रयतल इति नाश्रयायेक्षखावियादेरता- त्तिकाश्रयान्तरपिद्धिः । अतएव परिणामपरिणामिनोरपि  समसत्ताकत्वनियमेन परिणामस्मेव परिणामिनोऽपि व्यावहारि$सलयल्ावर्यकत्वेन परिणामित्वेनाप्यवियातिद्धिः । ““तदभिध्यानदेव तु तचचि्गात् स” इति न्यायेन घटादेरपि चेतन्योपादानकतया तदृष्टान्तेन नियददेलदनुपाद नकतवापादनासंमवात् । खसमानसमसत्ताकोपादानकत्वसिच्यथमपि अविय्याकत्पनम् । पतेन-- रूप्ये खेसमानसत्ताकनिमित्तकारणापादानमपि--परराहतम् $ उत्तरोत्तरभ्रमे पूवैपूर्वश्रमस्य 



[ अज्ञान० तततीत्युपयत्तिः ] गोडबरह्यानन्दीयुता । ५७५ 

अथाज्ञानवादे तस्पतीस्युपपत्तिः । 
साचाविद्या साक्षितया, न तु शुद्धचित्प्रकादया । साक्षी चाविदयावृच्तिप्रतिषिस्बितचैतन्यम् । 

तेन--निद्षचित्प्रकादयत्वेनाज्ञानस्य पारमा्थिकत्वापत्तिः, मोक्षेऽपि तत्पकाल्ापत्तिः, न च तदा- 
नीमविद्याया निन ् त्वात् पकाराभावः; प्रतीतिमाच्रश्टरीरस्य भतीलयनुदत्तौ निच्स्ययोगादिव्यादि 
दोषानवक्राराः ॥ अत एवोच्यते राहुवत् खाचरुतचैतन्यग्रकार्याऽविद्येति । नचैवं कदाचिद विद्याया 
अश्रतीत्यापत्तिः; इष्टापत्तेः, समाधो तथाभ्युपगमात् । नचावियाच्रत्तेर्दोषजन्यत्वादज्न कथमविद्या- 
चृत्तिः £ अविद्याया एव दोषत्वात् । न च वृत्तेरपि बृत्यन्तरपतिविम्वितचिद्धास्यत्े अनवस्था; 
सखस्या एव खभानोपाधित्वात् । नचु-प्रमाणागम्यायामविद्यायां प्रमाणोपन्यासवेयथ्यम्, नच- 
क कक कककककक कक कक 

गोडबह्मानन्दी ( घ्युचन्द्रिका ) । 
पव कादाचित्काविद्यादृत्तिप्रतिविम्बभास्यत्वे । अविद्याया एवेति 1 अमसामान्ये अविद्याया एव परिणामित्वाद्- 

वि्यारूपसाधारणदो षजन्यस्वमक्चतमर् । अस्राघारणदोषजन्यस्वं तु छक्तिरूप्यादिभ्रमस्येव । अथचाविच्याद्यनः दिषु जाति- 

विरोषो अमजनकतावच्छेद्कतया कट्प्यते । तद्धिशिष्टाविद्यादिकमेव तद्धमजनको असाधारणदोषः । सुखादौ तु अमे 
मन एव स्वपरिणामत्वसंबन्धेन हेतुः । तदेव ताध्छदोषः । सरणरूपाचिद्यच्त्तौ त उद्वोधकानामेव दोषत्वम् । 
सखस्या एवेति । अनि्याद्ः समाध्यादिकाङे भानवारणाय संस्कारोष्पत्तये च तन्राविचाकृत्तिरावरयकी । तस्यां 

निमित्तत्वने्टपत्तेः । पतेन--जीवस्यानवच्छिच्ानन्दाप्रकाडावुपपत्तिरपि तच मानमिति-सखूवितम् ; रूपान्तरेण भ्रका- 
रोऽपि रूपान्तरेणा्रकशोपपनत्तेः । जीवब्ह्ममेद स्म निरसिष्यमाणत्वेन तेनाज्ञपपत्तेशवेति--नि रूपयन्ति ॥ 

(३) तरङ्धिणीकारास्तु- 
ड्क्तिषिषयश्रमाणसदहितेनान्तःकरणेन दोषविषिष्टेन रूप्यविरिष्टद्धक्तिविषयकन्नानजननसंभवेनाविदयायामवियात्वेनेव निरवयवे 

प्रधानेऽपि श्धरश्चक्तया सवौनुपपत्तिपरिदारसंभवेनान्तःकरणमरधनोपारानकत्वेनान्यथासिद्य श्रमोपादानत्वाजुपपत्तिरपि 
नाविवायां प्रमाणम् \ अविदयान्तरं विनैव अविद्याया इव अविदां विनैव वियदादिविव्तैसंभवेन का्ैविषमसत्ताकलत्वरूपविवर्तौ- 

पादानलस्याप्यविवाकल्पनं विनैवोपपतत्या श्रुतिसिद्ध्रद्मयोपादानलमपि न तच मानम् । अस्तु बा अविययैव विवर्तोपादा- 
नत्वमिति, एवमपि असंसारिणः संसारित्ववत् अपरिणामिनोऽपि मिभ्याभूतपरिणामित्वसंमयन ब्रह्मणः परिणाम्युपादानत्वयेव 

्रुतिविषयत्वात् । “तद भिष्यानदिव तु इति न्यायख घटाद्) चैतन्योपादानकत्वेऽप्रमाणत्वेन चघटदेरवि रूप्यस्यापि 
खसमानसत्ताकोपादानकत्वासिच्या तदन्यथानुप्रपत्तिरपि न तन्न मानमिति । एतेन--अनवच्छिन्नानन्दाप्रकास्चायुपपत्तिरपि 
न तत्र मानमिति-घूचितम् ; दूषणाभासस्यभरे निरसिष्यमाणत्वेन जीवब्र्ममेदेनैव तदुपपत्तरिति--अरतिपादयन्ति ॥ 

(४) छघुचन्द्रिकाकरारास्तु- 
दोषा मनः श्यक्यादिकं वा ्रमपरिणामीदयत्र विनिगमनाविरह दोषाधुच्छे्द विनापि भरमोच्छेदसंभवेनाबिदयातिरिकेश्व- 

रीयद्चक्तौ मानाभावेनचान्तःकरणप्रधानोपादानकत्वेनान्यथासिच्यमावेन अमोपादानत्वाज्ुपपत्तिरप्यविद्यायां अमाणमस् । 
अतास्िकस्य ततवपमानिवदयत्वनव्याप्यत्वेनोक्तनिवद्यलस्य अपथे साक्षात्कत्पने गौरवेणोपादाननाशद्वारेणैव तस बाच्यत्रया 
शयकतिङ्नेनेव ब्रहमज्ञानेनापि साक्षादवियानिदृत्तिसंभवेनाविदयान्तरपेक्षायामपि वियदादिभपशवस्याबि्यानिनाञ्चे विना विनाश्चा- 

संभवेन चोपादानत्वेनावियासिद्धेरमत्यूहत्वात् \ अन्यथा भावरूपो हि विवतो न निर्विकारस्य ब्रह्मणः संमवतीति श्चुति- 
सिद्धिह्मोपादानत्वसिष्यर्थमप्यविद्या कल्पनीया; कायंविषमसत्ताककारणत्वरूपतिवतैस्याविदयां निनोपपत्त्यखंमवात् , संभ- 

वेऽपि घटादिकार्यस्य गृदादिपरिणामलददनेनाकाश्चादिकायोणासपि य््किचित्परिणामत्वस्य वाच्यतया अविदासिद्धिसंभ- 

वात् । “तदभिध्यानादेव तु तष्िङाव् स” इति न्यायस्य घटादिसवैकायंस्य चेतन्योपादानकल एव तात्पथस्य चुकतत्वेन 

घटादाविव रूव्यादावपि अविदयाचेतन्यो मयकारणकलस्याङ्गीकर णीयल्तादथ।पत्तिप्रमाणसिद्धमप्यज्ञानम् । युक्त चेतत्-- 

अयहीतारामाण्यकानाहायनिश्वयसामान्यामावत्वेन नेदं रजतमिति ज्ञानाभावस्येदं रजतमिति ज्ञानदेतुत्वकल्यनापेश्षया नेद् 

रजतभिलाकारकाज्ञानत्वेन हेदुत्रकल्पने कघवादिति--विवेचयन्ति ॥ 

इत्यद्चानवादे अथोपच्युपपत्तिः । 



५७६ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः १] 

छ £. 

परमाणेरसखच्यादृ्तिमानै बोध्यत इति--वाच्यम्; अक्षानमथृह्॑तां तत्रासच्यादृत्तिवोधेऽप्यखामथ्य- 
दिति- चेन; प्माणोपनीतासच्याचर्तिविशिष्ाज्ञानं हि साक्षिणा गृह्यते । तथाचासथ्याब्रस्युपनयने 

. प्रतीरं माणानां चरितार्थत्वात् न काप्यदुपपत्तिः ॥ इल्यदवेतसिद्धावविचयाभरतीत्यु पत्तिः ॥ 
~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ^~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ^ 

~~~ ~~~
 ^~ 

गोडव्रह्मानन्दी ( खष्ुचन्दरिका ) । 

संस्कारस्तु तथेवेति न तसां बरृच्यन्तरापेश्षेति भावः । प्रमाणेलयादि । ममाविषयी मूतमसबयाढृततिविचिष्टाक्ानसे व 
साक्षिणा गृहते, न॒ द॒ तदनिषयीभूतमिदथैः । पक्षविशोषान्तभंवेनेवानुमितिः, अतो असब्यादृत्तिविशिष्टरूपेण 

अमाणमम्यमप्यज्ञानं सविषयकलवादिरूपेण साक्षिमात्रवेचमिव्याज्चयेनाह--तथाचेति । ग्याच्त्युपनये व्याटृत्ति- 
विरिष्टाज्ञानप्रमाणे । चरितार्थत्वात् अज्ञाननिष्ृत्तिरूपरलवस्वात् । तथाच विशिष्टाकारज्ञाने विशेष्यस्य विरिष्टरूपेण 
भनलियेऽपि श्रते विरिष्टरूपेवाह्तातत्वेनाज्ञाननिडृततिरूपप्रमाणफरुवस्वाततत्रैव प्रमेयतेति भावः । इति लघु- 
चन्द्रिकायाम विद्याभरतीत्युपपत्तिः ॥ 

अथ अज्ञानवादे अविद्याप्रतीत्युपपत्तिः । 

(१) तत्र न्यायामरतकाराः- 

नाविदयायाः ्रतीतिसंभवः । सा हि कं साक्षिणेव, द्धचैतन्येन, उत इत्तिप्रतिफलितवेतन्येन । आदय - निदौषचेतन्य- 
बिषयस्याविद्यायासाच्िकल्रापत्तिः, मोक्षेऽपि तस्रतीदयापत्तिः, ग्रतीतिमाच्रररीरस्य भ्रतीयनिकत्तौ निचृ्यसंभवेन मोक्ष- 
दशायां तभिवरत्या तदप्रतीदसंमवात् । पतेन--अवियायाः खदतचैतन्यमाखलमपि--पराहतम् । द्वितीये--कदा- 
चित्तदअतीदयापातः, व्त्तिपदेनाविद्यायाः प्रमाणविषयलाभावेन म्माणजन्यान्तःकरणडततेः अविद्यायामविदयान्तराभावेन 

खस्मिन् खस्यादोषत्वेन च दोषजन्याबियावृततेथ विवेक्षणासंमवः । एतेन--अवियायां प्रमाणोपन्यासोऽपि- पराहतः; 
प्रातिमासिकद्यङ्ञानख म्माणा विषयात् , प्रमाणविषयख चान्चानस्य प्रातिभाकिकोपादानत्वासंभवात् । अज्ञानग्रहे तजासव्या- 

दृत्तिबो धनस्ाप्यसंमवेन तदीयासब्यारत्तिमात्रयेव श्रमाणतिषयलमिति अकारस्ाप्यसंभवादिति- वर्णयन्ति ॥ 

(२ ) अद्वैतसिद्विकारास्त-- 
अविदावृक्तिप्रतिफक्तिचेतन्यरूपसाक्षिमाखेवाविया, नाऽभाखा, नापि वा निरुवैतन्यभास्या । त्याः कदाचिदम्रतीति- 

रपि संमतैव, समाधौ तथाऽभ्युपगमात्, अविद्याया एव दोषः्वसंभवेन दोषजन्यावियवृत्तिसंभवात् 1 पतेन--तञ 
अमाणोपन्यासोऽपि युक्त एवेति-सूचितम् ; प्रमाणोपनीतासद्यढत्तिविधिधज्ञानखैव साक्षिणा अरहणेनासब्या्युपनयने 
अमाणानां चरिताथत्वादिति--निरूपयन्ति ॥ 

(३) तरङ्गिणीकारास्तु- 
प्रतिनिम्बनोपाधिं प्रति सत्तवख प्रयोजकलेन तस्िदधेः साक्षिरूपावियाप्रतीतिरिच्यधीनलेन तसयाश्वोक्तसत्वरिच्यधीन- 

त्वेनान्योन्याश्रयापत्त्या केवलद्धचेतन्यखेवावियाभासकत्रखाद्गीकरणीयतया तत्तास्विकत्वमपरिदा्थमेव ¦ पतेन तत्र 
अमाणोपन्यासोऽपि न युक्त इति- सूचितम्; यत्र यदीं. तत्र .तदिरिष्महे तदहस्योपनयलेनाज्ञाने असब्यादत्नियं 
विना तदुपनयासंमवेनासद्माृत्युपनये अमाणचारिताथ्या संभवात् इति- भ्रति पादयन्वि ॥ 

. (४) रघुचन्दिकाकारास्तु- . । 
। इतिगोचरङत्यन्तरामविऽप्यनिदय तेः न्यावहारिकसलायाः अतिनिम्बनोपाथिलसंभवात् अवियाइृत्तिधरतिनिम्बितचैतन्य- 

सूपसाक्षिभास्यतवेऽप्यवियातात्तिकतानापत्तिः ! पतेन-तज् परमाणोषन्यासोऽपि युक्त इति--सूचितम् ; पक्षविशेषान्त- 
स् ८ $ मवेनवानुमियङ्गीकारेण यत्र॒ यदयहीतं तत्र तद्ििषटमह एबोपनयः. . सिकं इति वणैनासंभवेनासब्यादृत्तिनिविषटरूपेणा- 

रानस्मापि प्माणगम्यलल्य संभवादिति- विवेचयन्ति ॥ 
इत्यज्ञानवोदे-अविधापतीर्थुंधपत्ति नक 



[ अज्ञान ° चिम्माच्राश्रयत्वोपपत्तिः }] गोडत्रह्मानन्दीयुता । ५५७७ 

अधाज्ञानवादेऽविद्यायाः विन्मात्राश्रयत्वोपपत्तिः । 
विद्याया आश्रयस्तु युद्धं बरध्ैव । तदुक्तम्--“आश्चयत्वविषयत्वभागिनी निर्विभागचितिरेव 

केवखा । पूवैसिद्धतमसो हि पिमो भवति नापि गोचरः इति । द्पेणस्य मुखमाज्रसंबन्धेऽपि 
प्रतिमुखे माणिन्यचत् प्रतिबिम्बे जीवे संसारः, न विम्बे बद्यणि; उपाधेः प्रतिविम्बपश्चपातित्वात् । 
मयु--कथे चेतन्यमज्ञानाश्रयः ? तस्य प्रकाराखरूपत्वात्, तयोश्च तमःपकाडवद्धिरुडसखभावत्वा- 
दिति-थेष्न; अक्षानवियोधि ज्ञानं हि न चैतन्यमात्रम्, किंतु उत्तिप्रतिषिग्वितम्; त्च नाविद्या 
भयः, यञ्चाविद्याश्रयः, तच्च नाक्षानविसेधि । नच तरह शरुद्धचितोऽक्षानविरोधित्वाभाव्रे घरादिव- 
दु्रकाशात्वापत्तिः; चच्यवच्छेदेन तस्या पवाक्ञानविरोधित्वात्, खतस्दणतूखादिभासकस्य सौोरालो- 
कस्य॒ सूयैकान्तावच्छेदेन खभास्यतणतूलादिदादकत्ववत् खतोऽविद्यातत्कायैभासकस्य चैतन्यस्य 
श्॒स्यघष्छेदेन तदादकत्वात् । ननु-अहमक् इति धर्मम्राहकेण साक्षिणा अहङ्काराथितत्वेनाक्नानस्य 
ग्रहणात् चाधः, नच--स्थोद्याश्रयदेषैक्याध्यासाददह् स्थूख इतिचदक्ानाधरयचिदैक्याध्वासात् 
दभ्धत्वायसोरेकािसंवन्धाष्दयो दहतीःतिवदक्षानाहङ्कास्योरेकचिदैक्याध्यासाद्धा 'जदमक्ष' इति 
धी चघौन्तेति--वाच्यम्; चितोऽक्ञानाच्चयत्वासिद्या सन्योन्याश्रयादिति-चेश्न; अर्दकारस्यावि्याघी- 
नत्वेन तदनाश्रयतया चित पवाक्षानाध्रयत्वे सिद्धे 'अदमक्ष' इति प्रतीतेरेकयाभ्यासनिवन्धनत्वेना- 
घाधकत्वात् । नच--अवियाश्रयस्वादेवादक्कासेऽकसिपितोऽस्तु, कल्पित एव चा तदाश्रयत्वमस्तु 
अविद्यायामयुपपत्तेर्लङ्कारत्वादिति--वाच्यम्; अदमर्थस्य क्षाननिवस्यत्वेन रश्यत्वेनाकद्पितत्वा- 
योगात्, चिन्माप्राधितत्वं विना तद्धोचस्चर्मन्रुर्यनिवत्यैत्वापातात्, खकरिपतस्य खाधितवत्वेन 
खाश्रयत्वायोगात् । नचाविद्यायामनुपपत्तिरछङ्कारः; अञुपपत्तिमात्र नारङ्कारः, कतु खचादि- 
पापकयुक्तावल्रपप्तिः, अन्यथा वादिवचसोऽनवकाश्चापत्तेः ननु--“निरनिष्रो निरवद्यः शोकं 
मोदमल्यति नित्यमुक्तः शति श्वुतिविरो धात् न शुद्धचितोऽविद्याश्रयत्वम् ; नदि मौढ्ये न दोषः, नापि 
अन्धकाघ्चानाश्रयो मुक्तः, नच तात्िकाविद्यादेरेव निषेधः; त्वन्मते तस्याप्रसक्तेः, जीवेऽपि तव्भा- 
वेन जीवब्रह्मणोः सावद्यत्वनिरवचत्वव्यवस्थाश्ुतिषिरो घ इति श्ेश्न; अवध्यस्य चिति कायेकारित्वा- 
भाषेन का्यैकरत्वाक्रायैकरत्वाभ्यामेव सावद्यत्वनिरवचत्वव्यवस्थोपपत्तेः, उपाघेः प्रतिभिम्बपक्ष- 

गोडच्रह्मानन्दी ( रुघुचग्द्रिका ) । 
प्रतिचिग्पक्षपातितषात् । प्रतिबिस्प्र पव कायविरोपजनकम्बात् । यथा मटिनद्ष॑णः मारिम्यं स्वाम्तगोतस्वं च 

प्रतिभिम्थ एव जनयति, न तु चिम्बे; सथा सविप्र जीवं प्रस्मेषाद्णोति, भावरणम्रयुक्तं मसभादिकार्य च जीव एव 
जमयतीति भावः । नाक्षानेति । भक्ानविरोधित्वं प्रमरायामेव, म निम्भात्र इति भावः । खतोऽविच्ातत्का्य- 
भासकस्येति । यदुयचच्श्नस्य यदुविद्यारस्कार्मनादाकत्व, वां इतति कवितैव तदु तरि्ातस्काय मासकसेव्य्थः । 
शूरयवच्छेदेन तदनिष्टानगो च रष्यवष्छेदेन । स्थौस्येति । भहकषाराषण्डिन्नचितीस्यादिः । चिवैकयाभ्यासात् 
शिष्यहङ्रेक्येनाष्यासात् । मथप्यहङ्कारोपगहाभी भूतमूकाश्तानं नावर्छि्नाश्रयताकम्, सत इदमंशषावच्छक्नाश्चय- 
लाकदूराक्तामपरिणामरूप्यादेः इदमवच्छिशचत्ववत् नाहङ्कारस्याक्ानावरिष्ठसरवसंभवः; तथाहि धटादेरदादिपरिणा- 

मस्वाग्मूदुवर्छिन्नचितीवाहङ्कारादेशश्षानपरिणामस्वादेक्ञासावश्श्नचिदयेक्याप्यासादुक्तभम इति भावः । भकानं 

गोपादानमिति पक्ेऽप्याह--दग्धुत्वेष्यादि । यथाप्रावयससखादस्म्येनाप्यसादभ्रिधमेस्य दर्श्वादैरयसि भयो धर्मस 
पिण्डष्वादेरप्नौ ्ाण्यासः, तथा विद्यहङ्कारसख तादास्म्येनाध्यासात् चिदधर्मस्याज्ञानाश्रयस्वमेमास्पदस्वनित्यरवादेररक्रे 
वद्धरमस्य करस्वादेश्च न्विखण्यास इति भावः । आान्तेति । नव्वहङ्कारखखय सल्यस्य सत्यो धर्मः भक्तषानमिति पररीत्या 
भ्रमेति सेषः अविद्याधरीनत्वेति । “जायते प्राणो मनः" “मायां अतिः “एवमेषैषा माया खभ्यतिरिक्तानि परिप्णौनि 
शेत्राभि दर्यीयिव्वे'्यादिश्वतिभिरिव्यादिः । अकलिपतः सविधानीनः । उक्तशचुतेः शाननिव्खस्वानुपपतेश्वाह-- 
कस्पित पवेति । चिन्मातेवि । अक्ञनसखेस्यादिः । मपातादिति । भमानापादश्छकचाम॑स्य स्वाश्रयधिषयकशानेनेव 

` निवर्खस्वादिति शेषः ! खकदिपितस्य अक्षानकल्पिवस्य । नाछङ्कार इति । भयुपपततिख्वीकारो न ऊुरूधमैः, कवु 
परिष्टवँमशक्यानुपपश्तिरनि्वाच्यताख्यापकतवेन स्वीक्रियत इति भावः । युक्तौ भनुमानादितरसहकारितर्केषु । 

युपि महक । अन्यथा परिष्टारथोग्यातुपपत्तेरपि खीकारे । दोष; वथम् । चिति जीवान्यचिति । 
त्वेति } हङ्कारतत्कायैरागाविका्ैकारिव्वेथैः । प्रमाणत्वात् छदधश्याक्नवष्वे प्रमाणस्वाद् । केवस्य 

माथिष्वेऽपि महेशवरत्योयहितताद्पत्याशुक्तशवतिसङ्गतिः, जीवस्य मगयाश्चयत्वे च सलोक्तामेदाभावात्तदसक्केतिः । न 
अद. सि. ७३ 



५७८ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेद १1 

पातित्वात् । नच-चिन्मात्रस्याविदयाभ्रयतवे प्रमाणाभावः, जीवाधितसत्वे च भमाणमस्तीति--वाच्यम् $ 

"मायां तु मृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरःमिति श्तेरेव ्रमाणत्वात्। नच श्ञाक्षावीरानीरा विति 

ज्ीवाज्ञानप्रतिपादकश्चुतिविरोधः; तदाभ्रयत्वामेऽपि तत्कायेयोगितया अक्गत्वन्यपदेशो पपत्तेः । 

नच--बह्मणोःऽपि जीवाधिताक्ञानविषयत्वेन मायित्वोपपत्तिरि ति--वबाच्यम्; जीवत्वस्याश्चयतावः 

च्छेदकत्े परस्पराश्रयप्रसङ्गात् । नचु-श्ुक्त्याचक्ञानवत् ज्ञातरथौप्रकाशारूपमिदमप्यज्ञानं खका- 

यंण आ्रान्व्यादिना खनिवसैकेन त्ज्ञानादिना खसमानयोगक्षेमेण कञानपरागाभावेन च सामानाधिक- 

रण्याय ज्ञाच्ाप्मनिष्ठम्, नतु चेतन्यरूपज्ञानभितमिति- चेत्, नः चेतन्यस्येव ज्ञाठत्वेन क्ञातुरथा- 

अकारारूपत्वस्य सम्यकृक्ञाना्यत्वस्य आन्त्यादिसामानाधिक्षरण्यस्य चोपपत्तेः । नचेवं- क्ञादत्ने 

सत्यविद्याध्रयत्वम्, अविधायां ज्ञावृत्वसित्यन्योन्याश्रय इति--वाच्यम्; अविद्याया ज्ञातस्वानपेश्ष- 

सेनान्योन्या्यःभावात् । नहि सामानाधिकरण्यमस्तीत्येतावतेव तदपेक्षया अनया भवितव्यम् । 

नच--रारीरेऽपि ज्ञातृत्वाध्याससंमवेन तत्रप्यज्ञानाश्रयत्वापत्तिरिति--वाच्यम्; नहि ज्ञाठत्वा- 
श्यासो अज्ञाना्रयतवे प्रयोजकः, येन तन्मात्रेण तदाप्येत, क्रित प्रसक्तप्रकाशात्वम् अज्ञानानाधितत्वं 
च । नचैव-अविद्याश्चयस्य ज्ञातत्वभोक्वत्वादिमच्वे जीवाधिताक्ञानपश्चप्रवेश् इति- वाच्यम्; 
अविद्यावच्छिन्नस्य दि ज्ादत्वम्, अविद्या च नाविद्यावच्छेदेन; सामानाधिकरण्यं चावच्छेचारोक्यम।- 
दाय । यथोपाधिसंबन्धो खमाज एव, ओपाधिकमाछिन्य संबन्धस्तु उपाध्यवच्छिन्न, विम्बप्रतिविम्ब- 
योरैक्यात्, तथा खामानाधिकसर्ष्यमपि । यथा प्रतिविम्बो न वस्त्वन्तरं, तथा वक्ष्यते । ननु- डुक्ल्य- 
ज्ञानमपि श्ुक्ल्यवच्छिन्नचेतन्यगतं वाच्यम्, तथाचा “दं जानामीच्छामी"तिवत् "अहं न जानमी"ति 
्ञादस्थत्वाजुभवविरोध इति- चेन्न; अक्ञानद्ेविध्यात् । एकं हि शुक्लयवच्छिन्नचेतन्याथिते तद्धता- 

क कक कका क 00 0 

गोडब्रह्यानन्दी ( घुचद्दिका ) । 

चेवं-- केवलस्य जीवेनाप्यभेदान्ी वसापि मायावस्वेन श्रुतिसङ्गतिः खादिति--वाच्यम् ; "मायया सन्निरुद्धः मृड इव 
व्यवहरन्नसे माययेवेश्ादेरेव तादशश्चुतित्वात् । न हि ऊुरायुक्ते कुठारेण छिनत्तीति प्रयोगः, न वा निगरदयन्ये 
निगङेन बद्धं इति भाषः । योनितयेति । क्ञपदख जीवभ्यादृत्तसर्बतस्वरूपेण बोधकष्वादक्षपद्स्यासर्बव्वख्पेभेव 
बोधकत्वमिलयपि बोध्यम् । यद्यप्यत्तानाश्रयङ्केवरासेदाजीषस्याज्ञत्वोक्तिः संभवति; तथापि इईैरोऽपि तथा संभवात् 
प्रकृते सा नाहता । ब्रह्मणो.ऽपीति । अक्लानानाश्रयत्वेऽपीति शेषः । जीवस्वस्यल्यादि' । मनोऽवच्छिन्नचिस्वरूप- 
जीवत्वमाश्रयताचच्छेदकं परेण वाच्यम्; अहमज्ञः इति प्रतीतेः प्रमाणव्वेनोपन्याप्तात्, तच्च जीवत्वमक्तानाधीनपिति 
परस्पराश्रयः । अ्तानावच्छिन्नचित्वरूपं जीवत्वं तु वाचस्पत्तिमते अ्तानाश्रयत्तावच्छेदकं वक्ष्यत एव, परं तु तस्मिन् 

पक्षे आश्रयताया अवच्छिन्नसवकड्पने गौरवाद नवच्छिन्ञाश्रयतापक्च एव युक्तः । यदि तु नाक्तानाश्रयतायां जीवस्व 

संयोगादौ शाखादिकमिवावच्छेदकम्, किंतु आश्चयीभूतजीवस्योपाधितामान्नम्; श्धस्याश्रयस्वपक्षे “खाक्ञाः चिति 
शतावक्ञपदस्याज्ञानकायेविरोषाश्रय इव वाचस्यतिपक्षे (मायिनःमिति श्वुतिपदे मायाविषपिणि रक्षणा न दोष 
इल्यालोच्यते, तथाप्युपहितचिद्पेक्षया श्द्धबितो लुस्वात्तत्रैवाश्चयस्वम् । अहमर्थाधितमन्ञानमियपरपश्चस्तु सर्वथा 
न युक्तः; जहमथौनुसपत्तिद्श्ायां तदाधितत्वासं भवात्, छद्धविदाद्याधितस्वे अवद्यं वाच्ये तेनैवोक्तरीदयाहमक्ञ इति 
इदयुपपत्तरक्लानकायंकारित्वावृहमर्थोऽ्ञानाभितोऽहमथौशितं चाक्तानमिति स्थितौ अन्योन्याश्चयाच्च । चैतन्यस्य 
अक्लनाश्रयञ्जदचिदभिक्रसाक्षिणः । ज्ञातुरथाप्रकारो ऽज्ञानमिद्यतन सावृसंबद्धमन्ञानमिलयथैः म्रतीयते, स चाक्षतः; 
साक्षिणि ज्ञातरि जह्वानवदमेदात्, एवं अमादिसामानाधिक्रण्यमपीति भावः । वस्तुतो क्तातारं प्रयावारकरवमेव 
षठो लिख्यते, नतु ातृनिठत्वम् ; शक्यायज्ञानखेदमक्षादौ कायैजनकस्वानुरोधेन खस्तमानाश्रयक्ताननिव्यैस्वनियमा- 
बरोधेन चेदमंशावच्छन्नचिति अहमथावच्छिननचिति चाश्रयत्वावद्यकत्वेऽपि मूत्ा्तानख शद्धचियेव स्वकाय॑जनक- 
त्वात्, स्वकार्थम नःपरिणामविरेषनिवर्लत्वनियमेनेवानतिग्रसङ्गाचच छुद्धाभरित्वमेव युक्तमिति ध्येयम् । अनाचरत- 
वित्ताद््म्यादहङ्करेऽपि मकाशमसक्तेराद--भज्ञानानाभितःस्वं चेति। यचपि प्रसक्तमकाशत्वमल्ञानविषयत्व पुव 
प्रयोजकम् ; तथापि अभानापादकान्लानख सखविषयश्रितत्वात्तद्विषयस्वतदाश्रयत्वयोः तत् प्रयोजकमिति मावः । 
सामानाधिकरण्यम् अको कतेलमेदोक्तिः । अधच्छेधां शोकम् अविचावच्छिकनन दधस तादास्यस् । फेक्यात् 
तिदा्मयात् । सामानाधिकरण्यमपि बिभ्बीभूतभीवास्यञुसं मडिनमिलयायभेदोक्तिरपि । न वस्त्वन्तरमिति । 
रितु बिम्बमेवोपाधिस्थस्वादिविरिषटं सत् अतिविभ्बमिति शेषः । वाच्यमिति । भूखाक्षानवदिलयादिः । रूपादौ 
स्फटिकादिसंयुक्तजपाङोहिल्याद । आकादादौ _ जरभरतिबिम्बिताकादयादौ । श्रुतीति । 'जीबेशावाभात्तेन केति" 



[ अज्ञान० चिन्माघ्राश्रयत्वोपपत्तिः ] गोडन्रह्मानन्दीयुता 1 ५७९ 

परोक्चश्रमजनकं तदिषयापरोक्चप्रमानादयम्, अपरं च परोक्षश्रमजनकं तद्धिषयत्रमामा्नाद्यम् 
मातत्वप्रयोजकोपाभ्यवच्िछन्नचेतन्याधितमिव्युक्तं धाक् । तच्च प्रमाठत्वप्रयोजकोपाभ्यवच्छिन्नचेत- 
न्यगताज्ञानविषयकोऽयमनुभवः । तेन प्रमातनिष्ठत्वविषयतास्य न विरुध्यते) अत एव विषयगता- 
ऽज्ञाने विद्यमानेऽपि प्रमात्तगताज्ञाननान्चेन न जानामीति व्यवहारयाभावः । नयु--उपाघेः परति- 
चिम्बपक्चपातित्वान्न ब्रह्मणः संलारित्वसिव्युक्तं, तदयुक्तम्; बिम्बप्रतिविभ्बभावस्येवासंभवात् । 
तथाहि--अचा्चुषस्य चैतन्यस्य गन्घरसादिवत् प्रतिबिम्ब तानहैत्वात्, परतिबिम्बत्वे जीवस्य सादि- 
त्वापाताच, सूयस्य सरिज इव मरीचिकाजलेष्वपरतिफलनेन चिदसमानसत्ताकस्याज्ञानस्य चितं 
मरत्युपाधित्वायोगात्, अखरच्छस्यान्ञानस्य प्रतिविम्बतोपाधित्वायोगाच, अविद्यायाश्िन्माजाभिमु- 
ख्यासंभवाच, अज्षानस्याकारशायाव्मना परिणासे परतिबिम्बापायापाताच्चेति- चेन्न; रूपवत एव 
अतिषिम्ब इत्यस्या व्याप्तेः रूपादौ व्यभिचारात् यथा भङ्गः, एवमाकाशादौ व्यभिचाराच्चाश्चुषस्येव 
तिविस्व इत्यस्या अपि व्यपतिभैङ्ः । वस्तुतस्तु--श्वुतिवखाच्चितः पतिविम्बे सिद्धे तत्रैव व्यभिचार- 
ननेयं ज्याप्िः; तथाच रसादिष्यावरत्तं फरठेकोन्नेयं पतिनिम्बपरयोजकम् । नापि जीवस्य सादिस्वापत्तिः; 
उपाधिषिग्बसम्बन्धानादित्वेनानादित्वोपपत्तेः । बिस्तरस्तु सिद्धान्तविन्दौ । यत्तूक्तं मरीचिकाजके 
सूर्यप्रति विम्बादनात् चिम्बसमानसत्ताकत्वं प्रतिबिम्बो द्धादित्वे प्रयोजकमिति । तन्न; अध्यस्तस्य 
स्फटिकखोहिल्यस्य दपेणे प्रति दिस्वद्श्यनात् । तसमान्भरीचिकाजलन्याचरत्तं खच्छत्वं फडेकोन्नेयं 
अनञुगतमेव परतिचिम्बोद्भाहित्वे प्रयोजकम्, तच्च प्रर्तेऽप्यस्ति । अत एवाज्ञानस्याखच्छत्वान्न प्रति- 
बिम्बोपाधित्वमिति निरस्तम् । यच्चोक्त--चिन्मा्राभिसुख्याभावादिति, तक्ति सवोत्मना चिवामिमु- 
ख्याभावाद्धा, आभिसुख्यमााभावाद्धा 1 नाद्यः; चेतन्यवद्धिभुत्वपक्चे सवौ्मनापि संभवात् । न्युन- 
परिमाणतवेऽपि न दोषः; न्युनपरिमाणस्यापि अधिकपरिमाणाकाशादिश्रतिविम्बोद्धाहित्वद्ैनात् । 
न दवितीयः; चैतन्यस्य सर्वतोऽपि पखतत्वेन व्य वधानाभावेन च आभिमुख्यस्य सद्भावात् .1 
नचाकाशाद्यात्मना परिणामे अतिबिम्बापायापत्तिः; प्रतिविस्बपरयोजकरूपाविरोधिपरिणामस्य परति- 
विम्ाविरोधित्वेन परतिविम्बानपायात् । नच--मुखधतिमुखाञुगतसमुखत्वातिरिक्तमुखमाअरूपभ्य- 

गोडम्रह्यानन्दी ( छघुचन्द्रिका ) 

माया चाविद्या चै स्रथसेव भवति! “रूपं सपं प्रतिरूपः इलयादिश्चतीयर्थः । विस्तर इति । भर॑महेतूनां तेचिश्रस्वा" 
द्चाष्ुषस्यापि प्रतिबिम्बः । "आभास एव "च" ˆअतप्व चोपमा सू्ेकादिव'दि्यादिसून्नाणि च तन्न मानमिखयादिषिस्तर 
हयः । अध्यस्तस्येति 1 स्फरिके साक्षात् संबन्धेन हिघ्यादिप्रल्ययस्यानुभा विकत्वात्, बाधाच्च तत्र तद्ध्यस्तमिति 

भावः । व्यावहारिकस्य दर्पणादेरिवाक्लानादेरपि प्रतिभिम्बोपाधित्वमिल्यपि बोध्यम् । अतव अननुगतसख अतिभिम्बो- 
पाधितायोग्यस्वसैव स्वच्छस्वरूपस्वादेव । विभुत्वपक्षे अह्नस्य परममदत्वपक्षे । न्यूनेति । जरादेरित्यादिः । 
सद्भावादिति । देशविशेषस्थत्वं बिम्बोपाध्योराभिसुख्यं प्रतिबिम्बप्रयोजकमिति तु न युक्तम् ; अनुगतस्वात् । 
रूपाविरोधी ति । स्फटिकादेशूणोदिरूपपरिणामस्य प्रतिबिम्बविरोधित्वेऽपि पाञ्रविदेषरूपपरिणामो न तथेति परि" 
णाममात्रं न तथेति भावः । मुखपतिसुखेद्यादि । भिम्बसुखमतिभिम्बसुखयोरयुगतख सुखान्यस्य सुखमात्रस्वरूपख 

व्यक्यन्तरखेयथैः । अपरागरृष्टमेदस्येति । भ्रतिषिस्बस्वोपहितसुखादितः पराखष्टो भेदो यत्र भिम्बत्वोपहितमुखादौ 
तद्न्यसेल्थः । माघरार्थत्वेन बिम्बप्रतिबिम्बमुखानुगतं सुख मात्रमिति पूर्वोक्तवाक्यस्थमात्रश्द्थत्वेन । . घम्यैत्ति- 
रेकेति ¦ उपाधिभेदेन बिम्बप्रतिबिम्बयोरिव केवरोपहितयोभेदात्ताभ्यां केवरूमुखं भिन्नमवद्यं वाच्यस्, तच्च 
तयोरवश्यमयुगतसुपहितकेवरुयोस्तादारम्यसालुभवादिति भावः । विवादविषयेति । न~ तूला्ताने सक््चारदङ- 
नेन व्यातिग्रहान्मूराद्छानेऽपि वदपादनीयमिति--वाच्यम्; अभानापादकत्ूखा्ञानख स्वानाश्रये प्रमातर्येव आन्ति 
जनकत्वाद्सस्वापादषटस्य तश्ापि स्वानाश्रये विषय एव अमविषयजनकस्वात् वूखाज्ञानेऽपि सष्टचारदश्चनात्, तत्र 
भतिबिस्ब एव । नाद्य इति । सवर्मेव प्रतिभासकत्वं स्वधर्मसामान्यसख प्रतिभासकष्वंवाभिप्रेतम् । आद्यं 
सुषुसेत्यादिना निर दवितीयं निस्यति-- ज्ञानेति । नयु--करष्वादेरविद्यःपरिणामत्वादविद्यानिष्ठतवेनाद्यपक्च एव 
युक्तः, तत्रह--अविद्यास्तमय इति । बन्धो वां बन्धश्च ! नतु बद्धा नतु कर््वादिबन्धाश्रयः । तथाच 
कवैस्वादिकं नाविच्यापरिणाम इयभिमानः । धसं क्रामकत्वं धर्मस्यैव संक्रामकत्वम् ¦ विर्व इति । प्रतिविम्बभिक्ने 

सखकायौप्रतिभासकव्व द्वितीयस्य पयैवसितार्थः, स च न संभवतीति भावः । नज विच्छेदो बिम्बमेदः सखरनिष्ठः. न 
'सखकायं इति तस अतिनिस्मे - संकषामकस्वेऽपि प्ते न दोषः, तत्राह--मुखस्थेति । परतिम्निरत्रपक्चपासिश्नमिलयत् 
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५८० अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेद; १ ] 

कलयन्तरस्येव जीवन्रह्याचुगतचिच्वातिरिक्तचिन्मा्रूपस्याक्ञानाश्रयत्वयोग्यन्यक्ल्यन्तरस्याभावान्घुख- 
मात्र्खबन्भ्यादशव्चिन्मात्रसंबन्ध्यज्ञानमिति कथभिति-चाच्यम्; अपयमृष्टमेदस्य सुखादेमीतरार्थ- 
सेनायुगतधम्थैतिरेकसंभवात्। नच--उपाधिः परतिबिस्बपक्षपातीति समान्यव्यासेरज्ञानं स्वरा्रय 
एव आन्टयादिदेतुरिति विशेषव्याध्या वाध इति--चेन्न; विरषभ्य्िग्राहकसदचारदशेनस्य विवाद्- 

विषयातिरिक्तेऽखंभवेन विशोषन्यास्यसंभवात् । नच बन्धस्य चिन्मा्ाधितमोक्षसामानाधिकरण्या- 
सुपपत्तिः; अवच्छेयांदयमादाय सामानाधिकरण्यस्योक्तत्वात् । ननु--उपाधेः परतिविस्बपश्षपातित्वं 
तत्र खधर्सप्रतिभासकत्वं वा, खका्प्रतिभासकत्वं॑वा, खकायेनिष्ठधर्सप्रतिभासकत्वं वा, भ्रति- 
विस्वं घरति खविषयाच्छादकव्वं वा। नाद्यः; खुषुप्लाद्यनुद्त्तस्याविद्यारूपस्याविद्यावच्छन्नत्वरूपस्य 
वा, तत्पतिविभ्बितत्वस्य वा, खुषुक्तादावनयुद्त्तस्य कठैत्वप्रमादत्वादिरूपस्य वा संसारस्याज्ञान- 
नि्ठत्वामावात् , क्ञानक्रियासंस्कारादीनां त्वन्मते अन्ञाननिष्ठस्वेऽपि नित्यातीन्द्ियाणां तेषामात्मनिं 
कदाप्य्रतीतेः । 'अविद्यास्तमयो मोक्षः सा च बन्ध उदाहृतः 1' इति त्वन्मतेऽपि अविद्या बन्धका 

बन्धो वा, न तु बद्धा, येन खनिष्ठबन्धरूपधर्मसंकामकत्वं स्यात् । न दितीयः; विच्छेदादेर्पाधिकार्यैस्य 
बिम्बे महाकारो च दनात्, मुखस्य बिम्बत्वादेवैह्यस्थसार्वह्यादेश्चानोपाधिकत्वापाताच्च । नापि 
दतीयचवुर्थो; द्पणधरादावदषटः । एवं बुद्धिरूपोयाधिरयपि न अरतिबिञ्बपश्चपातीति-चेन्न; अतिश- 
येन कार्यकरत्वमेव तत्पक्चपातित्वम्। तथाच विच्छेदादिरूपका्यैकरत्वसाम्येऽपि स्थोल्या्यवभाख- 
रूपका्थैकसत्वेन दर्पणादेः प्रतिबिम्बपक्तपातित्ववत् कतेत्वमोकतत्वादिसंसाररूपकायं परत्वेनावि- 
द्वायामपि परतिचिम्बपश्चपातित्वोपपत्तेः। यत्तुक्तं मुखादिगतं विस्वत्वं वरह्मगतं_सार्व्यादिकं चानोौ- 
पाधिकं स्यादिति । तन्न; उपाधौ मिम्बकायैकरत्वमेव नेतीति न नमः, किंतु प्रतिषिस्बे अतिहाय 
नैति । यदपि बुद्धिरूपोपाघेरपि न प्रतिबिम्बपक्षपातित्वम्, वस्य भरतिबिग्बापश्चपातिजपाकुसुम- 
स्थानीयत््ेन तत्पक्षपाद्यादसैस्थानीयत्वाभावादिति । तन्न; खनिष्ठस्थोद्यावभासखकत्वेनादरशस्येवा- 
श्यापि खनिष्ठधर्मावभासकत्वेन तद्वत् पक्षपातित्वसंभवात् । तस्मादबिद्यारूतविच्छेदेन बह्मण्येव 
नित्यमुक्तत्वसंसारित्वसवक्त्वकिंचिञ्ज्त्वादिव्यवस्थोपपत्ति; । एतेन--असर्ेक्ञत्वादिनाुभवसिद्धा- 
जीवात् अन्यस्य चेतनस्याभावेन सा्ैश्यादिश्ुतिनिर्विषया स्यात्, पकजीचवादे संसायेसंसारिन्यव- 
स्थाऽयोगात् दवा सुपण" “य आत्मनि तिष्ठन्" इत्यादिश्चुतिभिः “अन्यश्च परमो राजन्. तवथाऽन्यः 
पञ्चधिराकः । तान्यहं वेद् सवीणि न त्वे वेत्थ परंतपः इत्यादिस्मृतिभिः शशछारीरश्चोभयेऽपि दहि 
सेदेनैनमधीयते' “सेदव्यपदेशाश्च' इत्यादिखैः ^तस्माच्छारीरादन्य णतेभ्वरः। आत्मानौ तावेतौ 
चेतनो पकः कती मोक्ता अन्यस्तद्विपरीतोऽपदतपाप्मत्वादिगुणः इत्या दिभाष्यैः (तच्छक्ञानसंसर्णे 
चावदातत्वदयामत्वादिवत्. नेतरेतरत्रावतिषटेते' इत्यादिविबरणत्रन्थेश्च विरोध इति-- निरस्तम् । 

ननन 

गोडब्रह्मानन्दी ( कै्ुचन्द्रिका ) । 
धतिनिस्बपदधुपाध्यन्तभैतधरतयथा अवच्छिन्नाकाङ्ाधथेकमपीलयारयेन पूर्व॑ महाकाश इयभे भटाद्वितिचीक्तम् । 
अतिशयेनेति । यथा सवौभिमतदेतापि भगवान् मक्तानू म्रघ्यतिश्येन तथप्वात् तस्पक्षपातीस्युच्यते, तथा 
बिभ्बभ्रतिनिम्बयोः कार्यकृरोऽप्युपाधिरतिशयेन भतिबिभ्ब एव कायैकरत्वात् तघ्क्षपातीति भावरः । उपपतच्तरिति । 
अथा अनुमभवबरादपेणादेः प्रतिबिम्ब एव माङिन्यादिन्रमजनकत्वे, तथा श्रुयनुभवादिबलादबिध्याया जीव एव 

मनस्त्ररिणामहेतत्वम् , शये सु स्वैसतत्वाकाशदिहैतुस्वमिति भावः । प्रतिबिम्बं भ्रयेव खविषयाच्छादकमिति 
चनुधेपक्षोऽपि युक्तः; दर्पणादौ तदभावेऽप्यरिधायां तस्संभवात् । न हि सर्वन्नोपाधावेकजातीयभ्रतिबिम्बपक्षपातित्व- 
मसि । एवंच मनस्तस्परिणामयोरीश्निष्ठत्वेऽपि न क्तिः; जीवं प्रति खरूपावरणं नक्ष अतीयदैव विशेषस्येशो 
संभवाव् । ईशस्य नीरागत्वादिश्वतिस्तु जीवन्भुक्षसख नीरागत्वादिश्वुतिवत्तदुदष्टिमाभरिलय नेया 1 एवंच ईश्यस्य सर्वे 

कछर्योपादानत्वञुपपद्यते । एतेन-- प्रतिबिम्बे अतिश्षयेन कार्यकरस्वमीसनिष्ठकायपेश्चया जीवेऽधिकसंस्याकका्थैकरत्वं 
वा, विरक्षणकायेकरष्वं वा । नाद्यः; ईनिष्टकादिका्यापेक्षया जीवनिष्ठकार्याणामाधिक्यानिणैयाव् , नान्यः 
ईशोऽपि जीवनिष्ठकायपेश्चया विरुक्षणकार्यकरत्वेन बिम्बपश्षपात्तित्वस्यापि वक्तु कक्यस्वादिति--परास्तम्; जीवं 
प्र्यावरणस्येव विरक्षणकायस्य विवक्षितत्वेन द्वितीयपश्चखादोषत्वादिलयाशयेनाद-तस्मादिलयादि ।* विच्छेदेन 
भेदेन । निव्यमुक्तत्वेति । बर्धान्यत्वे्थैः । बन्धस्तु सल्यस्वेन क्षायमानो दद्यसंबन्धः। आत्मनि जीवे। तिष्ठन्निति । 
भात्मानमन्तरो चसयतीति दरेषेणान््रथः । द्रारीरश्रेति । ब्रह्मणोऽन्म दति शेषः । उभये क्राण्वा माध्यन्दनाश्च | 



[ अज्ञान० चिन्मात्राश्रयत्वोपपत्तिः ] गौडत्रह्मानन्दीयुता । ५८१ 

नञु-चिन्मा्स्याज्ञानं खाभाविकमोपाधिकं वा । नाद्यः, आत्मवद्निष््तिप्रसङ्गात् । नान्त्यः; खस्येवोः 
पाधित्वे आत्माश्रयात्, एतदपेक्ान्यपिक्षत्वे अन्योन्याश्चयात् , तदन्यान्यापेक्षत्वे चानवस्थानादिति- 
चेन्न; सखस्पेवाश्चयत्वोपाधित्वात् । न चात्माश्चयः; मेदस्य खमभेदकत्ववदुपपत्तेः, खाभाविकस्यापि 
घट रूपस्य तसप्रागभावस्य च निचरत्तिदद्ौनात् ॥ इ्यदवैतसिद्धौ अक्चानस्य चिन्मात्रा्रयत्वोपपत्तिः:॥ 
~~ 

गोडब्रह्मानन्दी ( रघुचन्द्रिका ) । 

भ्यो विक्ताने तिष्ठन् थ आमनि तिष्ट्निति" च । येदेन नियम्थनियामक भावेन । हि गसमत् । अधीयते पडनति । 
तच्वक्षानसंसरणे अनावरणावरणे ॥ इति ठघुचन्द्रिकायामक्ञानस्य चिन्माज्ाध्रयत्बोपपत्ति; ॥ 

अथ अविदधाथाभ्िन्माच्ाथ्रयत्वोपपत्ति;। 

( १) तत्र स्थाथामृतकाराः- 

'“आश्रयत्वविषयत्वभागिनी निर्विभागवरितिरेव केव । पूर्वेसिद्धतमसो हि पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि गोचरः" 
इति क्चनानुसारेण छुद्धचैतन्यमा्खाज्ञानाश्रयत्वं न युक्तम ; ब्रह्मणोऽसर्ैज्ञत्वापत्तेः । बस्तृतस्तु-श्द्धवेतन्याज्ञानयोरा 
श्रयाश्चयिभाव एव न संभवति । तथाहि- 

“विरोधाद्धमिमानेन वाधच्छुतिविरोधतः । भान्लेकाधिकरण्याच नाज्ञानं शुद्धचिद्रतम् 

यथाहि तमःप्रकाशयोः परस्परविरुदसखमावयोनाश्रयाश्रयिभावः, एवं ज्ानाक्ञानयोरपि । नच चैतन्यश्पं जनं 
नज्ञानविरोधि, कितु इत्तिरूपमेवेति-- शङ्कयम् ; इतौ ज्ञनलोपचारादिति बिवरणोक्डा तसया सुख्यज्ञानत्वामावेन तद्वि 
रोधिनो भुख्याज्ञानत्वासेमवात् । एकच चैतन्यमेव ज्ञानविरोधि । अतएव तद प्रकाशललोपपत्नतिः । अहमज्ञ इति धर्मि 
्हकमानमप्यत एवोपपयते । ददं हि अहंकाराधितमेवाज्ञानमवगमयति । स्थोत्याश्रयदेहैक्याभ्यासादहं स्थूख इतिवदज्गाना- 
भ्रयनिदैक्याध्यासाव् अन्ञानाहकारयोरेकचिदेक्याध्यासद्दोक्तावुभवेश्रान्तिकल्पने वु न युक्तम्; केवरचितोऽच्वानाश्रयत्व- 
ग्राहकप्रमाणान्तर सेतावताप्यसिच्योक्तप्रतीतिम्रान्तिताकल्पनासं भवात् , अवियाधीनस्ययाप्यहंकारस्यावियाश्रयताङ्गीकारे बाधका 
भावात्, अविध्ायामनुपपत्तेररकारत्वात् ।! अतएव “ननिरनिटो निरयः शोकं मोहमयेति निखमुक्त” इति शुतिर- 
प्युपपधते । ुद्धचितोऽन्ञानाश्रयत्वे तु तसखावद्यलमूढलादिप्रसङ्गेन उक्तशुतिसिद्धनवयत्वादिवाधापत्तिः । ताच्िकाबिया- 

देरव निषेध इति तु न युक्तम् । न्मते तस्याप्रसङ्गेनाप्रसक्त्रतिषेधापत्तेः । जीवेऽपि तास्विकाविद्याभावेन जीक््रह्मणोः 
साक्यलनिरवयलादिग्यवस्थानुपपत्तिप्रसङ्गात, ““जञज्ञावीश्ानीशो' इति जीवाक्ञलप्रतिपादकवचनमप्यत एवोपपद्यते । एवंच 

्ुदधचैतन्यं नाज्ञानाश्रयं, कितु अहमह्न इति भरतीतिदिद्धो जीव एवेति मन्तव्यम् । अतएव खकारयभ्ान्यादिना खनिवर्वक- 
तक्तनज्ञानेन खससानयोगक्षेमज्ञानस्यभावादिना चाज्ञानस्य सामानाधिकरण्यमप्युपपयते । ॒द्धचैतन्यं ठु न ज्ञातृलविवि्टम् , 
अध्यसन्ञातृत्वेन ठु नाज्ञानाश्रयलनिर्वादः; शरीरादीनामप्यज्ञानाश्रयलापततेः । अव्रियश्रयसखेव ज्ञातृलभोक्तत्वादिमत्तवे 
जीवाधिताज्ञानपक्षप्वेशापत्तेः, बह्मणोऽपिं संसारित्वापत्तेश्च । उपाधेः प्रतिबिम्बपक्षपातिलान्न बरह्मणः संसारित्वमिति तु न 
युक्तम्, अचाष्टुषस् चैतन्यसख अरतिबिम्बतानहैतवेन अरहतवेऽपि चिदसमानसत्ताकाज्ञानसखयाखच्छख प्रतिबिम्बोपाधित्वायोगेन 
योगेऽपि तख चिन्मात्रामिसुख्याभवेन भवेऽपि तस्यकाशाय्यात्मना परिणामे प्रतिबिम्बापायापातेन अनापातेऽपि अतिबिम्बस 
जीवस सादित्वापत्त्याच बिम्बप्रतिबिम्बभावसेवासभवात् संभवेऽपि मुखप्रतियुखायुगतयुखलाविरिक्तसुसूपव्यक्लयन्तर- 

वृजनीवग्रह्माजुगतचित्त्वातिर्किचिन्मात्ररूपन्यक्लयन्तरामावेन धिन्मात्र्नितमक्ञानमिति वादो न युक्त एवं । उपाधिः प्रतिबिम्ब- 
पक्षयातीति सामान्यग्यत्तिः अज्ञानं साश्चय एव अमहवदुरिति विरोषन्याप्या बाधादपि न ब्रह्मसंस(रितानिराकरणसंभवेः । 
क्रिच किमिदं भतिबिम्बपक्षपातिलं १ कि तत्र खधर्मप्रतिभाखरकत्वम्, उत खकायेप्रतिमासकत्वम् , आदोखित्. खकायेनिष्टधर्म- 
प्रतिभासकतवम् , आहोखित् अतिबिम्बं भति खविषयाच्छादकत्म् । आये-सषठपरायतुद्रतामिद्यारूपतद वच्छि्ञतत्मतिषिम्बि- 
लानां तदनयुदृत्तिकखप्रमातरूलदेश्च जीवनिष्त्वेन अरतीयमानस्याज्ञानधरममस्य अतीखनुपपत्तिः, अज्ञानधमाणां ज्ञानक्रिया- 
संस्कारादीनां निदयातीन्दियाणामात्मनि अरतीदयापत्तिः, बन्धरूमाबिद्याया अधर्मसख बन्धस्यात्मन्यप्रसङ्ग् । दितीये-- 

विन्छेददिरुपायिकार्ल बिम्नेऽपि दद्यमानसायोगः, सुखनिम्बत्वदिः बरह्यसाषेल्यदेश्वानौपाधिकलापतश्च । खकायेनिष्ठधमे- 
प्रतिमासकत्वं परतिनिम्नं श्रति खविषयाच्छादकलं वा बु दपणधरादावड्ष्म् ! पतेन-बुद्धः रतिचिम्बयक्षपक्षपाविलमपि-- 

परात् । एवच भज्गानख चिन्मानाश्नयत्वे, पंसा्तिणिक्तिख -चेतनस्यामवेन बहुजीतरवाद निदयसुक्तचसाैश्यादिशुति 

# 



५८२ अद्रैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः १] 

निर्विषय॑तापत्तिः, एकनीववादेऽपि जीवव्रहमणोः संसारासंसारारिव्यवस्थानिरोधः, जीवब्रह्मणोः व्यावहारिकभेदस्याप्यमामेन 
“द्रा. सुपण” “य आत्मनि तिष्ठन्” “अन्यश्च परमो राजन् तथान्यः पञ्चविंशकः” । “तान्यहं वेदं सर्वाणि न लं वेत्थ 
परंतप” “श्ारीस्थोभयेऽपि हि मेदेनेनमधीयते" “भेदग्यपदेशा्वान्यः” इति श्रुतिस्पतिसू्रविरोधोऽपि दुष्परिहरः । किंच 
चिन्मावाज्ञानख खाभाविकत्वे आत्मवदगिष्रत्यापत्तिः, ओपाधिकत्वे उपाधिः स एव चेदात्माश्नयः, अन्यशेदन्योन्याश्नयः, 
चककमनवस्भाचेति न चिन्माघ्रधरितमज्ञानमिति-वणैथन्ति ॥ 

(२) अ्ैतसिद्धिकारास्त- 
"आश्रयलेविषर्यत्वभागिनी""ति वचनादुसारेण श्द्धचिदाभितमेवाक्ञानमन्गीकरणीयम् । नच विरोधः; कत्तिप्रतिफटित- 

चैतन्ययेवाज्ञानविसोधितया वृत्यषच्चछि्नत्येन चैतन्यविरोधित्वेऽपि चैतन्यत्वेन तद्िरोधिवाभावात् । एतेन-सुख्याज्ञान- 
लमपि व्याख्यातमिति चेतन्यप्रकाशताप्युपपयत इति-सूच्ितम् ; येन हि कूपेण विरोधिल न तेनैव रूपेण भासकल- 
मिति नियमः, सौराखोके खरूपतो तृणमूलादिभासके सूरयकान्तावच्छेदेन तद्हकलददीनात् । येन खरूपतोऽन्ञानविरोधला- 
भावेऽग्रकाशत्वापत्तिः । अविद्यायामनुपपत्तिमात्रस्ाटंकास्त्वे वादिक्चसोऽनवसरापत्याऽवि्यश्चितस्याहकारसयाविदाश्नरय- 
लस. बाधितत्वेनाहमन्न इति प्रतीतेरैक्याध्यासनिबन्धनत्वसखङ्गीकरणीयत्वेन धरमिगराहकमानविरोधोऽपि नावसरं रमते । 

एतेन--'निरनिषटो निरवद्य” इति शरुतिरपि--व्याख्याता; उपाधेः अतिषिम्बपक्षपातित्वेनाक्यस चिति कभकारित्वा- 
भावाभिभ्रायलात् “मायां तु अकृतिं विद्यात् माथिनं तु महेश्वरम्” इयादिश्चुतिरप्यत एवोपपयते । “शजञाज्ञावि”ति श्रुतिस्तु 
जीवस्या्ञानकार्ययोगित्वामिग्राया न भीवाधितत्वे अमाणम् । एवच जीवलस्याश्चानाश्रयत्वावच्छेदकत्वे इतरेतराश्रयापत्त्या 
शद्धचेतन्याभ्रितेवाविदयाङ्गीकरणीया । चैतन्यसैव ज्ञातृत्वेन ज्ञातुरथमकारारूपलस्य सम्यश््ानाश्रयत्वश्य अआन्यादिसामा- 
नाधिकरण्यख चोपपत्त्या तदनुपपत्तिरपि नान प्रसरति । अविदयापे्षत्वेऽपि ज्ञातृलसख तदनपेक्षलात् न चैतन्यज्ञातृल- 
पक्षेऽन्योन्याश्रयः । एवच भरसन्तप्रकरलयाज्ञानाश्नयत्व्रयोजकतवादभ्यसन्ञातृत्वादिवतां शरीरादीनामपि नाज्ञानाश्रयल- 
भसङ्कः । तथाच यदवच्छेदेन ज्ञातृत्वं यथावियावच्छेदेन न तदवच्छेदेन अविदाश्रयलम्, अनवच्छिन्चैतन्यसेवाविया- 
भ्रयलादिति न जीवाश्रिताज्ञानपक्षप्रवेशापत्तिः । सामानाधिकरण्यप्रतीतेरवच्छेयरिक्यमादायोपपत्तेः । ब्रह्मणस्तु न संस- 
रिलापत्तिः; उपाधेः प्रतिबिम्बपक्षपातित्वादित्युकतम् । श्रुतिबलश्चितः मतिबिभ्बे सिद्धे रूपवत एव अतिबिम्ब इति व्यातेर- 
तिच्या चेतन्यस्यापि प्रतिबिम्बताहैत्वेन अध्यस्तसख जैहियस्य दर्पणे अतिबिम्बदग्ैनेनोपाधेः बिम्बसमसत्ताकलनियमा- 
सिद्या फलेन्नेयस्य खच्छलस्याविदायामपि सेभवेनानियायाः उपाधिलयोगेन स्वेतः प्रसखतचिदाभिमुख्यस्यापि सत्त्वेन 
भतिनिम्बभ्रयोजकरूपाविरोधिपरिणामस प्रतिबिम्बाविरोधित्वेन अतिनिम्ानपायेन उपाधिविम्बसंबन्धानादित्वेन जीवाना- 
दित्वोपपत्त्या च बिम्बभरतिविम्बभावे बाधकामवेत् । अजान खाश्रय एव आन्तिदेतुरिति विरेषव्यापिग्राहकसहचारदशंनस 
विवादविषयातिरिक्तेऽसंभवेन तयोपाधिः अरतिबिम्बपक्षपातीति सामान्यन्यापिबाधासंमवाच्र न दोषः 1 प्रतिबिम्बपक्ष- 
पातिलंच मतिविम्बेऽतिशयेन कायकरत्वमेवेति विन्छेदादिरूपकार्यकरलसाम्येऽपि स्थौल्यावभासकरत्ेन दर्पणदेरिव 
क्ैलभोक्तुत्ादिसंसाररूपकायैकारितवेनाविधायामपि भ्रतिविग्बपक्षपातिलोपपत्तेः ! एवंच विम्बपरतिनिम्बयोरेक्येऽपि अनिया- 
छतविच्छेदेन ब्रह्मण एव॒ निलयुक्तवसंसारित्वसर्व्ञतवकिंधिच्जत्वादिन्यवस्थोपपत्त्या बहुजीववादेन सार्व्यादिशयुतिरपि 
सावकाशेति सिद्धम् । पतेन--एकजीववादे “रा सुपणणौ” “अन्यश्च परमो राजन्” ^मेदव्यपदेशाचे” दादिशुतिस्पति- 
सूचाणि-न्याख्यातानि; तचचेदमन्ञानं चिन्मा्खौपाधिकमेव । मेदस खमेदकल्ववत् खाश्रयतवेऽपि बाधकाभावादिति 
नानिङततिमसङ्गः । बस्तुतस्तु--खाभाविकत्वेऽपि न क्षतिः; घटरूपय तस्ागभावसख खामाव्रिक्यापि निदटत्तिदरीनेन 
खाभाव्रिकलस्यानिृत्तिप्रयोजकत्वाभावादिति स्ैमनवयमिति- निरूपयन्ति ॥ 

(२) तरद्गिणीकारास्तु- 
अहमज्ञ इतिः ध्मिभ्राहकमानेनादहंकारः एवान्ञानखय साक्षात्सबन्धसावगतलादहंकारमिन्नाश्रयत्वं नाक्ञानसख युक्तम्; 

नाहमज्ञ इति बाधश्ानामावेन तस्य भान्तिलवायोगात् । “निरनिष्ट” इत्यादिश्रुतिरपि शुद्धचैतन्ये अज्ञानाश्रयलं निराक- 
रोति । निरवेयपदस्य कथंचिभिदौषपरत्वेऽपि मोहमत्येतीयस्यावियसंबन्धनिराकरणेनेवोपपततेवणनीयलात् । “न्ाजञावि"ति 
शतिरपि अहंकारखेव जञाठुरवियासंबन्धं बोधयति । नच--्दवेतन्यखवाज्ञानाश्रयलरेनोच्चुतेः तत्का्थयो गितयै- 
वोपपत्तिरिति-- वाच्यम्; “श्ञज्ञावि"ति श्रुतिविरोधेन श्ुद्धचैतन्याश्रयत्वस्यापिदधेः । “मायां तु अछृतिं विद्यात् 
मायिनं तु महेश्वरमिति श्रुतिस्तु मायविषयमीश्वरं बोधयन्ती न चिन्मायाधितवते रमाणम् । अन्ञानसखय आन्तिसामा- 
नाधिकरण्यमप्यत एवोपपद्यते । छद्धचैतन्यखेव श्चातृ्याप्य्यसस्याङ्गीकारे तु अवि्यपिक्षं ज्ञातृत्वं ज्ञातृतवसिष्यंधीना 
चिन्मात्रऽन्ञानसिद्विरिखन्योन्या्नयः । यथाहि ददं रजतं न जानामीललुभवनलादिदमंशावच्छि्ननैतन्यनिषयकमप्य, 



[| अज्ञान सर्वज्ञश्रयत्वोपपत्तिः ] गौडन्रह्मानम्दीयुता । ५८द् 

अथाज्ञानवादेऽविद्यायाः सर्वज्ञाश्रयत्वोपपत्तिः। 

नयु--शुदबह्मणः चिन्माचस्याज्ञानाश्रयत्े सा्वक्ष्यविरोधः । नच--विशिश्च एव सार्वम्; 
(तुरीयं सर्वदक्सदा' इति श्यद्धस्येव सवैश्त्वोक्तेरिति- चेन्न; सर्वैदक्पदेन स्वेषां दग्भूतं चेतन्य- 
सिव्युच्यते; न तु सर्वक्तं तुरीयम्; तस्माद्विशिष्ट एव खा्ैश्यम् । तच्चाविदां विना न संभवतीत्य- 
विद्यासिद्धिः । तथाहि-स्वैश्षो हि पमाणतः, खरूपक्षप्त्या वा । तत्र प्रमाणस्य घान्तेश्चाविदयामूख- 
[0 

गोडत्रह्मानन्दी ( कघुचन्द्रिका ) । 
सर्वेषां दक स्थभापिका । मूतमभिन्नम् । चेतन्यं शद्धवित्। अविद्यामिति । खड इयादिः । धम्राणतः 

उृत्तिक्नेन । प्रमाणस्य भाषिगोचरानुमितिरूपएया अबिद्यादृ्तः । ् चान्तेर्विचयमानगोचराया नष्टगोचररणतिरूपायाश्च । 

जञानं माचि, नव इदमवच्छिनचेतन्याधितम् , एवं शद्धयेतन्यविषयकमप्यज्ञानं अमाघ्ा्ितमियेव युक्तम् । अन्न 
न्द्रेविध्यकत्पनादिनोपपत्निव्णनं ठु न युक्तम् ; प्रमाणाभावात् । रक्तघटे नष्टेऽपि शुङ्कघटसत्तवेन धटोऽस्रीतिवत् प्रमाच्रा- 
श्रिताज्ञानसत्वेन आधक्ञानानन्तरमपि न जानामीति प्रययपत्तेश्च 1 अस्तु वा कथचिचिन्मात्राश्ितत्वसिद्धिः, एवमपि जीव. 
स्येव ब्रह्मणोऽपि संसारिघापत्तिः; उपायैः प्रतिचिम्बपक्षपातित्वेनोक्ताशङ्कापरिहारस्तु न संमवति । “रूपं रूपं अरतिरूपो 

बभूवे" ति श्रुतेस्लदभिमतय्रतिचिम्बपरत्वाभावेन रूपवत एषे प्रतिबिम्ब. इति व्यातेरव्यभिवारेण चैतन्यसय प्रतिभिम्बतान- 
हैन कुषुमयोगेन स्फटिके लोहियान्तरोतपत्तेरेवाभ्युपगमेन लेोहियाध्यासासिद्धयाऽध्यसतस ऊुनापि तदधिकसत्ताकोपाषौ 
प्रतिबिम्बाभविनोपाध्रेः विषमसमसत्ताकलनियमेनाखच्छनिदययायाः चित्परतिबिम्बोपाधिलायोगेन प्राच्यलप्रतीच्यल्लादिरू- 
पामिमुख्यस्याभावेनापरिच्छि्नाकाश्ादिपरिणामाथे सर्वैषामप्यवियांशानां परिणामस्यावर्यकत्वेन ्रतिविम्बापायापत्त्या 
उपाधिसंबन्धसयानादित्वेऽविनाशापतत्या जीवसादिलापत्याच भिम्बप्रतिबिम्बभावस्ेवासंमवत् द्पणादिसंबन्धात् पूवैक- 
छीनख सुखमात्रयेव अवियासंबन्धात् पूर्वकाटीनस् चिन्मात्रखाभावाच न चिन्माच्मज्ञाना्चितम् । बिम्बे बिम्बलदेर- 
साधारणस्योपाध्यभीनलेनातिक्षयेन कार्य॑कारिखरूपपक्षपातित्वस्यापि बिम्बेऽपि स्तवेनोपाधेः प्रतिबिम्नपक्षपातितवेनापि 
नेधरसंसारितापरिहारः । पत्तेन--ओपाधिक्ज्ञानरैव चैतन्यसंबन्धः इति वचनमपि-पराहतम् ; खस्येव खोपा- 
धिललासंमवात् । मेदस खमेदकत्वं तु नाङ्गीकृतमेवेति मन्तव्यमिति सर्वमनवयमिति--ग्रतिपादयन्ति ॥ 

(४) रपुचन्दरिकाकारास्त्- 
अमनापादकाज्ञानखय खाधितविषयकन्ञनेनैव निद्रत्या अहेकाराधितल्े प्राथमिकाहंमदययेनैव तख ॒निवतत्यापस्मा 

संसाराुपलन्धिप्रसङ्गेन शुद्ध यैतन्याभितत्वमेवाङ्गीकरणीयम् । नादमज्ञ इति बाधन्ञानाभावेऽपि अहंबह्मास्मीति बाधज्ञानस- 
त्वेनाहमज्ञ इति भ्रल्यो भाग्तिरूप एव । निरनिष्ट इति श्रुतिरपि अहंकारायवियाकार्थकार्ययोगमेव निषेधतीति न विरोधः । 
पतेन--ज्ञाविति श्ुतिरपि--व्याख्याता । अतएव हि “मायां ठु ॒अृतिं विदत् माभिनं ठु महेषरमि"ति शदयु- 
पपत्तिः 1 यदिु केवललेश्वरेणेव जीवेनाप्यभेदेन जीवद्यापरि मायावित्वमिति विभाव्यते, तर्द “मायया सननिबद्धः मूढ 
इति व्यवहरन्नास्ते मायथेवे"त्यादि श्ुतिस्तत्र भमाणमिति मन्तव्यम् । छक्खज्ञानसख शुक्तौ कार्यजनकलायुरोधेन खसमा- 
माश्रयज्ञाननिवर्खलायुरोभेन चेदमंशावच्छिनचियदहमथाषच्छिन्नचिति चाश्चयत्वावर्यक्त्वेऽपि मूलज्ञानख अदधविलेव 
खकार्थजनकसख खकार्यमनःपरिणामविरशेषनिवलयस्य च शुद्धचिदाश्रितत्वमेव युक्तम् । नच जीवस्येव तदस्यापि संसारित्वापत्तिः; 
“पं रूपं अतिरूपो बभूव” “अत एव चोपमा सू्ैकादिषदिण्व्यादिश्ुतिसूतदिभिभ्रमहेतूनां विचित्रतेनाचष्टषस्यापि 
श्ेतन्यस् प्रतिबिम्बतार्ईवेन बाधान्यथासुपपत्त्या स्फटिकलीहियस्याध्यसलसयवाज्गीकार्यखेन तख दपैणे अतिबिम्बालु- 
पपत्त्या बिम्बासमानसत्ताकस्याप्युपाधितवेनावियायाश्चित्मतिविम्बोपाधिक््योगेन देशविरेषस्थलरूपामिसुख्यस्यानचुगता- 

छतिनिम्बाभयोजकतेनावियायां चिदाभिसुख्यखापि सत्वेन अनादिभावस्यापि रूपद्ः भामते निवृ्यङ्गीकारेणोपायिसं- 
बन्धस्यानादिते बाधकाभावेन चुर्णादिरूपेण परिणतस्फरिकादेः प्रतिजिम्ब्रविरोधिलेऽपि पत्रान्तररूपेण परिणत तदविरो- 
धित्ववदाका्ादिरूपेण परिणताविद्याया अपि अ्रतिबिम्बाविरोधितेन अतिविम्बानपायेन च बिम्बग्रतिनिम्बभावसंभवेनोपाधेः 
मरतिबिम्बमाच्रपक्षपातित्वेन बह्मणि संसाराप्रसक्तेः । प्रतिनिम्बपक्षपातित्वंच प्रतिबिम्बे बिम्बविलक्षणकरयोत्पादकरूपतल्- 
मिति बिम्बे बिम्बलदेः विलक्षणका्थत्वाभवेन नोपाधिप्रयुक्ततवं अ्रयुक्तत्वेऽपि उपाधिना अतिबिम्न इव बिम्बे न संसारकार्य- 
युत्पायते इति श्रुतयलुभवबत्यत् सिद्धयतीति न किंचिदलुपपनमिति-- विवेचयन्ति ॥ 

इत्यक्षानवदे अक्षानस्य चिन्माजाश्नयत्वोषपत्तिः । 



:५८४ अद्ैतसिद्धि । [ परिच्छेदः १] 

स्वात्, असङ्खूपकञतेश्वाविदयां विना विषथासङ्गवेः ॥ वढ्कतम्--खरूपतः भमाणेवो सर्वै्ञस्वं 
दविधा सितम्। तव्चोभयं बिनाऽविदासंवन्धं नैष सिध्यति ॥" इति । नच--खरूपकषतेः खत; ददः 

चर्सवन्धेऽसत्वापातेन खतःसंबन्धाभावेऽसर्ेगतत्वापतेन चाविद्ययेव खत वान्येन यबा 
वक्व इति-बाच्यम्; अविद्यासंबन्धस्याप्याविचकत्वेनावि्ययेवेति द्टन्तालुपपत्तः । खतः परतो 
वा काटादिसंबन्धेन सर्वसंबन्धेन चासद्वेलक्षण्यसर्वैगतत्वयोरुपपत्तेने तयोरथ खतः कालसं बन्ध- 
सर्वसंबन्धापेक्षा । असङ्कत्वश्युतिरपि खतः सज्ञाभावविषयत्वेनो पपद्यते । अत पव--अक्षताऽखि- 
ठसंवेनुधैटते न कुतश्चने'ति- निरस्तम् । तस्माश्चिन्मा्राभितेवाविद्या ॥ इव्यज्ञानबादे सवैश्ञस्याः 

विधाश्चयत्वेपपत्तिः ॥ 
^ 

मोडव्रह्मानन्दी ( कघ्ुचन्द्रिका ) । 

वमाणाज्ञन्यया सविचयावृ्तः। प्रमाणे: अविद्यबृत्तिभिः । वस्तस्थितिरिथञुक्ता । वस्तुतो चविद्याश्यस्वेन च 

सर्वज्ञत्वस्य विरोधः, किंतु यं ्रलयावारिका अविद्या तञ्च न सारवञ्यम् । नच जीवान्यं भल्यावारिकेति ध्येयम् । 

संबैचुरिति 'टृजन्तम् । यत्तु ताच्डीखिकवृन्न्तमिति । तन्न; कैवल्ये विषयवेत्ववाभावेनाविषयावेदुनस्वमावस्वात् , , 
जञाता्भकनिदेः सेदकत्वेन वेदिकपदसयेव साधुत्वाच्च इति ठधुचन्द्रिकायां सर्वक्षस्याक्नानाश्रयस्वोपपत्तिः ॥ 

अथ अन्ञानवादे' सर्वज्ञस्याज्ञानाश्चयस्वोपपत्तिः । 

(१) तत्र स्यायागृतकाराः- 

छद्धवेतन्यख सर्व्ञलादपि नाज्ञानाश्रयत्म् । सर्व हि यो विजानाति न कुत्रापि तदश्ता । नहि यो यदि 
जानाति स तत्राक्ञानवान् भवेत् । बिम्बचैतन्यमेव सर्वज्ञम् । तच नाज्ञानाश्रयमिति न विरोध इति ठु न शङ्कयम् , 
“तुरीयं सर्वदं सदेति छद्स्यैव सवैञतवश्रवणात् । एतेन--खरूपतः परमाणेवो सर्व्ञलं द्विषा स्थितम् । तव्रोभयं 
विनाऽवियासंबन्धं नोपपयते, इति वचनमपि--प्राहतम् । नच --सखर्पज्ञसेवं सव्वं विवक्षितम्, खरूपज्ञतेशच 
विषयसंबन्धोऽविदाद्वारेवेति खर्पन्ञप्या सर््त्वमवियासंबन्धमपेक्षते इति--षाच्यम् ; खरूपक्तेः खतः सर्वैकार्देशा- 
यसंबन्धेऽसत्त्वापातेन खतः स्ैसंबन्धाभवेऽसर्यगतत्वापातेन चाविययेवान्येनापि खत एव संबन्धोपपत्तेः । तदुक्तम्-- 
अन्ञताऽखिलसंवेतुः चते न करथचनेति-दति वपौयस्ति ॥ 

(२) अद्रैतसिद्धिकारास्त॒- 
सविशेषमेव सर्वज्ञम्, “तुरीयं सर्वैदकसदेति श्रुतिरपि तरीय सर्वदभरूपतवं चेतन्यत्वमेव बोधयति, नु सर्वज्ञत्वम् । . 

तच अविद्यां विना न संमवतील्मवियासंबन्धरिद्धिः । तदिदमुक्त--खरूपतः प्रमाणेवां सर्वज्ञलं द्विधा स्थितम् । तच्वो मरय 
विनाऽविदासंबन्धं नैक सिध्यतीति । परतः कालादिसंबन्धेनाप्यसत्त्ववारणसंमवेनाविथासंबन्धस्यावियकलेन च न खत 

एव चेतन्यस्य सवैसेबन्धः; असङ्गतशवुतिविरोधात् । पतेन--“अज्ञताऽसिरसंवेत्तुः घटते न कथंचनेति वचनमपि 
पराहतम् इति-- निरूपयन्ति ॥ 

(३) तरङ्गिणीकारास्व- 
“तुरीयं सर्वदकसदे""त्यनेन शद्ध स्वज्ञलमेवोच्यते, नतु चैतन्यरूपलम् ; सर्वैपदवेयथ्योपत्तेः तुरीयं भरति सर्वस 

अभावान्रेति सर्वै्ञननस्यावि्याभ्रयत्वखयच परस्परविरुडत्वानन सर्वज्ञं छदं चेतन्यमवियाभय इति भरतिपादयन्ति ॥ 

(४ ) ठघुचन्दिकाकारास्त्- 
सर्वैषामिति शृषर्थोऽमेद् एवेति सवाभिन्चैतन्यरूपमेव तरीय नत सद्वितीयमिखग्रैव ता्पयेण तुरीयसरवज्त्वे उक्तश्ुतेः 

माणलामावात् विशिष्टैव. सर्वज्ञत्वात् तख ॒चाविव्यपेकषत्वात्स्ैज्स्याप्यवियाश्रयतरम् । वस्तुतस्तु-यं भलविदया- 
ॐऽबारिका, तयैव सर््लं विरुद्धं नत्वव्रियश्रययेति छद्धसैव सरवजतवेऽपि नाविदयश्रयतरविरोध इति--विवेचयन्ति ॥ 

¡ ` इस्यज्ञानवादे सवेशस्यान्ञानाश्रयत्वोपपत्तिः । . 



[अन्ञान० अविधा० जीवराश्रयस्वोपपत्तिः] गौडब्रह्मानन्दीयुता । ५८५ 

अथाज्ञानवादेऽबिद्याया वाचस्पतिसंमतजीवाश्रयत्योपपत्तिः । 
घाचस्पतिमिश्रस्तु जीवा्ितेवाऽविधा निगद्यते ! नचु-जीवाभिताऽविदया तत्पतिबिम्वितचेतन्यं 

वा, तद्वच््छिन्नचेतन्यं वा, तत्कस्पितमेद् वा जीवः; तथाचान्योन्याश्रय इति-- चेन्न; किमयमन्यो- 
न्या्रय उत्पत्तौ, कषपो, स्थितो वा । नाद्यः; अनादित्वादुभयोः । न द्वितीयः; अन्नानस्य चिद्धास्यत्वेऽपि 
चितेः खभ्रकाशतवेन तदभास्यत्वात् । न तृतीयः; सख किं परस्पराधितत्वेन वा, परस्परसापेक्षस्थिति- 
कत्वेन वा स्यात् । तन्न; उभयस्याप्यसिद्धः, अज्ञानस्य चिदाश्रयत्वे चिदधीनस्थितिकत्वेऽपि चिति 
अतिद्या्ितत्वतदधीनसितिकत्वयोरभावात् । नचेवमन्योन्याघीनताक्चतिः; समानकाङीनयोर्य- 
वच्छेयावच्छेदकमभावमात्रेण तदुपपत्तेः, घरटतदवष्छन्नाकारशयोरिव प्रमाणप्रमेययोरिव च । तदुक्तं- 
“सेनेव कल्पिते देयो व्योन्चि यद्वत् धरादिकम् । तथा जीवाश्रयाविद्यां मन्यन्ते ज्ञानकोविदाः' इति । 
पतेन--यद्युत्पत्तिक्ञसिमा्नपरतिवन्धकत्वेनान्योन्यापेश्चताया अदोषत्वं, तदा चे्मेत्रदेरन्योन्यासे 
इणादयापत्तिरिति- निरस्तम्; परस्परमाश्रयाश्रयिभावस्यानङ्गीकारात् 1 नचेश्वरजीवयोरीश्वरजीव- 
कल्पितत्वे आत्मान्नय व ~ ग चान्योन्याश्चयः, न च शद्धा चित् कस्पिका, तस्या अक्ञाना- 
भावादिति-- वाच्यम्; जीवाधिताया अ जीवेशाकस्पकत्वेनेतद्विकट्पानवकारात्। तस्मा- 
जीवाश्रयत्तरेऽप्यदोषः ॥ इदयदेतसिद्धौ अन्ञानस्य जीवाश्रयत्वोपपत्तिः ॥ 

गोडबह्यानन्दी ( रघुचन्द्रिका ) 1 
तत्कद्पितमेदं तया कल्पित ईशस्य भेदो यन्न तचेतन्यम् । चिद्धास्यत्तेऽपि सश्चिरूपजीवभास्य्वेऽपि । 

चितः जीवस्य । तदभास्यत्वात् अविद्याभानरूपसाक्षिजस्यविषयभानाविषयसवात् । चिदाश्रयत्वे जीवाितस्वे । 
चिदधीनस्थितिकःते जीवनियमितस्थितिकस्वे । जीवान्याढृततित्वे इति यावत् । तद्घीनस्थितिकत्वयोः तद्- 
न्याढ़त्तिष्वयोः । जीवस्य _उदधचिदत्तिसान्नाविद्याृत्तिषवमिति मावः । अन्योन्याधीनता भविद्यानाश्स्य जीवनाश्च- 
दयापकस्वेनाविद्याया जीवोपाधिव्वेने वा  तशायमाह-सखमानकालीनयोरिति । व्याप्यभ्यापक भावपन्नयोरिलथैः। 
यद् यदा अविद्या, तदा तद्ऽवदय जीव इति भ्याक्चावपि जीवनाहास्याविधानाश्ञव्याप्यतासंभवः; सा घन 

क्षतिकरीति भावः । द्वितीयेऽपि न क्षतिरिव्यशयेनाह--अवच्छेधावच्छेदकेति । उपहितोपाधीलयथेः । खोप- 
हितेऽपि जीवेऽतिधाया आश्रयत्वं संभवति; सखस्य सखाश्रयस्वं प्रस्युपाषिस्वेऽप्यधिष्ठोषणस्वेन स्वाश्रयत्वाख्वीकारादिति 
भावः । वेदो प्रदे । खावच्छिन्न इति यावत् । अविद्याया एवेलेवकारो हेत्वन्तरभ्यवच्छेदाथैः । नैतदिति । जीवकैः 

भति कल्पकस्वं कस्पनादेतुस्वम् , जनक, दषटूवं वा । आदये अविधादृत्निरूपकस्यनां प्रति अविद्याया एव दोषतया 
उपादानतया च हेतुस्वम् । द्वितीयं तु नाभ्युपेयते; जीवेशयोरनादिस्वात् । व तु उभयोरपि स्वरूपतः खप्रका- 
शत्वम् , न त॒ ददयस्वम् ; अविद्याविषयत्वेन खस्यारिद्याश्रयत्वाविना, जीवाविद्रशटवं स्वी न, न त्वविद्या 

ब्रर्याः डेशस्यानिद्यानाश्रयस्वेऽपि तदुपपद्यते, जीवे स्वविद्याविषयष्वाश्रयरवादिना हेराजीवादिदरषटुःवमविद्याडृस्यापिनैवेति 
नागुपपत्तिरिति मावः । विषयतासंबन्धेनािद्या प्रपन्नं प्रति निमिम्, न तुपादानम्; तेन बह्मणः अपञ्नाधारत्वो- 

पपत्तिः । जीव एव वा भपन्नाधारः, न ब्य; तेन जीवाविधयोरेव प्रपञ्चोपाद्मनस्वम् । जीवव्रह्मणो्वाश्चवाभेदात् 
बरह्मणो जगदुप्रादानस्वादिश्चसयुपपत्तिः । यद्धा--जगच्कारणाविद्याविषयत्वादिकमेव बह्मरक्षणं यतो वेलयादिश्चुलयथैः । 
अत एवावियैव छुद्धब्रह्मधिता जगदुपादानं न तु मह्य ज्ञीवो वेति पक्षे तथेव खीक्रियते ॥ इति छघुचन्द्रिकाया- 
मज्ञानस्य जीवनिष्ठतोपपत्तिः ॥ 

अथ वाचस्पतिसंमतजीवाश्रिताज्ञानपश्षोपपत्तिः। 
( १) तत्र न्यायामृतकाराः- 

वाचस्पतिसंमतजीवाभिताज्ञानवादोऽपि न युक्तः; तत्न जीकखछन्देनाविखाम्रतिजिम्बितस्य तदवच्छिन्नस्य तत्कल्पितमेदवतो 
वा चैतन्यस्य विवक्षणे अन्योन्याश्रयात् । व्यक्तिभेदाभावान्तु न बीजङ्करन्यायेन परिहारः । घटाकारासिद्धि विनापि घषट- 
सिद्धिवजीवसिदधि विना अविदासिद्धेरभावात् खेनैव कल्पिते देशे न्योत्रि यद्रद्धयादिकम् । तथा जीवाश्रयाविद्यां मन्यन्ते 
ज्ञानकोविद्ा इति वचनमपि पराहतम् । नच--अन्योन्याश्रयस्योत्पत्तौ ज्ञप्तौ वा जीवाज्ञानयोरनादित्वेनाज्ञानस्य विद्धास्य- 
त्वेऽपि वितोऽक्ञानभास्यलामावेन चादोषत्वमिति-ाच्यम्; सर्वथा तदनपेशषस्य तदधीनलानुपपतत्या परस्परभयुक्तो 
पलप शकन तस्परतिबन्धेनैव तदोषलनिर्वाहाति । एवच # 

| ^.1 



. अदैतसिद्धिःः। [. परिच्छेदः १] 

अथाज्ञानवादेऽक्ञानविषयनिरूपणम् । 

अविद्याया विषयोऽपि खुवचः । तथाहि--चिन्माजमेवाविद्याविषयः; तस्याकस्पितत्वेनान्योन्या- 
श्रयादिदोषाधरसक्तेः; खभ्रकाशत्वेन प्रसक्तप्रकादो तस्मिन् आवरणङृत्यस्ंभवाच्च, नान्यत्; तस्याज्ञान्- 
क्षितत्वात्, अप्रसक्तप्रकाशत्वेनावरणङ्ल्ामावाच्च । नजु-किमावरणङ्यं (९) लिद्धभकारारोपो 
वा, (२) असिद्धप्रकारायंत्पत्तिवीः (२). खतः भकारस्य विषयाखंबन्धो वा, (8) प्राकस्याख्यकाथ- 
भतिवन्धो वा, (५) नास्ति न प्रकाशत इति व्यवहारो वा, (द) अस्ति ्रकारात इति न्यवहारामावो 
वा, (७) नास्तीव्यादिव्यवहास्योग्यत्वं वा, (८) अस्तीत्यादिभ्यवहारायोग्यत्वं वा। नाद्यद्धितीयोः 
खरूपप्रकारास्य निदसिद्धत्वेन तद्ोपादुत्पच्योरखंभवात्, तदन्यस्य च खप्रकारो तस्िन्ननपेक्षित- 
त्वात् । न ठतीयः; ज्ञानस्य विषयसंबन्धेकखमभावस्वात्, खयं ज्ञानरूपत्वैन त्वन्मते संबन्धानपेश्ष- 
~ ~ निवि न वि न ~~~ 

गो डत्रह्मानन्दी ( खघुचन्द्रिका ) । 

अन्योन्याध्रयादीति । अक्तानजन्य्यान्तानाश्रयस्वे अन्योन्याश्रयः, मनोऽवच्छिन्नचिदग्देरक्षानविषयस्वे तस्रका- 
शाजुपपत्यादिरिति भावः । अज्ञानकल्पितत्वात् अन्तानप्रयुक्तत्वात् । अक्ञाननारानादयत्वादिति यावत् । तथाचा- 

ज्ञनस्यामिथ्याविषयकन्ञाननिवर्लयत्वादमिथ्याविषयकत्वमावर्यकमिति भावः । तट्टोपायुत्पस्यो; वछ्छोपतदुत्पत्य- 
भावयोः । असंभवात् अभ्रसिदधेः । त्वन्मते स्वदभ्युपगते छद्धचेतन्ये । व्यवहाराभावेन भ्यवहाररूपङ्यसया- 
भवेन । प्रसङ्गादिति । कृयस्वादिति रोषः । अभिज्ञादीति । इत्तिज्ञानाभिरापादीयथैः । नास्ित्वमसच्वा- 
पादकाज्ञानविशिष्टा चित् । अपकारः अभानापादकाज्ञानविरिष्टा चित् । ते च नासि न प्रकाशत इल्याकारकाविच्या- 
बृत्तिबिषयो । अस्ति पकार्ात इति 1 उक्ता्ञानाभ्यां श्चन्यचितावस्तितवभ्रकारौ असि प्रकाशत इत्याकारकघृत्ेर्विषयौ । 
साचोक्ताज्ञानविशिष्टविदुपरडध्यभाव करणिका । तत्रास्मन्मते यद्यपि प्रतियोग्युपरुषिधिसच््ेऽपि तदभावसत्वादमाव- 
चीग्रसङ्गन प्रतियोग्युपरन्येः कारणगतशक्तिनिधटकष्वरूपस्य अरतिवन्धकत्वस् सखीकाराद्धराद्यभाव विशिष्टबोधे घराद्युप- 

छभ्पेस्कतमतिबन्धकत्वम्; तथापि प्रातीतिकखानज्ञानादेरभावविरिध्बोधे अत्तानादििसंबन्धयेवोक्तप्रतिबन्धकत्वसंभ- 
वात् अक्तानाभावोपहितचिदाकारवरत्तावक्ञानोपहितवित उक्तप्रतिवन्धकस्वादुकतव्र्यभावस्या्लानवित्संबन्धरूपावरण- 
म्यात् उक्तावरणद्कलत्वमब्याहतम् । नच--उक्त॑टृत्तेना विद्यावृत्तित्वम् ; बह्म भातीति व्यवहारकाङे अविचाया 
अभावात्, नाप्यजुपरुग्धस्वम् ; भ्रतियोग्यजुपरुब्येरहेषुस्वस्याजुपदसुक्तत्वात् , प्रतिबन्धकस्य सिद्धान्ते कारणशक्ति- 
विघटकत्वेऽपि तदभावस्य कारणत्वास्रीकारादिति--चाच्यम् ; अतियोग्युपरब्ध्यभावृाजन्यापि मनोचरत्तिरक्ताभावकाटी- 

५६६ 

~~~ --------~~. 

“ यदयुत्पत्तिज्ञपिमात्रधतिबन्धे न दोषता । तदि स्याच्चेजभेज्ादेरन्योन्यमधिरोदणम् । किंच--को नीव- 
कल्पकः इति विवेचनीयम् । तत्र न तावान् जीवः, आत्माश्रयात् । नापीश्वरः; तस्याज्ञानद्युन्यलात् । एवंच स्वैथा जीवा- 
शरिताज्ञानपश्षो न युक्त इति--वणैयस्ति ॥ 

अद्वेतसिद्धिकार 

(२) दरेकरास्त- 
जीवाश्चिताज्ञानपक्षोऽपि युक्त एवः नचान्योन्याश्रयः; तसखोतयत्तौ ज्ञप्ताविव चाज्ञानख चिदाश्रयत्बचिदधीनस्थितिकलयोरपि 

चितोऽज्ञाना्नितत्वतद्धीनस्थितिकत्वयोरभावेन स्थितावप्यदोषल्वात् । घटतदवच्छिन्नाकारायोरिव समानकारीनयोरवच्छेदक- 
भावेनापि परस्पराधीनता निवहयेव । चेच्रभेच्रदेः परस्परमाश्नयाश्रयिभावानङ्गीकाराज्न परस्पयरोदणाद्यापत्तिः । जीवाभिता- 
विद्याया एव जीवेशादिकत्यकत्वेन नोक्तविकल्पायवसर इति सवमनवयमिति- निरूपयन्ति ॥ 

(२) तरङ्खिणीकारास्तु- 
ना्रद्वितिद्धिराद्वान्तानखण्डयन्निति लु वयमपि तत्सं्रहार्थ न, प्वतमहे .॥` 

(४) रुषुचन्दिकाकारा अपि- 
. यद्यपि तरङ्गिणीखण्डना्ं न विशेषमवतारयन्ति स; तथापि अद्वैतसिद्धिवाक्यान्येव ऊुत्रचित् विगरण्वन्ति स, तत्तु 
नाऽसाकमिदानीमवसरप्रा्तमिति चु विरम्यते ॥ 

ईव्यज्ञानवादे जीवाधिताज्ञानवादोपपत्ति; 1 



[ अज्ञान० विषयनिरूपणम् ] गौढनह्यानरन्दीयुता । ५८५ 

णाच । नापि चतुर्थः; त्वन्मते चेतन्यातिरिक्तस्य तस्याभावात् । नापि पञ्चमः, सुषु उयवहाराभावेः 
नानावरणापातात् । नापि षष्ठः; अ्यवहारस्याभिज्ञात्वे स्वरूपाभिक्ञाया इदानीमपि सचवात् ' बुन्तेश्य 
मोक्षेऽप्यसच्ात् । अभिरुपनरूपत्मे मोक्षेऽप्यावरणप्रसङ्गात् 1 नापि सघमाष्टमो; तयोरप्यारोपिः 
तत्वेनावरणं विनायोगादिति - चेन्न; नास्ति न पकारशात इति व्यवहार एवाभिज्ञादिसाधारणः; अस्ति 
प्रकाशत दत्येतच्यवदाराभावो वा मावरणङ्ृलयम् । आवरणं च तद्योग्यता अक्षानसंबन्धरूपा सखुषु- 
ध्यादिसाधारणी आन्रह्ज्ञानमवतिष्ठते । तेन खुषु्िकाङे नानावरणं, मोक्षकाले च नावरणम् । यदुक्त- 
मश्याप्यासोपितच्वेनावर्णसापेक्षप्वसिति । तन्न; अज्ञानसंबन्धरूपस्यावरणस्यानादित्वेन चित्कादय- 
त्वेन च उत्पत्तो क्षसो स्थितौ चा खानपेश्चणात् । नजु--अद्धितीयत्वादिविशिष्टे तथा व्यवहारेऽपि 
अवस्थाजयेऽप्यसन्दिग्धाविपर्यस्तत्वेन भ्रकारमनात्मरूपे अष्यासाधिष्ठाने सुखादिज्ञानरूये चिन्मात्रे 
तदभावेन तत्कर्प्ययोर्योग्यत्वायोग्यत्वयोरभाव इति-- चेन्न; शद्धरूपायाश्चितः परकाद्ामानत््रेऽपि 
तस्या एव परिपूणौद्याकारेणाप्रकारामानत्वात्, तदथ तस्या पवावरणकस्पनात्, परिपुणाद्याकारस्य 
मोक्षदशायुत्तत्वेन छुद्धचिन्मा्नत्वात् । नच-निर्विभागचितः कथगरेवं घटत दइति-- वाच्यम्; आव. 
रणमदिस्नैव परिपूर्णं बह्म नास्ति न पकारात इति व्यवहारः अस्ति पकारात इति व्यवदहारप्रतिवन्धश्च, 
अध्यासाधिषानत्वादिना परकादामानता चाबिरुद्धेति ॥ अत पएव--अवेद्यत्वे सस्यपरोक्लव्यवहारयोग्यत्व- 
रूपखप्रकाशत्वविरुद्धे योभ्यत्वायोग्यत्वे कथमिद्ानीमपि बद्मणि स्याताम्? नच--अक्नानादिमक्तवे- 
नापरोक्षव्यवहारसयोम्यत्वं खरूपेण च तदयोम्यत्वसिल्यब्रिसोध इति- वाच्यम्; खरूपस्थाप्रकाशत्वा- 
दिति- निरस्तम्; परिपूणोद्याकारेण इदानीं व्यवहाराभावेऽपि अपयोक्षन्यवहास्योभ्यत्वानपायात् । 
नचेवं-सुखादेरक्षानाचच्छिन्नचितपरकादयत्वे “सुखादिकं न प्रकारातः इव्यज्ुभवापातेन सुखादिकं 
प्रकाशत इवयदुभवाथं चितोऽक्चानानचच्छेदेन पकारोऽड्यीकरणीय इति--चाच्यम् ; इप्रापत्तेः, अनुक्तो- 
पाटम्भनत्वात् । न ह्यन्ञानावच्ेदेन चित् प्रकाशत इति ब्रूमः । अतप्वच--नित्यातीन्द्रियेऽप्यक्ञानावः 
च्छेदकतया अपरोक्षग्यवह्यरेण तत्रापि खप्रकाश्चापन्तिरिति-- निरस्तम्; अक्षानानषच्छेदेन तारश्च 
५५५१ = ११७ ॥ ॥ ५, 

मोडबरह्मानन्दी ( रुघुचन्द्रिका ) । 
नकारणजन्येखनुपरन्धण्वरूपजातेस्तत्र सेभवान्तादरजालयवच्िन्नं प्रस्युपडन्भ्यधिघरितकारणश्चक्तैः प्रयोजकस्वेनानुप- 
रुन्धिहेतकत्वन्यवह्ारस्यापि संभवात् } उक्तब्त्तरप्रमात्वस्वीकारे व्व विधाढृन्तित्वमपि संभवति; आवरणक्षक्तिनाशोऽपि 
अआीचन्मुक्तो विकषेपाक्या अविद्यासंस्कारेण वा तत्संमवात् 1 नयु--भस्तीति व्यवष्टारं चिन्माच्रमेव विषयोऽस्तु, 
भातीति स्यवहारे तु तख बिषरयस्घे अस्तीति व्यवहारस्यापि तःसमानविषयकतया तत्राप्यभानापाद्काज्ञानसंबन्धस् 

भ्रतिबन्धकत्वापनत्तेरुक्तास्ानाभावजिषि्टा शिदेव भातीति भ्यवहारक्िषयोऽस्तर इति--चेश्च, तथाख्यङ्कघ्स्यासवरापाव्- 

काङ्तने प्रतिवन्धकसत्वसख कटपनायां गौरवापत्तेः, उनच्छाज्ञाना भावबिशिषटशिवः, तद्विषयस्वे तु प्रातीतिकस्य स्षेसख 
स्वाभावविशिष्टविषयकानुपरर्ध्यश्चाने ग्तिबन्धकतायाः क्कुक्षववेनागौरवमिति ध्येयम् । अतएव नासतीव्यादिव्यवहा- 
रेऽप्युक्ताज्ञानमेव विषयः, न त्वन्यत् ; उक्छाश्चानविषयकापरोश्षक्षाने उशाज्तानहेतुस्रसख प्तस्वात्, अन्यविषयकस्मे 
तन्न तद्धेतुष्वख करुप्यर्वात् । एवंच व्यवहाराभावो वेष्यत्र वाशब्दः सभुश्वयार्थः । वुरूा्ञानास्वीकारपक्षे तु इष्य 
विषयस्वसमानाधिकरणं यदुक्ञानविषयतावच्छेदुकल्वं तद् भाववद्विषयतादास्म्यापन्ना विदेवास्तिष्वादिरूपेति बोध्यम् 1 

नानावरणमिति । सुषुप्तौ नास्तीत्यादिश्स्यमावस्तु विशिषटधीकारणस्याहंकारस्यामावावित्ति भावः । मोक्षिकारे 
ष्वेति । भम्तील्याविद्धष्यमावः न तदावरणात् , रिंत्वहंकारा भावात् !' अवए्व जओीवन्युकस्य याधिताहंकारानुश्रस्यौ 
खक्तदृत्ति भवत्येव । अस्य खावरणस्य । च्तित्परकाडयस्येन च चिश्विष्ठत्वेन च ! क्षपघ्ताविति ! चिग्रपा क्षपिः न कारण- 
सापेक्षा, अविद्याद्रत्तिरूपा ठु तस्सपेश्षापि न क्चत्िकरीति मावः । योम्यत्वायोगम्यत्नयः ास्तीलयादिष्यवहारयोस्य- 
त्वास्तील्यादिष्यवष्टाराभावयोग्यस्वयोः। निर्विभागेति । पूणोपूर्णसेदश्चुन्येदयथैः। मिश्रा अनुभवेन । म्रतिषन्धः 

असावः। अविरुद्धेति । स्वतो भेदा येऽपि पूर्णानन्दधिदरुपयोभेदः अनादिः खीक्छियते; अन्यथा जावरणानावरणं- 
योरेकन्नाुपपत्तेः, तथाच न विरोध इति भावः । इदं परमतमनुखलयोक्तम् । प्रकाशमानेऽपि शछद्धार्मन्मज्ञानतद्- 
भावनिषयोक्भ्यवहारभावाभावयोरकिरो धश्चरमदृत्तरेवाश्लानषिरोधिस्वेन चिल्रकाञ्चसख तद्विरोधिस्वादिति सवसक्दु- 

म् , अक्षानकाले आर्मासीति म्यवह्ारस्तु. विरिषटा्मविषयक इति बोध्यम् । अपरोश्षग्यवहारेति । भातीति 
"न्यवहरेष्यथः । अ्यवह्ाराभावे भातीति स्यवहाराभादे ¦ योग्यत्वेति । अमनापादरूाज्ञाननाशकदृत्तेः कदाचिद्धिष- 

यत्वे्यधेः । अश्षानानवच्छेदेनाक्ानान्मावष्ेदेनापि । मित्येति । परसा : अशते भातीति , भ्यनषटारमोम्धस्वस्य 



५८८ अद्वैतसिद्धिः । { परिच्छेदः १ || 

उयवदहारस्योक्तेः । नलु-मदीपावारक्धटादिवच्चेतन्यावारकाविदा चेतन्यस्यान्यसंबन्धं प्रतिवधातु 
अन्यं भ्रति बेतन्यमाच्छादथतु, न तु चेतन्यं अत्येव चेतन्ये उक्तयोभ्यत्वरूप्रकाशविशोधिनी सा, न 
हि दीपो घटादरतोऽपि खयं न प्रकाराते; तमःसंबन्धापातात्, नच-करिपतसेदं जीवचेतन्यं प्रति 
शद्धचेतन्यमाच्छादयतीति-वाच्यम्; आवरणं विना भेदकद्पनस्येवायोगात् । यो मोक्षे भावी 
चिन्मारस्येव चिन्मा् प्रति प्रकाशः, तदभावस्येवेदानीमक्षानेन साधनीयत्वाच्चेति-चेश्न; कल्पितसेदं 
जीवं प्रति शुद्धचैतन्यस्ाच्रतत्वात् । नच मेदकस्पनस्यावरणोश्तरका टीनत्वादिद्मयुक्तमिति-- 
वाच्यम्; सेदावरणयोरभयोरप्यनादित्वेन परस्परमानन्तयोमावात् । . यचचोक्त-यो मोक्षे भावी 
चेतन्यं प्रति पकाः तदभाव इदानीमक्चानसाध्य--इति । तन्न; मोक्षे जन्यस्य चैतन्यश्रकादा- 
स्यामावाव्, कल्पितमेदापगमे खडधचेतन्ये पत्येव प्रकादास्य जीवं प्रयपि संभवात । यञ्चोक्त--प्रकार- 
खरूपे चैतन्ये कथमक्ञानम् ? न श्यालोकै तमः-इति । तन्न; अक्ानतमसोर्विरोधितायामलुभवसिद्ध- 
विरोषात् । तथाहि-^त्वदुक्तमथै न जानामीति पकाद्माने वस्तुनि अज्ञानस्यायुभवात् खरूप- 
चेतन्यं साक्षी वा नाज्ञानविरोधिं, तमसस्तु आरोके सत्यनलुभवात् आलोकमां तद्विरोधि । 
चस्तुतस्तु-भवतमसे पिषयथ्रकाराकारोकसहमावदशयैनेन तमस्यपि नाखोकमा्ं विरोधि । नच-- 
(त्वदुक्ताथों न प्रकादात' इत्यनुभवादस्तु तज भासमाने अज्ञानम्, सखुलादिस्फुरणं भासमाने न 
श्रकादात इत्यनयुभवात् कथ तजराज्ञानमिति-- वाच्यम्; सुखादिस्फुरणं न प्रकाशत इत्यञुभवाभावेऽपि 
अनवच्छिन्नाकारेण न परकाात इत्ययुभवात्, आवारकाज्ञानस्य तत्राण्यावदयकत्वात् । यदपि-- 
^त्वदुक्तमथं न जानामीटयश्र भासमाने नाक्षानम्, किंतु गुहास्थं तमद्छन्नमितिवत् त्वदुक्तं न 
जानामीत्यनादरतसामान्यावच्छेदेनेव विशेषाक्ानमनुभूयते, न दि परचित्तस्थमक्चानं प्रातिखिक- 
रूपेणानुद्यते, प्वच तद्िश्ेषसंकायं भरति तत्सामान्यनिश्चय इव तद्धि शेषावच्छिन्नाक्षानक्ञानं प्रति 
तत्सामान्यक्ञानमेव हेतुः; तथा दशनात्, न हि विरोषे ज्ञते तदल्लानधीरष्टा, अवच्छेदकज्ानस्य 
ह्यवच्छिश्क्षानहेतुतापि ददौनादेव कर्प्या, नचातिप्रसङ्गः, सामान्यविकशेषभावस्येव नियामकत्वात्- 
इति । तन्न, अज्ञानं हि विदोषावच्छिन्नतया भासते, सामात्यावच्छिन्नतया वां । आदे विशेषे भास- 
मानत्वमागतमेव । न हि विरोषमभासयत्विरोषाक्ञानमिलयवभासयति । तथाच सामान्यनिश्चय- 

~~~ "~~ ^^ ~न 

गोडब्रह्यानन्दी ( कघुचन्द्रिका ) । 
फलभ्याप्यश्वाभावरूपावेधत्वसख च सस्वात््रापि खप्रकाशष्वापत्तिरिति भावः । अक्षानानवच्छेदेनेति । अक्तानादि- 
विषयतया मातीति भ्यवहारथोग्यष्वध्यावरृत्त्वेनेल्यथः । तादङ्ोति । भातील्याकारेल्थः । उक्तदृत्तिबिषयत्वयोग्यत्व- 
सेति समुदायार्थः यथाश्चुतं त्वसङ्गतम् ; फरुष्याप्यस्वाभाव निशिष्टस्याक्तानानवच्छेदेन भातीति व्यधहास्योग्यत्वख 
सुखादावपि सश्वेन खभरकारस्वापत्तेः । नु निखप्रकाशो न जीवं प्रति प्रसक्तः; मेदपगमे छुदधं भसेव तख 
इष्टत्वात्, तथाच जीवं प्रलयावरणकद्पना व्यथा, तश्राह--करिपदभेदापगम इति । जीचं प्रतीति । इदानी- 
मि्यादिः । तथाच शुद्धे भरति प्रसक्लया तदभिन्नभींशं भतीव शरव प्रल्यपि सेति मावः । अनवच्िछिन्नेति । सुखाच्- 
नवच्छननियथः । पातिखिकेति । विरेषेखथेः । मानाभाषेनेति । विरोषन्ञाननिवययस्वालुपपत्तिस्त॒ न मानम्; 
सामान्यज्ञानस्य विशेषाज्षानधीदेतुस्ववद्विशोषक्षानखेव सामान्याक्ञाननाश्चकत्वसंभवात् । सामान्यावणच्छिन्नतया विरोषा- 
ज्ञानबुदधो सासान्यस्यावच्डेदकतया भासमानस्योक्तान्ञाने बिषयतावच्छेदकत्वमेव कर्प्यते, न ॒त्वाश्रयतावच्छेद- 
कत्वम् ; विरोषस्यय विषयतावण्डेदकतवेन कुत्राप्यङ्कपत्वात् । तथाच निरोषावच््छिग्नविषयताकान्ञानाप्रसिद्र्वेरोषस्तान- 

स्योक्ाज्ञान एव नाशकत्वागनोक्ानुपपत्तिरिति भगवः । अवच्छेदकतथा द्वेषादिबिरेषणतयः । तद्विषयत्वात् विशिष्ट 
विषयकत्वात् । किंचित् द्वेषादिकम् । साध्यतया उदेस्यतय। अवच्छेदक तया उदेश्यतावच्छेदुकतया । खातन्येण 
इक्स्यादयशे रजतादिकम् । ज्ञानावच्छेद्कतथा क्ञानविकोषणविषत्वांरे बिरोषणतया । पुवं श्छान्ताभवे । नयु-- 
मथा दवेषादौो मदीयव्वं गृहीतमपीष्छायां न भाति, यथावा सल्यत्वेनास्माभिगृद्यमाणोऽपि अमनिषयो नेदौन सत्यतया 
गृयते, यथावा विरेषस्ूपैरीशसय स्व्ानं बिरेषरूपविषयकस्वेन नासाभिगुद्ते, तथा विसेषमगृदीतवैव सामान्या- 
चच्छिक्चतया बिरोषान्ञाने गृद्यतामिति- चेन्न; बिषथमगृ्हता कानेन विषयिणो अदीतुमक्षक्यस्वात् । नहि यसं 
ानस् यत् भ्ल, तत् वद्विषयाविषयकं दृष्टम् । तदुक्तं मणो--“बिषयनिरुप्यं हि शान्, अतो क्ानवित्तिवे्ो 
विषय, इति । तथाच कंचिद्रिषयं गहणन् कंचिशवायहन् जम अहो युकः, शस्य बिशोषमान्रबिषयकं स्वक्ानं विशेषा- 
विषयकेण साक्षिणा अदीवुमक्षक्यम् । वक्तव्यतेनेति 1 भक्षानखाश्वातत्वाभाचेन भकाशरसंभवेऽपि तद्वण्डेदकस्या- 



{ अज्ञान० विषयनिरूपणम् ] गोडन्रह्यानन्दीयुता । ५८६९ 

जनितोऽपि संडायो विशेषमचगाहते यथा, तथा सामान्यक्ञानजनितोऽप्यज्ञानप्रययो विशेषं विषयी- 
करिष्यतीति कुतो भासमाने नाक्षानमिति । न द्वितीयः; सामान्यज्ञानेन तद्वच्छिन्नतथेव गृहीतस्या- 
ज्ञानस्य विशेषसंबन्धित्वे मानाभावेन भासमाने सामान्य एवाज्ञानमवगतम् । वस्तुनः प्रतीतिप्रमाण- 
कत्वात् । तथाच परचित्तस्थं यथा अनूद्यते, तथा ज्ञानं तथेवाक्ञानं चेति सिद्धम् । नयु--यथा 
देषस्येष्टतेऽपि द्विटस्य नेत्वम्, देभ्वरस्य भ्रान्तिक्षत्व्ेऽपि न ्रमविषयन्नत्वम्; अस्रदादीनामीश्वर- 
सार्यश्यज्ञानेऽपि न सर्वज्ञत्वम्, पएवमन्ञातक्ञानाभावेऽपि अन्ञानज्ञानमिति- चेन्न; द्ान्तासंप्रति- 
पत्तेः । तथाहि-दच्छा तावरक्ञानसमानविषया, ज्ञानं चावच्छेदकतया द्विष्ठमपि विषयीकरोतीति 
इच्छाया अप्यवच्छेदकतया तद्विषयत्वात् । नहीच्छा इष्टताचच्छेदकाविषया भवति । एतावानेव 
विदोषः । किंचित् साध्यतया विषयीकरोति, किंचित् अवच्छेदकतया । ईश्वसेऽपि ्रमविषयमगरदीत्वा 
श्रम न गृह्णाति । मो हि श्चमतवेन प्राह्यः। थरभत्वे च रजताभाववति रजतसख्यातित्वं वा, असत्वया- 
तित्वं वा, अनिर्वचनीयस्यातित्वं वा । तस्िन् गृह्यमाणे स्वेथा बिषयग्रहः । इयांस्तु विरोषः । यत्. 
श्रान्तः खातच्येण गृह्णाति, ईश्वरस्तु तञ्ज्ञानावच्छेदकतयेति, हैश्वरसारवयक्ञानमस्माक तु ख्ज्ञ- 
पदेन 1 त्न सवैपदप्रतिपाय जानन्नेवासदादिस्तच ज्ञानसंवन्ध गृह्णातीति श्ट्द सार्वश््यसिष्टमेव 1 
विरोषस्त्वीश्वरस्य न कुचाप्यज्ञानम्, अस्मारशं तु बिरेषेष्वज्ञानसिति कत्वा । एवे च ज्ञात एव 
विरेषे अज्ञानज्ञानमिति । नच--घरादेर ज्ञानावच्छेदकतया भानेऽपि घराद्यक्षाननिचुत्ति विना तद्- 
चच्छिश्रसंयोगादिष्ानादसैनेन प्रकृतेऽपि विपयावच्िछन्नाक्षानक्षाना्थं तदयच्छेदकविषयाक्ञाननि- 
चत्तरपि वक्तभ्यत्वेनाश्चानावियोधिक्षानवत् अज्ञनाविरोधिनीः अज्ञाननिच्तिरपि खीकाया स्यादिति- 
वाच्यम्; संयोगादिखच्वस्यावच्छेदकधटादिसस्वसापेक्षत्वेऽपि यथा अभावे न खाधिकरणीयधरति- 
योमिरूपावच्छेद्कसस्वापेक्षा, विसोधात्; तथा अक्ञानक्षानस्यापि न खविपयाज्ञाननिचुस्यपेश्षा, 
विरोधात् । न चेव-तद्धिषयकक्ञानपेक्षापि मास्तु; विरोधस्य समानत्वात्, अवियोधकद्पनावीजस्य 
कान इवाक्ञाननिव्तावपि समानत्वात्; तथाच विषये अक्षात पवाक्ञान श्ञायते, विषरयविरशेषावच्छिन्न- 
बुद्धिस्तु तमसीव विदोषश्वानानन्तरं 'पतावत्काटमभुम्थं नाक्षासिषमिययेवंरूपा जायत इति--वाच्यम् ; 
दन्तेवमभावखभावविसेधिभ्रतियोगिक्षननिरपेश्चक्ञान षिषयत्वमभाववेकक्षण्यसाघधकमक्ञाने उपपा- 
दितमायुष्पता । किंच यद्यन्ञानं खकाङे बिषयावच्छिश्नतया न भासयेत्, तदा तु ^त्वदुक्तमथं न 
जानामीति विषयावच्छिशनाक्षानस्य वतैमानार्थप्रत्ययो विरुद्येत । तस्मात् विषयाज्ञानसाधकत्वात् 
साक्विरूपविषयप्रकादोऽपि नान्ञानविसयोधी, कितु प्रमाणद्त्तिः । पकबिषयत्वेऽपि प्रमाणधुतितव्- 
तिरिक्तघत्योरक्षानविरोधित्वाविसोधित्वे घटविषयकयोः सौरालोकक्षानयोः सौरचाश्ुषध्रकादरायोवौ 
तमोविरोधित्वाविरोधित्ववदुपपदेते । नच--चृ्तिश्चैतन्यस्य विषयोपरागाथैति मते अस्या अक्षान- 
निवसैकत्वाभावात् इद मयुक्तमिति--बाच्यम्; अश्ञाननिवतकत्वेन निच्त्तिपरयोजकत्वस्यैव उक्तत्वात् । 
तश्च संबन्धसंपादनद्धाराऽस्िन्पक्चेऽपि अस्त्येव । नच--अक्षानस्य स्वपिरोधिक्षानाभावस्याप्रकत्वेन 
मोक्षेऽप्यश्ञानापात इति- वाच्यम्; मोश्चदद्यायामश्लाननिन्रुततिश्रवणेन सखधिरोधिक्षानप्रागभावमान्न- 
व्यापकत्वात्! नच--कथं प्रमाणच््तिमात्रविरोधित्वे अक्षानस्य क्षानमात्रविसोधित्वेनेच न जानामीस्या- 

गोडब्रह्मानन्दी (रघुचन्द्रिका ) 

श्ातस्वेनोरम्रफाशासंभवेन तदत्ताननिगृत्तिवौश्येति मावः । अवच्छेदक घरादीति । ख्वाधिकरणसंयुक्तवटादीवयथैः । 
नुवि विशेषावच्छिशरस्वमक्तानस्यासिद्धम्, तच्पलये तश्र तदभानात् , तत्राह--विषयविशेषेति । तमसी. 

चेति । तमसि नरे घटाषितम एताचस्कां स्थितमिति धीरिदेयर्थः । “घटं न जानामी"ति प्रयक्षे मन्मते घठादिश्तानं न 
कार्यस् , विरोषणक्तानादेरदेतुर्वात् ¡ परं तु जातेऽपि प्रलये दोषात् तन्न ममास्वायरहे तद्विषये स्वदुक्ता्थं न जानामीति 

अलक्चम् , त्वन्मते चु तस्य क्ञानाभावभरिषयकस्वेन म्रतियोगिज्ञानयपेक्षा; अमावभ्रद्यक्षस्य परतियोगिन्ञानानपेक्षणे नेत्याकार 

कतानुपयततेः, तस्मात्तस्य तदपेक्षया विरोधादभावविषयकस्वं न वाच्यम् , किंनु भावरूपाज्ञानषिषयकत्व मिति पूैसु्तम्। 

तथाच खमवह्ानाम यतसे हत्यादयेनाइ--हस्तेति ! वतेमानार्थे वसेमानविषयको न जानामीलयनत्र खटा खभ्रयोगा- 

निकरणवसवस्शषण उदिस्यते, न तु स्थुरुकारः; अक्षाननाशकारेऽप्युक्तप्रयोगापत्तरिति मावः । इदमुपलक्षणम्-- 
4दुतावस्कारु नाल्ञासिष'मिति भीः स्तिः, अयुमितिः, अथौपत्तिवौ । नाद्यः; विशेषविषयकस्वेन पूर्वेमननुभवात् । 

नेतः शिेवयःनतद निरोपाशाननापरकत्वाग्याप्यस्वात्, निरो्रममात्स्याक्ानसिद्धेः एषैमतिडस्वेन समो हेदुस्नादियषि 



५९० अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः १ 1 

कारेण प्रत्ययः ? इति--वाख्यम् ; घडादिमात्रषिरोधिनो घटामावादेः भावसामान्यवि रोचित्वेनाभाव- 
स्वेन परतीतिवत् ज्ञानविशेषविरोधिनोऽप्यक्ञानस्य ज्ञानलामान्यविरोधित्वेन प्रतीतिसंभवात् । नद्य- 
भावपदादिनाभावप्रतीतौ घटाभावो न भासते । अथ सा विरोधिता तञ्र विरोषमा्रप्यैवसन्ना, समे 
्रृतेऽपि; अन्यत्राभिनिवेशयत् । नच--नन जानामीति कपतिविरोधित्वस्यैवाजुमवात् कथं वृत्तिषिये- 
धित्वम् £ त्वन्मते चैतस्यस्यैव लपित्वात्, चेतन्याज्ञानयोस्विरोधे ज्ञानत्वाज्ञानत्वायोगादिति- 
वाच्यम् ; मन्मते उृत्तिश्रतिषिम्बितचेतम्यं जानामीति व्यवहारव्षयः । तथाच न _जानामीलयनेन 
बृत्तिचितोरुभयोरष्यक्ञानविरो धित्वं विषयीक्रियते । एवच न -चेतन्ये अज्ञानवियेधित्वम्; नापि 
चन्त, वृद्युपारूढचित एवार्थ प्रकाशकन्वेन तथात्वात् । नय--वृक्तरप्यर्थभरकाराकत्वं विना जातिविशे- 
वेणेवाज्ञानतत्कायै निवतैकसवे इच्छादि निवव्यद्धेषादिवत् सखापच्या शुक्ल्यादि शनवदर्थघ्रकाराकस्वेन 
तच्निवर्तकस्वे वक्तव्ये चेतन्यस्यापि तत्सच्वेन तञ्निवतकस्वावश्यम्भावेन तन्निव्स्यापातः; नित्याती ` 
न्दिये परोक्षवृत्तो सत्यामप्य्ञानानिद्ख्या खखाद्ावपरोक्षब्रस्यमावेऽपि स्फुरणमात्रेणाज्ञानाददौनेन 
चान्वयव्यतिरेकाभ्यां स्फुरणस्येवाज्ञानविरोधित्वात्-इति चेन्न; परमाणचुचयुपारूढपरकाशत्वेन निवतं 
कत्वं ब्रूमः, न तु जातिषिदोषेण, भरकारात्वमात्रेण चा । अतो नेच्छादिनिवल्यदधेषादिवदेतन्निव- 
ल्यीनां सच्वापत्तिः, न वा चेतन्यमास्य निवतैकत्वापत्तिः । अत एव--राब्वादिवृत्तौ स्यामपि 
अज्ञानानिन्स्या सुखादौ अमाणन्रच्यभावे स्फुरणमत्रेणाज्ञानादरीनेनान्वयव्यतिरे काभ्यां स्पुरण- 
स्येवाक्ञानादौ बिरोधित्वमिति- निरस्तम्; परोक्षवृत्तेर्विषयपरयन्तत्वाभावेन न विषयगताज्ञाननिवर्त- 
कत्वम्, सुखादौ च क्ञातेकसर्वादज्ञाननिध्ुत्ति विनेवाक्ञानादशेनम् । अतोऽन्वयन्यतिरेकयोरन्यथा- 
सिच्या स्पफुरणमान्ने नाज्ञानवियोधि । न चारमनो.ऽज्ञानाश्रयविषयत्वे खसत्तायामप्रकाशविधुरस्वेन 
खपरकारात्वसाधनायोगः; परिपृणैत्वादिना अप्रकाराविधुरत्वामावेऽप्यध्यासाधिष्ठानत्वादिन 
भकारामानतयाऽप्रकारविधुरतस्वसंभवात् । नच--ृत्तिचितोर्वैषम्योक्तिरयुक्ता, चुत्तिवत्साक्षिणोऽपि 
समानविषयथतया अज्ञानविरोधित्वानुमवात्, अन्यथा साक्षिवे्े चेचेच्छासखादौ मैचस्येव चे्स्याप्य- 
ज्ञानं स्यात्, नो वचेन्मचस्याप्यक्षान न स्यादिति- वाच्यम्; साक्षिणि यदज्ञानविरोधित्वमयुभूयते 
तन्नाज्ञाननिव्तंकत्वनिवन्धनम्, किंतु खविषय इच्छादौ यावत्सस्छं प्रकारादज्ञानाधरसक्ति निवन्ध- 
नम् । चृत्तेश्च खविषये प्रसक्तान्ञाननिचृत्तिनिवन्धनमेवेत्युभयोवैषम्योक्तियुक्तेव । अज्ञानाप्रसक्तेरेव 
चेजेच्छादो चस्य नाज्ञानव्यवहारः, मेघस्य तु प्रमाघनज्ञानादेव तद्यवहारः । नच--वद्यीत्मन्यपि तत 
एव तद्परसक्तिरिति- वाच्यम् ; दत्तोत्तरत्वात्। किंच साक्षिवेयत्वं तदप्रसक्तौ त्रम्, आत्मा तु 
न तद्वेद्यः; चिद्रूपत्वात् प्रका एवेति । नच- तदहि सुतरामन्ञानादुपपत्तिः तेजसीव तमसः, अन्यथा 
घरादिरारोकमिवात्मापि खन्यवहारे ज्ञानान्तरमपेक्चेतेति--वाच्यम्; अज्ञानाच्रतस्वात् घटचदक्ञान- 
निवतेकान्तरापेश्चा चेत्त्दीष्ठापत्तिः; चत्तेरेवापेक्षणात्, भकाशान्तरापिश्चायां जडत्वस्यो पाधित्वात् , 
भकाशत्वेऽप्यज्ञानाविरोधित्वस्योपपादितत्वात्। अत एव सर्य वस्तु ज्ञाततयाक्ञाततया च सा्ि- 
चेतन्यस्य विषयः, ज्ञानाक्ञानयोः खविषयावच्छिन्नयोरेव भानात्! एतेन-अन्धकाराचरुतवत् ज्ञाना- 

गोडब्रह्मानन्दी ( कघुचन्द्रिका ) 
बोध्यम् ॥ ग्रकाशोऽपीयपिना प्रमात्वेनागृद्यमाणन्र्तेः समुच्चयः । प्रमाणवृत्तिः प्मस्वेन भासमाननरत्तिः । चाश्चुष- 
भकादायोः चश्चुःपरिणामत्तेजसोः । निवतेकस्वेन बिरोधिष्वपदेन । अस्त्येव उपरागख सख्वप्रागभावादि निवस- 
कल्वसस्त्येन । पयैवसक्नेति । अभावपदस्य घटादिनिरोधिष्वरूपेण लक्षणयेति शोषः । सममिति । अज्ञानपद्सख 

क्षाननास्यत्वरूपेण ज्ञानविशेषनाइ्यपरत्वम् । जञुरादिपदसख हरिहरादिभक्तेऽपि बङिबाणादौ सुरविशेषविरोधिनि 

अयुक्तस्य, तत्यरत्ववत् । वृत्तिप्रतिविम्बितेति । सुखादावपि तद्तत्मकचृत्तिप्रतिषिम्बितविदस्तयेदेति भावः । 
उभयोः मिडितयोः । अर्थभकाशकत्वेन अथ अस्ति प्रकारात इति म्यवहारभयोजकत्वेन । प्रकारस्तेन चित्सम- 
लियतममात्वजाला । अथेधरकाडो प्रमात्वन्यवहारेण चरस्य वच्छिक्नवितयेव तस्स्वीक्रियते, न तु केवङबृत्ताविति भावः । 
जाति विरोषेण इततिमात्रनिषेन च्ुष्वादिना । सच्वापत्तिरिति । भमाष्वेन प्रमानिवलयस् सल्यस्वेनासंप्रतिपत्त- 
रिति रोषः। वस्तुतो वृत्तेः प्रमस्वेन निवतैक्वेऽपि न सचापत्तिः,. न हि प्रमात्वेन प्रमानिवद्यस ससं कचिदुष्टम् । 
चृत्तिचितोः मकेवर्चितोः । चत्त; प्रमायाः । , अज्ञान निवतैकास्तरेति । .“अक्ञाननिवतेकम्रमाधरकान्तरेथः । 
जंडत्वस्यति.। यच तत स्यवहारे खान्यभ्रकाशापेश्षमिति उपातः. जदः्रसुपाधिः.। तच्नःमिष्यासराद्रिख्पम् , न 



[ अज्ञान ० विंषयनिरूपणम् | गोडव्रह्मानन्दीयुता । ५५९१. 

मावावच्छेदक विषयवच्वाक्ञानाच्वतस्याप्यप्रकाशेन साक्षिवेद्यत्वायोग इति-- निरस्तम्; विषयावच्छे- 
देनाघुभवविरोधात् । नयु--चृ्तेरक्ञानविरोधित्वेऽप्यात्मविषया चृत्तिरिदानीमप्यस्त्येवेति कथं 
लघाज्ञानम् ? किंच त्वन्मत्ते घटाद्यपरोक्षचृत्तेरपि धराद्यवच््छिन्न चिद्दिषयत्वेन खतरा चिद्यक्षाना- 
संभवः, नच--विरिषचेतन्यरूपजी वबिषया वा घटावच्छिन्नचेतन्यविषया चा वत्तिरज्ञानविषयीभू- 
तकेवख्चिदविषयत्वादज्ञानविरोधिनी न स्यादित्ति- वाच्यम्; "दण्डी चेच इति वस्या चेघाक्ञानान- 
भिभवापातात् । घटाकादाक्षाने महाकादान्ञानस्य महच्वाज्ञाने पयेवसानम् । अत णएवाकारो ज्ञात 
इति प्रतीतिः । नच श्रवणादिजन्येव वृत्तिरज्ञानवि रोधिनी; मकारीनापसोक्षज्ञानानधिकविषयन्ञानेन 
कारणान्तरजन्येनापि अज्ञानानिलत्तावततिधसङ्गात्, अनधिकविषयत्वे श्रवणादिवैयभ्यौत्, सत्यत्वा- 
पाताचति--चेच्न; यावन्ति ज्ञानानि ताचन्त्यज्ञानानीति मते अक्ञानविरोषः एकाक्ञानपक्षे अवस्थावि- 
रोषः राक्तिविशेषो वा अविद्यागतो विचि एगोचरवरस्या निचर्तत एव । प्रपञ्चनिदानमूते तच्वमस्यादि- 
वाक्यजन्याखण्डार्थगोचरचृत्तिनिवत्यमज्ञानं परमवशिष्यते; मेदश्चमस्यामुभूयमानत्वात् । यथा अय- 
मिति ज्ञानात्तत्ाक्ञाने निवृत्तेऽपि सोऽयसित्यमेदगोचर्वृत्तिनिवव्याज्ञानमवरिष्यते । तथाच विषय- 
छृतविरोपामावेऽपि कारणविरोपजन्यस्वेन विशेषेण निचर्तकत्वे ्वणवैयथ्य सल्यतापन्ति्च निरस्ता; 
अन्यथा सोऽयमित्यत्राप्यगतेः । किच जीवविपया बृत्तिरविद्याचरृत्तिः, न तु प्रमाणचत्तिः; तस्या पवा 
क्षानविरोधित्वात् । तदुक्तं विवरणे--+“जीचाकाराहं वृत्ति परिणतान्तःकरणेन जीवोऽभिव्यज्यतः इति । 
अस्यार्धः--जीवाकाराहेत्वध्रकारिकाविच्याच्र न्तिः, तया परिणतान्तकरणेनान्तःकरणपरिणामभूतन्ञान- 
रूपनच्र्तिसंख्गण जीवोऽभिव्यज्यत इति । नच--घरोऽय मिति ज्ञानेन चरमच्रत्ति निवल्यौज्ञानमपि 
निचतेतासिति--वाच्यम्; तदवच्च्नाक्ञानत्वधयोजकाक्ञानविदापादेरेव तदवच्छिन्नज्ञाननिवल्यै- 
त्वस्य फकरूबलेन खीकारात् । अचतमस इव विप्रयथ्रकाराकारोकस्य सवैतमोऽनिचतेकत्वेऽपि 

० क 01 [ [1 01 12. [व 11 ५ । 

गोडब्रह्यानन्दी ( खघुचन्द्रिका ) । 

छु चिदन्यत्वम् ; पक्षेतरस्वरूपतापत्तेः । अनुभवेति । भक्ञानाजुभवेश्य्थः । चत्तिरिति । अषमिव्याकररेति शेषः । 
स्यात् भवति । अतिप्रसङ्गादिति । छतो रजतं नास्तीति बाधकालेऽपि अमो अनुवर्तेत; कारणविरोषजन्येनैवोक्छ- 
बाधेन पश्चात् स निवर्ततेलयतिप्रसङ्गादिलर्थः । सत्यत्वापात्तात् अधिष्टानघीसामान्यानिवत्यस्वेन मपञ्चस्य सस्यत्वापा- 
तात् । बुस्या जमिति दृश्या । ननु सोऽयमिति ज्ञाने तन्तदंतोपहितयोः ताद्स्म्यविषयकं तादशाक्ताननिचतेकम् , 
जयमिति ज्ञानं तु नोक्तविषयकम्, अतो न तथेत्याशच्योक्तवाक्यस्यःखण्डा्थकस्वमतेन तथेल्याद्रयेनाह--तथा 
चेति । नच--उक्तमतमप्रामाणिकमिति-- वाच्यम्; एकस्यां डुद्धव्यक्ता सेदकल्पकाज्ञानस्य तत्तेदंस्वधिषयकस्वे माना- 

भावेन शुद्धग्यक्तिमात्रनिषयकस्येन तन्नाशकज्ञानस्यापि तदाचशष्यकस्वात् । तदुपहितयो्िं तादुस्म्यं न संभवति, रेकं 
सु दूरतः । न हि घटाकर पराकाश्मिति तादृ्म्यभमास्ति, किंतु दभ्यं घट इस्यादिरेव भ्रमा । सथाच तत्तेदेतोप- 
रश्चितयोरे्याक्ञानं तयोर्भैदआ्रमकारणं तयोरेक्यज्ञाननाक््यमिदयेव वाच्यम् । एवं च सोऽयमिति सामभीविरोषजन्यमेव 
स्षानमक्षाननाश्षकम् । नचात्र गौरवम् ; न शुषक्ञानत्वेन नाश्चकता, किंठु शक्तिविदोषेणेव्याशयेनाह--करणेति । 
आपात्हनेन चेन्नो अद्येति वाक्यजक्ञानेन चाक्लानानिदृतेः शक्तिविशेषेणेव नाद्कत्वम् , प्रमात्वेन सामान्यतो नाश्चक- 
स्वखापि स्वीकारादधिष्ठानग्रमासामान्यनाङ्यस्वयोग्यताया अपि प्रपञ्चेऽनपायान्न सलयतापत्तिः । तदिदसुक्तम्-- 

सदयतापत्तिश्ेति । शकिविहोषानादरे दोपमाह--अन्यथेति । अगतेरिति । तत्तेदंतोपदितयोसतादत्म्यस्यो- 
क्तरीत्या अधिष्ठानत्वासंभवात् तप्मास्वेन नाङकस्वे गौरवाच्च शक्तिविरोषेैव नाशचकत्वमिति भावः । यथाश्चते 
मनोवृत्तेरहमकारत्वग्रतीतेर्व्याचक्षते--अस्यार्थं इति । तयेति । अभिम्यञ्यत इति । क्रियायां कषद व्यज्ञय+ 
तावच्छेद्कमहमथैव्माह--परिणतान्तःकरणेने ति । सोषु्षसूक््मरूपेण परिणतमनःसंखष्टसयाग्यङ्यस्वात् ज्ञान 
रूपेत्युक्तम् ॥ घराधाकारछत्तिक्ञानेति तदर्थः । तथाचोक्तदृत्तिश्च परिणतान्तःकरण च तत् । तथाच तदसमेदेनाभि. 

भ्यज्यत इति शब्दाः । अहमाकारदृत्तिरविद्ावृक्तिरेव; अभ्रमायामविद्याया एव परिणामित्वेन क्ुक्तस्वात् ; प्रमायां 
भमाणग्यापारसहक्रतखेव समनसः परिणामितया ह्ृप्तप्वादहमथै च धत्तः पूर्वं॑चक्चुरादिवत् सर्वश्रमाणन्यापाराभावात् । 

तस्माद्र तीद्यन्तेनाविचयाड्त्तिरूपम्यञक कथनम् । अन्तःकरणेनेत्यन्तेन तु ग्यङ्खयस्य मनोऽवच््छिन्नचिदरुपस्य 
अमाणसामान्यव्यापारश्चून्यताख्यापनद्वारा व्यस्ञकदृत्तेरबिद्यापरिणामश्वख्यापनमिति -भावः । वस्तुतो बृ्यन्तम्- 

भिभ्यक्तिक्रियायां विष्ोषणस् । जीवाकाराह वृत्तिः यस्यां तादद्याः साश्षिरूपाभिभ्यक्तेर्विषयः बृच्तित्तानरूपेण परिणत- 

मनस्संखृष्टचेतन्यमिति चाक्मा्ं इत्यारयेन वृतीयः सहाथिकोक्ता । तद्वच्छिन्नेति । धटायनच्छि्मननिरि्यथेः । 



५९२ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः ९ 1 

किचित्तमोनिवतकत्वम् । तस्मार्सिद्धमाश्चयत्वविषयत्वभागिनी श्ुद्धचिदिति । प्तेन-देहादिमेदो 
वा अभोक्ठत्वायमेदो वा ब्रह्मामेदो वा अद्धितीयमात्रामेदो वा तद्धिशिष्ठत्मा वा न तद्विषयः; तेषा- 
भात्ममाघत्वे उक्तदोषात् , भिन्नत्वे अद्धेतक्चतेः, आविद्यकत्वे अन्योन्याश्चयादिति अयुक्तोपारम्भनम- 
पास्तम् । बह्यासेदादेरात्ममा्रतापक्षे तस्याक्ञानविषयत्वसरेव; दोषस्य परिहृतत्वात् । यन्तु प्रस- 
ङ्ादुक्तम्-द्वितीयाभावो पलश्षितात्मनोऽज्ञानविषयत्वे ताददाश्यैव चरमच्रुत्तिबिषयत्वं वाच्यम् ; 
तथाच वेदान्तानामप्युपखक्षणरूपथकारयुक्तोक्तात्मपरत्वे अखण्डार्थताहानिः; अकाके काकवदि- 
व्यस्येवास्याप्यपरामाण्यापत्तिः, उपलश्चणस्य मिथ्यात्वात्-श्ति । तत्राखण्डार्थवादे वक्ष्यामः । 
नच--न्युनाप्यङ्कछिरधिकमाच्छाद्यति; अविषयसंबम्धित्वात् , इयं हि विषयसंबन्धिनी कथमधिक- 
माच्छादयेदिति- वाच्यम् ; दन्तोत्तरत्वात् । तसादबिद्या खरूपत आश्रयतो विषयतश्च खुनिरूपा ॥ 
इत्यदधैतसिद्धावविद्याया विषयोपपत्तिः ॥ 

~~~ न न न ~ ^-^ ~ ~~~ ^~ ~~ ^-^ ^-^ ^^ 

गौडन्रह्यानन्दी ( घु चन्द्रिका ) । 

अलोकस्थेति । घटादचवच्छिन्नचिञ्तानसेति शेषः । यथावतमक्चस्थवयरादावारोकस गाढागाढतमोरूपसर्बतमोनाशर- 
कस्वं नास्ति, गाढतमश्च एवाभावात् $ तथाऽचच्छिन्नचिदाकारघत्तेः मूखन्ञाननाश्चकतवं नासि; तत्मानविषयकस्वाभा- 

चादुपाध्यविषयकत्वे सति चिद्धिषयकल्वं हि तयोः समानविषयकत्वमिति भावः । अभोक्त॒त्वा्यमेदः भोक्वृत्वाच- 
भावस्वविशिष्टचिदमेदः; अभावसाधिकरणरूपस्वात् । तद्विषयः मूराक्षानविषयः । उक्तदोषात् धघटाद्यचच्छिश्षचि- 
घ्तानादुपि त्राशापत्यादिदोषाव् । अद्वेतदानेः उक्ताक्लाननाशिकायाः उक्तमेदादिधियः प्रमात्वायोक्तमेदादेस्ताचि- 
कत्वस्य वाभ्यतया शद्वैतहनेः । अन्योन्याश्रयात् मेदादिसिद्धो तद्धिषथकान्ञानसिद्धिः, तत्सिद्धौ च तजन्यभेदादि- 
सिद्धिरिखभिमानः । वस्तुतो मेदादेरनादिव्वेऽपि अचिद्यानाशनाश्यस्वेनाविचकसवन्यवहारात् नान्योन्याश्रय: । 
अकाके काकञ्न्ये । इर्यहि दयं त॒ । दत्तेति । अविधाया अष्याप्मवद्विमुस्वपश्चे न्यूनत्वमेव नास्ति, अविभुस्व- 
्ेऽप्युभववबलादाच्छाद्कत्वं नाजुपपन्नम् , न ह्यविचाया आच्छावकस्वं वश्ञादेरिव, येन न्यूनत्वं तद्विरोधि खात् , 
किंतु नासरीलयादिभ्यवहारहेतुस्वादीव्युत्तरमविद्याया विभुस्वादयुक्ल्या दत्तमिति भावः ॥ इति टश्चुचन्द्रिकायाम- 
बिद्याविषयनिरूपणम् ॥ 

अधाज्ञानवादे अन्ञानविषयनिरूपणम् । 

( १ ) तत्र स्यायामृतकाराः-- 
यथाज्ञानं खरूपत आश्रयतश्च दु्निरूपम् , एवं विषयतोऽपीति मन्तव्यम् । तथाहि--न चेतन्यमा्नं तद्िषयः; आवरण. 

कृयासंभवात्् आवरणकृलयं हि (१) सिद्धअकाश्चलोपो वा, ( २ ) असिद्धप्रकाशाचुयत्तिवौ (३ ) सतोऽपि प्रकाशस्य विषय- 
संबन्धो वा, (४) प्राकस्यार्यका्मतिबन्धः (५) नासि न प्रकाशते इति व्यवहारो वा ( ६ ) असि प्रकाशते इति व्यवदा- 
राभावो वा (७) नास्तीति व्यवहारयोग्यलम् (८) अस्तीति व्यवहारयोग्यलं बा, । आध्यद्धितीययोः खरूपभकाशस्य निद- 
सिद्धस्य रोपानुत्यत्त्योरसंमवः । तृतीये विषयशब्देन घटादेर्विवक्षणे ज्ञानस्य विषयसंबन्धखमभावत्वेन बिषयसंबन्धो 
नावरणञ्कतः, चेतन्यविवक्षणे खयमेव ज्ञानरूपतेन खसंबन्धानपेक्षणम् । चतुथ चेतन्यातिरिक्तज्ञाततादिरूपका्सख लन्म- 
तेऽप्रसिद्धिः । पञ्चमे व्यवहारपदेनामिज्ञाया विवक्षणे आन्तिरूपायास्तसा आवरणसाध्यलेनाऽऽवरणत्वायोगः । आलपन- 
विवक्षणे तु तस्योक्तभ्राम्तिसाध्यलेन खतं तदयोगः । पक्षद्वयेऽपि सुषुप्तौ व्यवहाराभावेनानावरणापातः । षष्ठे व्यवहारस्या- 
भिज्ञात्वे खरूपाभिन्ञाया इदानीमपि सत्त्वेनानावरणापत्तिः, वृत्तेः मोक्षेऽपि सत्तवेनावरणापत्तिश्व । आरपनसरूपत्वेऽप्ययमेव 

दोषः । न खक्माष्टमौ--तयोरप्यारोपितवेनावरणं विनायोगात् । अद्वितीयलादिविषिष्टे तथान्यवहारेऽपि सदाऽभरका- 
शमाने' अध्यासाधिष्ठाने आत्मरूपे सुखादिज्ञानरूपेच चिन्मात्रे तदभावेन तत्कस्प्ययोग्यत्वायोग्यखयोः अभावात्। तयोरपि 
खप्रकाशत्वविरुद्धत्वेनेदानीमप्यमावाचच । अज्ञानावच्छिन्नत्वरूपेणापरोक्षव्यवदारयोग्यत्वं खरूपेण तु नेति तु न युक्तम्; 
खरूपासभरकाशत्वापातात् , निया तीस्दियस्याप्यज्ञानावच्छेदेनापरोक्षन्यवदहारयोग्यत्वेन खभरकाशत्वापत्तेः । एवच 

खप्रभत्वेन परोक्षव्यवह्ाराद आत्मनि । तचोग्यत्वाभावरूपमविद्यावरणं कथम् ॥ किच--चेतन्य- 
वारकाविद्यया चैतन्यस्यान्यप्रकाराप्रतिबन्येऽपि वचैतन्यस्रकाशप्रतिन्धो न भवतीति न चैतन्ये उपयोग्यतारूपभकारा- 
विरोधः .1: कल्पितमेदं जीवचैतन्यं अतिः खरूपत्रैतन्यावरणमेवात्रं विवक्षितमिति तुःन युक्तम् ; आचरणं विना मेदकस्प- 
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नायोगात् । योगेऽपि चिन्माचरख परमयुरुषार्थरूपम्रकाशामावसयेव संसारदरायामज्ञानसाध्यतया कद्थितभेदं नीवं अति तदसा- 
ध्यतयाऽऽदृतामिमतकालेऽपि चैतन्य दीपवत् ्कारान्नाज्ञानविषयलम् । अनवच्छिन्नग्रह्मानन्दाभकाार्थमेवान्ञानस कलिर- 

तत्वेन प्रकाशमाने नाज्ञानसंबन्धः। यद्ूपेण प्रकाशमानत्वं न तद्रूपेणाज्ञानविषयत्वं किंतु रूपान्तरेणेति गुहास्थं तमदछननमिति- 
वत् लदुक्तम्थं न जानामीति प्रययोऽपि नानुपपन्नः । खखादिस्फुरणं न प्रकाशते इनजुमवोऽप्यत एवोपपद्यते । तत्सामान्य- 
निश्वयस्य तद्विशेषसंशयं अतीव तत्सामान्यज्ञानख तद्धिशेषाज्ञानाजुभवहेतुखस्याप्यभ्युपगमान्नातिप्रसङ्गादिकम् । अज्ञातज्ञानाभावे- 
ऽप्यज्ञातज्ञानमप्युपपद्यत एव । अतएव द्वेषखेषटत्वेऽपि दिष्ट अनिष्टत्म् ईरस्य भरन्तिज्ञयापि भरान्तिविषयाज्ञतवं असद्ा- 
दीनामीश्वरसावैश्यज्ञानेऽप्यसर्व्त्वं चोपपयते । अन्यथा अन्ञानज्ञानं विनाऽन्ञानज्ञाने अज्ञातेऽक्ञाननिवृत्तेरपि कल्पनाग्रसङ्गः । 
आरोपिताबच्छिन्नाभावस्वसारो पितसनत्वानपेशक्षत्ववद्धिषयावच्छिननाज्ञान ज्ञानस्य न विषयावच्छिनाज्ञाननिकृत्तिस पेक्षत्वमिति 
कल्पनायां तु अविरोधकल्पनाबीजस्याज्ञानानिचाविव ज्ञानेऽपि समानलाद्धिषयविशेषन्ञानमप्यनावरयकमेव ¦ एवंच अकाद-~ 
माने नाज्ञानसेबन्धः, विरोधात् । नच--उत्तिरेवाज्ञानविोधिनीति- वाच्यम्; विषयोपरागार्थत्वमते तस्या अज्ञाना- 
निवर्तकत्वात् , ज्ञानस्य खनिरोधिज्ञानाभावग्यापकत्वेन मोश्चेऽप्यज्ञानापाताच । न जानामीति ज्ञपिविरोधित्वनैवाुभवोऽप्यत 
एवोपपद्यते । चेतन्याज्ञानयोरविरोषे जञातत्वाज्ञातत्रयोगस्तु पूर्वमेवोक्तः । वस्तुतस्तु-आावरणाभिभवाथा इत्तिरिति 
मतमपि न युक्तमेव; तेज तिविशेषेण निवर्तेकत्वे इच्छनिव्यदवेषादिवत् सलयत्वापत्या अर्थभकाशकत्वेनैव तख वक्तव्य 
तया तस्य॒ च चेतन्यनिवर्तकत्वेऽप्युपपत्तेः खखादावपरोक्ष्त्यभावेऽपि स्फुरणमात्रेणाज्ञानादर्शनेनचाम्वयग्यतिरेकाभ्यां 
साक्षिचेतन्यसेवा्ञानविरोधिलस्यैव युक्तात् । अतएव सदयामपि परोक्षनिग्त निलयातीन्दियेऽज्ञानानिडृत्तिरप्युपपदयत इति 
चेतन्यमेवाऽङ्ञानविरोधि । खसत्तायामघ्रकाराविधुरत्वेनात्मखमरकारलाचुमानमप्यत एवोपपद्यते । एवच-- 

साक्षी खविषयेऽज्ञानविरोधी न भवेधयदि । तद्धे खुखदुःखादावन्ञान केन वार्यते ॥ सदा अकाश्- 
मानत्वेन खुखादावज्ञानाप्रसक्तौ तु आत्मन्यपि सदा प्रकाञ्चमाने न सेति घद्ुव्यां प्रभातम्; प्रकाशरूपे दीपे अन्धकारसेव 
खम्रकाशे आत्मन्यपि तदग्रसक्तः । एतेन--साक्षिवेयलमेव तद्प्रसक्तौ तच््नमिति शङ्कापि-पराहता; अन्यथा घटदेरा- 
रोक इवात्मनोऽपि सन्यवहारे ज्ञनान्तरापेक्षपत्तेः । पतेन--सर्वं वस्तु ज्ञाततयाऽज्ञाततया वा साक्षिभाखमिति वचन- 
मपि--पराहतम्; अस्तुवा ¶ृत्तिरेव वाऽक्ञानविरोधि नीति, एवसप्यात्मनि नाज्ञानम् ; इदानीमपि आत्माकारदृत्ति- 
सत्त्वात् । अतएव जीवाकाराृत्तिपरिणतान्तःकरणेन च जीवोऽमिम्यज्यत इति विवरणव्चनमुपपयते । मास्तुवात्माकार- 
वृत्तिरपि, एवमपि धटयवच्छिमविद्धिषयकापयोकषत्येवाज्ञानना्ात सयो मोक्षापत्तिः । विशि्टविषयक्ठत््या शुद्धा- 
्ञानानिदृत्यभ्युपगमे' चैत्र इति ज्ञानोत्तरमपि चैत्राज्ञानाजुभवापत्तिः । पएतेन--भ्रवणादिजन्यतरेवाज्ञानविशोधित्मिति 
शङ्पि-पराहता$ यिषयकृतवैषम्यरहितसख कारणान्तरजन्यत्वमात्रेण निवरतैकत्वेऽपीतसाक्षात्कारस्यापि न पीतभ्रम- 
निवतैकल्वं किंतु श्रवणादिजन्यापीतसक्षात्कारस्यवेखायतिप्रसङ्गात् । एवच चिन्माव्राज्ञानविषयता नोपपद्यते । पतेन-- 
देहादिमेदः भोक्तलायभावः, ब्रह्ममेदो वा, द्वितीयमाच्राभावो, तद्विशिष्त्मा वा, तद्विषय इति व्चवनमपरि--पराहतम् ; 
तेषामात्ममाघत्वे उक्तदोषात्, भिन्नत्वे सद्यत्वे्ेतदानेः, आवियकत्वेऽन्योन्याश्नयादेः, द्वितीयाभावोपलक्षितात्मखरूप- 
मपि नावरिद्याविषयः; वेदन्तानामपि तादशचात्मविषयक्ललापत्त्याऽखण्डार्थव्रहान्यापत्तेः । किंच न्यूनयाऽवियया विषय- 
संबन्धिन्या कथ ब्रह्मावरणम् १ इति सर्वमनवयमिति--वणयन्ति ॥ 

(२) अदेतसिद्धिकारास्तु- 
खरूपतः आयतो त्रिषयतशज्ञानं सुनिरूपमेव । तंथाहि--चिन्मात्नमेनाज्ञानां्नयः । भभिज्ञादिसाधारणस “नासि 

न प्रकादाते” इति व्यवहारशूपस्य “असि प्रकराति" इति व्यवहाराभावरूपस्य वाऽऽवरणङृ्स्य तत्रैव संभवात् । आवर- 
पच तद्योग्यता अज्ञानरसबन्प्ररूपा सुषुप्यादिसाधारणी आन्रह्मज्ञानमवतिष्ते इति खुषुप्यादौ नानावरणं मोक्षकारे वाऽऽवरण- 
माप्रयते । इदं चाऽऽवरणं अनादित्वेन जितमरकारयत्वेन चोत्यत्तौ ज्तौ वा न सापेक्षमिति नात्माश्नयादिकम् ! सदा खल- 
पतः भ्रकाशमानस्यापि छुदधचैतन्यसख परिपूणौयाकारेणारकाशमानलात् तत्रावरणकल्पने न किमपि बाधकम् । पतेन-- 
अषेयत्वे सलपरोक्षव्यवहारयोगयत्वरूपसैप्रकारालविरेद्धे योग्यत्वोयौग्यतवे' कथं बरह्मणि संभवतः १ अज्ञानादिमत्वेनापरोक्ष. 
व्यवहारयोग्य खरूपैण तु नेति कल्पने खरूपाप्रकारत्वापत्तिरिति वचनमपि--पराहतम्; कल्पि तमेदं जीवं प्रति छदवै- 
तन्य्य्ितलमेवे विवक्षितमिति न खम्रकाद्रिरोधुः । मेदावरणयोरंभयोरप्यनादित्वैन परद्परानन्तर्याभावाचान्योन्याश्रयः । 
कल्पितमेदापगमस जीवस्यापि छद्धवैतन्यतया जीवं प्रयपि शिन्मत्रपरकाशामोवधेवक्षानसोध्यतायामपि न विरोधः । 
भ्ञानतमसोः (आलोकतमसोः१) यादो विशी ने लाश एवं वैतन्याज्ञानयीः । परकारामने वस्तुनि अज्ञानालुभववदालोके 
तमौऽद्वभकाभाषमदिति खरूपयेकत्येश्यामव्रिरोधिस्वे स किमपि बाकम् । दुखादिस्छुरणं न प्रकादते श्यसुभवाभावेऽपि 
भवन्छिषठाकररेण न अकरा्ते .हसडुभक्राच्छदवेतन्कमवाानविवरयत्वे न परोऽपि रेफः 3 चदुत्रमर्थं भ जानामीति भाष> 

सदै, वि, ५५ 

+ [मीर 
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मान एवाज्ञानालुभवात् । सामान्यनिश्वयजनितविशेषसन्देहेनेव सामान्यज्ञानजनितविरोषाज्ञानेनापि विशेषविषयीकरणस्या- 
वद्यकत्वेन भासमाने नाज्ञनमित्युक्ताबुक्तप्रययविरोधापत्तेः । द्वेषसेव द्विथ््याप्यवच्छेदकतया इनचछाविषयलात् । ईश्वरख 
आन्तित्तलसेव भरमविषयज्ञलस्यापि वियमानत्वात् अस्मदादीनामपि सर्वत्वेन सर्वज्ञानस्य नियमानलाच्च देष्य्टत्वेऽ- 
पीलयादिदन्तोऽप्यसंमरतिपन्न इयज्ञानज्ञानाभावे नाज्ञानज्ञानासंभव इति अकाशमान एवाज्ञानम् । अतियोग्यभावयोखि 
्ञाना्ञानयोरपि वि रेधादभावस्य अतियोगिसतत्वानयेक्षलवदज्ञानज्ञानखापि खविषयाज्ञाननित्यनपेक्षलात् नाज्ञानाविरो- 
धिन्या अन्ञाननिवृत्तेरपि कत्पनाध्रसङ्गः । विरोधस्य समानलात्तद्विषयकन्नानपेक्षापि मास्तु इति वणैने ठ अभावखभाव- 
विरोधिप्रतियोगिज्ञानविषयलमज्ञानखामाववैलक्षण्यसाधकमेवोपपादितमिल्यस्मन्मत एव पथवसानम् । एवंच इत्त्यवच्छेदेन 
चेतम्यस््ञानविरोधित्वं न खरूपत इति खरूपयचैतन्यस अज्ञानविषयत्वे न कोऽपि दोषः । चिटुपरागाथ वृत्तिरिति मतेऽपि 
अज्ञाननिदृत्तियोजकत्वेन वरततरेवाऽज्ञानविरोधित्वमिति मन्तन्यम् । जानामीति व्यवहारस्यापि इत्तिप्रतिनिम्बितं चैतन्यमेव 

विषय इति न कोऽपि दोषः । कृ्ेस्तु निवततैकतवं प्रमाणवृत्त्युपारूढभकारात्वेन विवक्षितं, नु जातिविशेषत्वेन प्रकारत्वेन 
वा, परोक्षततेस्तु विषयपयन्तलाभावाञ्च विषयाधिताज्ञाननिवतैकत्वम् । पतेन-खखादिस्फुरणमपि--व्याख्यातम् ; तत्र 

सुखदः ज्ञातेकसतत्वेन अज्ञाननिन्रतति बिनैवाज्ञानादशेनादिति स्फुरणमा्रसाज्ञानविसोधित्वे प्रमाणाभावः । परिपूणैत्वादिनाऽ- 
्रकाराविषुरत्वाभवेऽपि अध्यासाधिष्ठानलादिना ्रकाशमानलात् खसत्तायामप्रकाद्य विधुरत्वेन खप्रकाश्त्वसाधनमयप्युप- 
पन्नमेव । साक्षिवेये खखदुःखादौ तु नाज्ञानप्रसक्तिः । आत्माच प्रकारारूपो न साक्षिवेय इति स ॒एवान्ञानविषयः । घयदि- 
रि खतमोनिवर्तैकमालोकमात्मापि खतमोनिवर्कडृत्तिमपेक्षते इति न दोषः । अतएव सर्वं वस्तु ज्ञततयाऽन्ञाततया वा 
साक्षिभाखमिति विवरणवचनमप्युपपदते । अज्ञानविशेषः शक्तिविरोषोऽवस्थाविशेषो वाऽवियागतो विशिष्टगो चर्या 
निवतैत एव । अपश्चोपादानमूलखान्ञानं परं मेदश्रमयानुभूयमानत्वेन श्रवणादिकारणविरोषजन्येनैव ज्ञानेन निवर्तते । घटोऽय- 
मिति ज्ञानेनापि तदवच्चछिन्नाज्ञातलम्रयोजकाज्ञानविरेष एव निवर्तत इति न सयो मोक्षापत्तिरिति वत्तेरेवाज्ञानविरोधित्वे न 
किमपि बाधकम् । तस्सिद्धम् “आशभयत्वविषयलरभागिनी निर्विभागवचितिरेव केवरे""ति । पएतेन-आत्ममा्रूपदेदादि- 
भेदोऽज्ञानविषय इति पशषोऽपि--व्याख्यातः; दितीयाभावोपलक्षितात्मखरूपमेवाज्ञाननिषय इयङ्गीकरेऽपि न दोषः; 
तत्पराणमपि वाक्यानामखण्डारथत्वादयुपपततर्वणयिष्यमाणलात् इति- निरूपयन्ति ॥ 

(३) तरद्खिणीकारस्त॒-- 
नास्तीति व्यवहारयोग्यत्वासिलन्यवदहारायोग्यल्योरप्यावरणानपेक्षणे आवरणाधीनताया अयोगेनान्यथा अनादित्वेन 

जीवब्रह्मविभागापन्नसख जीवसय ह्मणो वैवाज्ञानविषयत्वो पपत्तौ चिन्माच्राविषयताया अनाद्रणीयलापतत्या च श्ुद्धयैतन्ये 
आवरणानपेश्चस्यावरणकृलयस्याभावा् चिन्मा्रम्ञानविषयः । नहि सघ्रकाश्े आवरणसंभवः । निर्विभागविति अकादामाना- 
कारासंभवे परिपूणौकारेणारकाशलवणनमप्यत एव पराहतम्; खभ्रकारात्वेनावरणस्य विरोधात् । कल्पित्तमेदं जीवं अति 
श्॒द्धवेतन्यदस्यादरतलविवक्षणमपि न युक्तम् ; मेदावरणयोरनादित्रेऽपि परस्परायेक्षतयाऽन्योन्याश्चयापत्तेः । लदुक्तमर्थं 
न जानामीति ठु न प्रकादामाने अज्ञानमवगाहते; सामान्यज्ञानस्येव विशेषाज्ञानायुभवहेतुत्वात् । अज्ञानानवच्छेदकस्पापि 
सामान्यस्य ज्ञानमज्ञानज्ञनं भति हेतुरिति दश्चनवलदङ्गीकरियते । नदि ययद्विषयकं तत्. तदवनच्छेदकविषयकमपीति युक्तम् । 
खडत्तिलसाष्यलादिना द्वेषसेव द्विषटयेच्छविषयलाभावात्. । अन्यथा इच्छद्विषयोरेकत्र सङ्क्ये तयोः विरोधो म सत् । 
विरोषरूपेण सर्वज्ञनाभविऽपीश्वरसार्वैस्यानुभवोऽसदीयोऽत एवोपपद्यते । त्वदुक्तमर्थं न जानामीति विषयावच्छिननाज्ञानख 
वतैमानत्वभरययोऽपि स्थूलकाल्मादायोपपन्ञः । एवंच चैतन्ये भासमाने ना्ञानसंबन्धः; वेतन्यसयाज्ञानविरोधिलात् ! 
चिदुपरागाथौ वृत्तिरिति मते ृततरेवाज्ञानविरोधित्वमिति वणनासंभवाव् । निकृ्तिपरयोजकत्वेन निवर्तकं तु चैतन्यसखापि 
समानमिति ज्ञानसामान्यमक्ञानविरोधीयेवाज्गीकरणीयम् । घटाभावपटाभावादीनामनेकत्ववदिहाज्ञाननेकटवाभवेनैकसैवा- 
ज्ञानस्य ज्ञानसामान्यविरोधित्वस्य वणेनीयलात् । जानामीलयादिव्यवहारविषयोऽपि दृदयाध्यासाधिष्ठानं द्धदगेवेवि मन्त- 
न्यम् । न माणकगसवममतेतलननिनकलं वरत्तेरिति व्वनमपि--पराहतम्; अकाशस्येव तभिवरतै- 
कत्वे शेष्वैयध्यीत् , सलादिस्फुरणे व्यभिचाराच ! खखादेः ज्ञतेकसत्तवमपि चैतन्यविरोधिलयक्ष एवोपपयते । परिपूमलादि- 
नाऽप्रकारत्वेऽपि अध्यासाधिषटानतवादिना अकााविधुरत्वेन तूक्तसाधनोपपत्तिमे संभवति; निर्विभागे तदसंभवसयोक्तलात् । 
छतेरेवाज्ञानिव्कत्व ठ घटादिज्ञानेनेव सद्यो मोक्षापत्तिः । अज्ञानविरोषादीनामेव निवृत्तिरिति तु न युक्तम् ; याचन्ति ज्ञानानि 
तावन्दज्ञानानीति प्रकेख निरस्तल्रात् इति न चेतन्यमा्मज्ञानविषय इति पिद्धमिति-प्रतिपादयन्ति ॥ 

(४) लघुचन्द्रिकाकारास्तु- 
नास्तीतिग्यवदाराये जन्यनाराभतियोगित्वेऽप्यविदयानधीनत्ेन अधीनतवेऽप्यवि“ 

थामा अमिय्याविषयकन्ञाननिदल्यतेनाभिथ्याविषयकललेवावरयकतयेनच . .विदिष्टजीवब्हमारीनामन्ञातविषयल्ासंमवाबि- 



{ अदमथोनीत्मत्ोपपंत्तिः ] गोडग्रह्ोनंन्दीयुता । १९५ 

अथाहमर्थानात्मत्वोपपत्तिः। 
ततश्चादंकारादिखष्िः । नलु-अहमर्थं आत्मेव, तस्य कथमविद्यातः; सष्िः, नच-~-खुषुप्तो खयं; 

प्रकादामानस्यात्मनः संभवेऽप्यनेरवंविधस्याहमर्थस्याभावः, यदि च सुपुप्तावहमर्थैः भकाशेत; तर्हिं 
स्स्येत द्यस्तन इवार्हकारः, अयुभूते सरणनियमाभविःऽपि सयैमाणात्ममातरत्वादिति- वाच्यम्; 
हेतोरसिद्धेः, तके इष्टापत्तेः । न्ययापि खपरकाशात्मान्यत्वमहमथं सिद्धमस्ति 1 आत्मान्यत्वेनापका- 
शात्वसाधने तेन च तदन्यत्वसाधने अन्योन्याश्चयः । न चाहमर्थस्यापरामहौः, सुखमहमस्वाप्सं न 
किंचिदवेदिषमिति तस्यैव परामरदिति- चेन्न; अहंकार स्तावदिच्छादिविशिष्ट एव ग्रह्यत इत्यावयोः 
समम्! खुषुो च नेच्छादय इति कथं तदाऽदमथौलुभवः ? नच--इच्छादिशुणविशिष्ट पवाहमर्थो 
गरह्यत इत्यत्र न नः सं्रतिपत्तिरिति--वाच्यम्; गुणिग्रहणस्य गुणग्रहणव्याप्त्वात्, अन्यथा रूपादि. 
हीनोऽपि घटः श्रथेत । नच--रूपादिरुहितानां तेषामसच्ं तत्र बीजमिति- वाच्यम् ; पूर्ैरूपनाशाभि- 
मरूपायत्प्तिक्षणाद्यक्चणादौ तद्विनापि स्वात् । पवेच गुणाप्रहणे कथं गुणिग्रहणम् ? तथाच निर्ण 
एवात्मा गृह्यत इति सखीकतेव्यम् 1 अञुभवाभावे च न तस्य जागरे पराम्तैः । तथाचाज्ञानाश्रयत्वेन 
खुषुप्तावजुभूयमानादात्मनो.ऽदंकायो भिन्नः । पवमेवातान्यत्वे सिद्धे अखग्रकादात्वसाघने नान्योन्या- 
श्रयः । नच तदहि अहमखाप्स"मिलदमर्थस्य पराम्ोजुप्रवेशायुपपत्तिः; तदं परामश्ैत्वासिद्धेः । 
पव सत्यपि यथा.ऽक्ञानांशचे तस्य परामशेत्वं, तथोपपादितमघस्तात् । यद्यप्यहमखाप्समिलयादिज्ञाना- 
श्नान्य आत्मपरामशेः, तथाप्यहमर्थस्य सुषु्तिकालानजुभूतत्वेन तत्काले अक्षानाश्रयत्वेन चाजुभूता- 
त्मन्येव परामशेत्वपयैवसानम् । अतएव चिदखपीत् सखयमख्पीदिति परमशौकारतापत्तिर्निरस्ता; 
तत्काठाज॒भूतान्तःकरणसं समे अदसित्याकारोपपत्तेः । युक्तं षिवरणे-“अन्तःकरणवििष 
एवात्मनि प्रत्यभिक्षानं नूमः, न निष्कलङकचेतन्ये, तस्य मोक्षावस्थायिनः शाखैकखमधिगम्यत्वात्" 
इति । तदत्र न विरोधाय । मोश्ावस्थायिनः शाखैकसमधिगम्यत्वादिति देतक्ल्या न निष्कलङ्क इति. 

गोडव्रह्मानन्दी ( रुघुचन्दिका ) । 
अभाव इति । तथाचाहंकारोऽनार्मा जास्मप्रकाक्तेऽप्यप्रकाङ्ञाद्रियनुमानं मानम् । भरहकारव चाहमिति धौिष- 

यत्वम्, तच्च न छदे, कितु षिरिष्टे आत्मनीति मावः । व्याप्तत्वादिति । नच--भहमथे एकत्वविरिष्टतया सुपु 
गद्यत दति--वाच्यम् ; सुतो धिशिष्टषीस्वीकारे सुषुधिभङ्गापत्तः, ज्टमथेकत्वम्रहख ताकिंकादिनिप्रतिपन्नतवात् , 
विशेषगुणग्रहे गुणिग्रहम्यापकत्वस्य तावताप्यभङ्गाच्च । मनुत्पत्तिश्चण इति । पाकजरूपाय॒स्पततेः पूर घटादेः नीर- 
पस्वादिकमावक्यकम्; रूपादौ तद्स्यस्ताभावस्य हेतुस्वात् । आद्यक्षणादाविति । तथाच द्वितीयक्षणादौ घटादे 
रूपाद्यविषयकप्रयक्षापत्ति; आश्क्षणे इन्द्रमस्य संयोगामावेऽपि संयुक्तसमवायादेषयादौ स्वात् द्वितीयक्षणे रूपादि. 

सश्वेऽपि भादयक्षणे तन्न सक्ञिकषा भवेन द्वितीयक्षणोष्पन्रपरल्यकषे रूपाद्यविषयकत्वसंभवात् । निण इति । एवकारात् 
सगुणात्मनो ग्राशस्वठयवष्छेद्ः । सगुणास्मा चाहंकार एवैति बोध्यम् । तस्य भहंकारस । अक्ञानाश्रयत्वेन अक्ञानेन 
सष । अलुभूयमानादिति । अविद्यागृत्तिरविद्रास्मोभयविषयिका; नतूभयसंसगविषयिका सुषुसो तदसंभवात् । 
स्वयम् । अहमथौ धाररूपमिधोपहितचैवन्यम् । यद्यप्यविययो पहितरवेन स्छतिनौपादयितुं शक्यते, तथानजुभवाव् } 
तथापि वस्तुग्या यदविधोपहितं खाक्षिरूपं वदाकारदृ्तः सुषुक्तौ सश्वात् तथैव र्लयापत्तिर्बोभ्या । उपपत्तेरिति। 
एकस्या एव इत्तेरहमर्थारो भरतयक्षस्वं सक्यते स्मृतित्वमिति भावः । उक्तमिति । सोऽषटमिति अलयभिक्ञा न खात् , 
आत्मनः स्वभ्रकाश्चविद्रूपत्वेन शाननाश्रूपसंस्कारासेभवादिल्याशङ्खयेत्यादिः । विशिष्ठ एवेति । तथा इृतिन्तानसख 
1) 

न्मात्रमेवाङ्ानविषयः; खभ्रकाेऽपि चैतन्ये परिपूण॑त्वायाकारेणावरणसंमवात् 1 वस्तुतस्तु-खप्रकाशचैतन्यस्य नाज्ञा- 
नविरोधितवं इयसक्दुक्तत्वाचिन्माव्राज्ञाननिषयतायां न कोऽपि दोषः । कत्पितमेदसापि जीवस वस्तुतः छदधचिद- 
मिन्नतवेनेशं प्रतीव जीवं अ्यप्यावरणकल्पना युक्तेव ! त्वदुक्तमर्थं न जानामीति अरकाशमान एवाज्ञानाुभवादपि अकाश्चमान 
एवाज्ञानसंबन्धः; अज्ञानावच्छेद कह्ञानं विना अज्ञानज्ञानासंभवात् । नहि यख ज्ञानस्य यत्प्रयक्षं तत्तद्विषयापिषयकं 
टम् ! तदुक्तं मणो--विषयनिरुप्यं हि ज्ञानमिति । एवच चैतन्यस्य प्रकादामानसखाप्यज्ञानाविरोधित्वेन प्रकाशमाने 
ञेतन्य एवाज्ञानसंबन्ध इति विन्मन्नमेशाज्ञानविषय इति ततोऽदहंकारादिरूपमुपपन्नमेतेति िद्धमिति-वितेचयन्ति ॥ 

शत्यक्षानवादे अक्षानविषयनिरूपणम् ॥ 



५९६ अदैतसिद्धिः । ` ` ". {परिच्छेदः १1 

उपाधिमाध्रविरहिणि प्रयभिक्लाननिषेधेन चान्तःकरणपदृस्य उपाधिमात्रपरत्वात् । तथाच 
खुषु्तावप्यक्ञानोपदित एवात्मा गह्यते । किंचान्तःकरणविशिष्टे प्रत्यमिज्ञाननिषेधो नाभिनज्ञानिषे- 
धोऽपीति न विरोधः; सुषुक्तावभिन्ञाया पवोक्तस्वात् । नच--यद्यहमर्था न पराख॒दयेत, तिं 
"एतावन्तं कारं खघ्तोऽदमन्यो वेति संशयः स्यात्, न त्वहमेवेति निश्चय इति--वाच्यम्; 
सुषुस्तिकाटायुभूतात्मेकयाभ्यासरादिति गृहाण । यथा पृचैदिनालुभूतदेवदन्तादभिन्नतयाजुभूते चे 
सोऽयं न वेति न संदायः, किंतु स एवेति निश्चयः । किच निश्चये सति संशायाभावनियमः, नतु 
निश्चयाभावे संहायनियमः ) तदुक्तम्--*भरोपे सति निमित्ताचसरणम्, नतु निमिचमस्तीलयारोपः” 
इति 1 नच--पतावन्तं काटमहं खभ्रं पद्यन्नासं जा्रदासमित्यत्रवाहमखाप्समिव्यत्ापि अहभ्शे 
परमदीत्वालुभवात् कथं तत्रापरामत्वमिति--वाच्यम्; परासखुश्यमानात्मेक्यारोपात्तद्धानांशे 
परामदीत्वाभिमानात् । नच--अपराम्ष परामरशत्वारोपो न दष्ट इति-- वाच्यम्; तद्धिनन 
तच्वेनानुभूयमाने परमरशीत्वारोपदक्षेनात् । अतप्व--अहमर्थस्यात्मान्यत्वे यः पूर्वे दुःखी, 
सोऽधुना खंखी जात इतिवत् यः पूर्वं मदन्यः खुषुक्ः सोऽधुना अहं जात इति धीः 
स्यादिति- निरस्तम्; यथा दुःखित्वेन प्राक् ज्ञानं, तथा मदन्येन पाक् ज्ञानाभावात् । खषु्तावहः 
मथोप्रकारावत् तदन्यत्वस्याप्यप्रकाश एव । पवंच प्रागसखाग्रहणात् पूर्वकाखगृहीतेनाभिन्नतया 
गृद्यमाणत्वाञ्च नादङ्कारे जन्मपरत्ययः । षिवेकिनां चेतादग्बुद्धाविष्टापत्तेः । नच--सिद्धे अहमर्थस्या- 
मान्यते पराग्रहयमानात्मक्यायेपः, सिद्धे च तंसिन् सुप्तावप्रकारोनादमर्थस्यात्मान्यत्वसिद्धिरिलय- 
म्योन्याञ्चय इति--वाच्यम्; आत्मान्यत्वसिद्धेः प्रागेवाहमथोपरामचेस्य साधनात् अहमखाप्स- 
भिव्यस्येवात्मपंरामशैत्वाङ्गीकारेण न रष्टानादष्टकरपनापत्तिः । अतषवच सखुषु्तावहमर्थप्रकारो 
ह्यस्तन इव सर्येतेत्यज्न नेश्ापस्यवकाशः । किंच "एतावन्तं कारमहमिद्यभिमन्यमन आसःमिति 
परामह्ीः स्यात् । नंच-अहमर्थप्रकारो तदभिमानापादनं कणैस्पश कटिचाखनमिति--वाच्यम्; 
तवैव हि तत्1 अहमर्थमाअ्रखंपेक्षतया तद्भिमानप्रकारायोरखभयोः समव्याप्ततया परस्परप्रकारोन 
परस्परपरामशौपादनस्याव्यधिकरणत्वात् । न च तवापि 'भस्मेव्ययिमन्यमान आस'सिति परामरौ- 
पत्तिः; अहंकारस्य तत्र त्तया तदभावे तचापादयिवुमशक्यत्वात् ! यत्तु-खुषुप्राबहम्थ भासत 
पव । न किचिदहमवेदिषःमिति अक्ञानपरामत्यात्माद्य्ञानादन्यदिवाहमथोक्ञानादन्यदेवाक्षानं 
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हेश्र स्वात् तन्नाक्च एव संस्कार इति भावः । निषेधेनेति । अविद्योपहितेऽप्य बिदयादतेर्धिवरणोक्तष्वेन तजनम्व संस्का. 
रेण भ्रत्यभिज्ञसंमवात्तदुक्या न्यूनव्वेनेति शेषः । उपाधिमातेति । नचेवं--मनसः प्रतिसुघुकषि नाश्चात् तथापि 
अ्यभिज्ञाठुपपत्तिरिलयाशङ्कय मनसः सुषुक्षावलयन्तावुच्छेदेन प्रयभिक्षोपपत्तिरिति यत् समाहितं, तस्मतिपादकोत्तर, 
अन्थरूपविवरणविरोध इति--वाच्यम्; अन्तःकरणपदस्य पूरवेमन्थे उपाधिमान्नरपरत्वेऽप्यन्तःकरणमात्राशे उक्तानुप+ 
पत्ते्द्न्थाविरोधात् । अभिज्ञाया इति । जागरेऽपि स्गरतेरेवोक्तस्वादिलयपि बोध्यम् । नियम इति । कादाचित्क 
संशयस्तु स्यादेव; अहमथक्षणिकत्ववादिविप्रतिपस्यादिना तस्संभवादिति भावः । तद्भिन्ने सर्यमाणभिने । तच्तेन 
सयेमाणमेदेन । अयुभूयमान इति । अनुभवे इति रोषः । तथाचानुभूयमाने सयैमाणासेदारोपस्थे अनुभवे 
स्टतिष्वमारोप्य तादशचासेदारोष इति भावः । अतपव अहमस्य पूवैमक्ञातस्वादेव । प्रागसच्ाग्रहणात् उस- 
त्यम्रहणात् । पूवैकाङेति । पूकारीन॒तयेलयथः । तथाचोश्पद्यमानत्वाभावावच्छेद्कत्वेन गृहीतस्य पूर्वकाठीनस्वस्य 
अरहान्नोसपद्यमानत्वग्रह इति भावः। आपादनं परामशौपादनम् । परस्पर प्रकाशेन अहम्थेतद्भिमानयोरन्यत- 
रप्रकाेब । जभिमानरूपटृत्तधिदरूपप्रकाशस्य च न प्रमाणन्यापारपेक्चतवम्, किंतु अहमथमाश्रापेक्षस्वम् । एवंच 

उक्ताभिमानस्य साक्षिमान्नभास्य्वात् सुषु तस्मकारोन पश्चात् परामर्ोप्राद्नं युक्तमिति भावः । नचु--जहमस्या- 
णुजीवरूपस्वात् सुषु्ावपि तत्सत्वादहमाकारहत्तौ न तन्मात्रपेश्चा, कितु तस्य मनोदत्तिस्वेन, मनञद्यपेक्षेति 
सुषुक्षो मनोल्येन व्व्यनोयोगरूपकारणाभावेन वाःन सेति न तस्परामरशशा पादनं युक्तमिति- चेत्, न; अहमर्थ 
सुषौ साधकाभावात् । तत्र तत्साधकं हि नाहमाकारदरस्यवच््छिन्न साक्षी स्वयाप्यखीकारात् । नाप्युक्द्रश्यनवव्छि्न- 
सक्षी; उक्त्त्ति विनाप्यहमर्थस्य साश्षिषेच्यतत्रे तस्यां तन्मते मानाभावादजुभवविसेधाच् 4 चापि परामशम्यथा- 
सपपत्तिः परामदौसख साक्षिमाग्रीश एव श्यवस्यापितस्वात् । तचतयेति । आए्मेव्भिमानोऽपि इहमाकारद्तिरेवः 
केवशात्मनो बेदैकवेदत्वेनाभिमावाभावात् । आत्मा्य्ञानादितिं । मथा तव चिन्मात्रे नाक्ञनमू, कितु पूणोन- 
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विषयः; अन्यथा विसोधात्--इति । तदज्ञानविन्चम्भितम्, न दि साक्षिवेदनमक्षानविरोधि । सुषु 
च यथाद्मथानवभाखः तथोक्तम् । न विजानाव्ययमदहमस्मीत्ति खुपु्तिविषया श्रुतिरपि तदानींतना- 
हमथाज्ञाने प्रमाणम् । नचेयं श्तिनौत्मानं न परश्चेति खुषुसावात्माक्ञानश्ुतिवद्विशेषाज्ञानपस, 
'अहर्हेह्य गच्छन्ति सति संपद्य न विदुःरिव्यात्मवेदनबो धकश्चुतिविरोघेन बिरेषाज्ञानपरत्वं युक्तम् 
न च प्रकृते तथा; विरोधाभावात् । यन्तु-अदमर्थस्ताबत् सर्ता । स चाविद्यावच्छिच्नवेतन्यं 
चा, अन्तःकरणावच्छिन्नचेतन्यं वा । आये योऽमकार्षं सोद सोषु्िकाक्ञानादि स्मरामीसयसु- 
भवविरोधः । अन्त्ये त्वहमर्थस्यैव तद्च॒भविदत्वे वाच्यम् । स्म॒तिसंस्कारानुभवानामेकाश्रयाणामेव 
कायेकारणभावात्, योऽहमन्वभूवं सोऽहं सरामी"ति पर्यभिज्ञानाच--इति । तश्न; दत्तोत्तरत्वात् । 
उक्तं छविदयावच्छिन्नचेतन्यमुमविठ् । तदेव चान्तःकरणाबच्छेदेनाचुभूयमाने स्स््निति न तयो- 
वैरूप्यम् । नच--अविद्यावच्छिन्नचितोऽपि नैक्यमस्ति, अन्तः्करणरूपोपाधिभेदेन मेदादिति-- 
चाच्यम्; अविद्यावच्छिन्न पवान्तःकरणावच्छेदात् । नच--तथाप्यविद्यान्तःकरणरूपोपाधिसेदेन 
मटाकाशतदन्तःस्थघराकाखयोरिव उपहितसेदः स्यादिति-- वाच्यम्; दष्टान्तासंप्रतिपत्तेः । तयो- 
रेबोपाध्योः परस्परसुपहितमेदकत्वम् । यौ परस्पराुपदितमुपधत्तः । अन्यथा कर्जववच््छिन्नगरीवा- 
चच्छिन्नाकारादन्य एव घटाकाशः स्यात् 1 नचैवं सुषुस्षदमथोभवे अहं निदःखः स्यामितीच्छया 
खुषु्यथ अरदस्ययोगः; (कृडोऽदं स्थूलो भवामी"तिचत् परचस्युपपत्तः । नच- तत्र कार्यी दिनिष्छष्टस्य 
शरीरस्यैव स्थोल्याधिकरणतया विवेकिनायुदेदयत्वमिति--वाच्यम्; श्रकृतेऽप्यन्तःकरणादिनिष्कष्- 
स्येव तदुदेशविपयत्वात् । नञु--योऽदं सुप्तः सोहं जागमिः “योऽद पूरचैदयुरका्पं सोऽटमय कयो. 
मीति प्रयभिक्षावुपपत्तिः; अदमर्थस्य मेदात् , कृतदानाङ् ताभ्यागमप्रसङ्गश्च; करभौक्तश्चाहमर्थस्य 
भिन्नत्वात्, अभिन्ने चैतन्ये कदैत्वा्यभावात्, तदासोपस्याप्यभावात्, देदादावतिप्रसङ्गाच्चेति-- 
चे्ल; खुप कारणात्मना स्थितस्यैव उत्पर्यङ्कीकारेण सर्वोपपत्तेः । नच--“अथ हैतत्पुरुषः स्वपि- 
तीष्ट्यारभ्य श्यहीतं चश्चुषदीते भोत्रे यृदीतं मनः इत्यादिश्चुतो मनआदीनामेवोपरमोक्तेनौर्दकासोपरम 
इति--वाच्यम्, मनस उपरमे तेनैवादेकारोपरमस्यापि पराप्तः ¦ अंकाये हि अच्चुमबामीत्यात्मायु- 
बन्भ्यदुभवस्याहं करतेत्यिद्नुबन्धिकदैत्वदेश्वाध्यः विव्चित्संवरनात्मकत्वादभ्यस्तः । तस्य चाचि. 
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श्दासि, तथा मन्मते अहम्याशोऽपि नश्शनपिति भावः । न् हीद्यादि । तथाच चिन्मात्र खप्रकाद्साष्यक्ञातत्व- 

संभवात् साश्षिचे्यस्यापि सवदभ्युपगसस्याहमथेसान्तातस्वसं मवाच्च दशम्तदाटन्तिकावयुक्ताविति माषः । न विजा. 

नातीति । (नाह खल्वयमेवं संप्रह्मास्माने जानाल्मयमह््मसीतति नो एवेमानि भूतानीति छान्दो स्यश्चतेर्थंतो अह्णः, 
मिदम् ¦ नादेति हशब्दः प्रसिद्धौ । माष्दो निवेधाथः ! नात्मानमित्याहि । (नात्मानं न परश्चैव न सलं 
नापि ण्वानूतस् । प्राह्तः छिन सचेति धुरीथ सबेश्ड सदे'ति गोडपादोन्क्ठतिय॑थारमनः परान्यस्वेनाक्तानं बोधयति, 
तथा लाइ खद्वयमिस्यादिश्चसिरहम्थेस्य पराम्यत्वेनाक्ञानें बो यतीद्य्ैः । इ्टन्तो बिषम इति वूषयति-यहरिवि । 
सची; प्रजा भङ्करष््मष्छम्तय एतं बह्मोकं न बिन्दुन्लनूतेन हि प्रस्यूडा" इति शतेरथेतो अहणम् । बेदनेति । बद्- 

गसमनसस्सम्पस्योः कार्योपाधिष्यम्यलया प्रकाद्यमानस्वरूपतया डक्तश्चुतेरास्ममेदुनबोधकस्वम् । तथाच ्रकाञ्चमने डयुद्धा- 
हमन्यक्षानस्य मानतिद्धस्येऽपि प्रकाश्चमाने सा्िणि अनज्ञानासंमवन्तद्रोभकोक्षशचुतिर्विरण्यते । नच--छ्द्धाव्मनि 

नात्मानमिशाविशवष्येव नाेश्याविश्चस्या साक्िण्यक्ञानं सिभ्यतीति--वाष्यम् ; पराश्ररयमानत्वान्यथायुपपत्तिसिद्धमन्लानं 

नार्मानमिस्याविश्चसयाऽनूदयते । नाहेव्यविश्चत्या तु न स्ष्यक्ञानमनू्यते; सानान्तराप्राद्त्वात् । न च--पवमप्यस्मवेद्- 

नश्युतिकिरेभरो न विशोषा्षामपरत्वे हेतुः किंतु ्र्तान्निषयकस्वेनाज्ञानस्य यः परामशः, तद्भाव इति स एव वक्तु. 
सुवित इति--वाशच्यम्; अपरामक्षाव् मक्षि भक्ञानामाबस्िद्धौ श्वामबेदनयोधकश्चतिरनादूतमाशम्रकादं बोधयतीति 

कर्ष्यते । शतं पथोकधतयोर्मच्छन्त्य इत्यन्तं सति संपथेदयस्तं च स्रार्थकम्र; प्ाज्ञस्यानादतथ्रकषत्वेऽपि छुद्धास्मनो न 
तदिख्थकत्वात् ! अतएव कार्योपाधिमस्वेनाभानं सत्संपस्यादिपद्र्थं इत्यपासलम्  तादशामनेऽपि छद्धात्मभान- 

मिष्यथेस्यासङ्जतस्वात् । यथोक्षसस्वंपश्याव्रे सु छदात्मम्येवाल्लानं न छु भाश्च इति ज्ञापयन्ती तिः पराज्तान्यस्मस्रू- 

पपररेति भ्वेमम् ¦ निष्छृषटस्येति 1 साक्षिपतवनिदुःखत्वमाज्रयुदेस्यम्् । भहमथेख व्विच्छाविषयत्वमवजैनीयं परस्यायं 
आमो मे मवत्वितीष्छादिषयत्वं परसंबर्धसेकेति सावः । अलुवन्धीति । मभिग्रेखयेः । यथप्यहमथख शिद्धयितः 

त्वेऽपि बः स्पुरदीश्ादपिवादुसवाशयत्वं संसव्रतिः, वथाप्यहमिति अये अनन्छिज्ञानु भवरूपेणाहमथे जानादनः 
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तौऽन्तशकश्णश्योपसमै उपरतिः । "अथातो ऽहंकारदेशः अथात आत्मदेरा' इति श्रुतिरपि पु धगप- 
देदोन पाथेक्ये प्रमाणम् । नजु-आत्मनस्तवन्मते स॒ पवाधस्ता"दिस्युपदिेन भूष्नेवादंकारेणाप्ये- 
कयेऽपि प्रथगुपदेशो युक्तः । नच--भूमात्मनोर्भिन्नस्वेन भयक्षसिद्धयोः पृथगुपदेशा ेक्यार्थः, 
दयोः सावौल्म्यायोगात्, अंकारस्य तु आतमेकत्वेन प्रल्यक्षसिद्धस्य पृथगुपदेशो भेदार्थं इति- 
वाच्यम्; अहमथीदन्यस्यारमनो भूमाख्यन्रह्मभिन्नत्वेन पव्यक्चालिद्धत्वात्तयोरप्युपदेखो सेदार्थः, 
अहमर्थस्य तु जह्मभिन्नत्वेन प्रयक्षसिद्धत्वात् तयोखपदेरा एेक्यार्थं एव किं न स्यात्-इति चेन्न; 
अहंकारात् भिन्नात्मनो भूमरूपन्रह्ममिन्नत्वस्य पत्यक्षासिद्धत्वेऽपि तदभिन्नत्वस्यापि तदसिद्धतया 
उभयोः सावात्म्योपदेश्ान्ुपपत्तिसदहकारेणास्याः श्रुतेस्तयोरमेदपरव्वमुचितम् , प्रकते चामेदपरत्वे 
विरोधः; जडाजडयोरेक्यायोगात् । नच--त्वन्मते भूमाहंकारात्मनां चिम्बध्रतिषिम्बसुखस्था- 
नीयाविद्योपाधिकन्रह्यजीवचिन्माजत्वसंभवेनाहंकारस्य जीवात् पार्थक्यासिद्धिरिति- वाच्यम्; 
भ्यत्र नान्यत् पश्यतिः सख एबाधस्तादिल्ादिना भूमखरूपोक्तयनन्तरं यत्रेल्यधिकरणाधिकते- 
व्यमिदशात्स इति पारोश्ष्यनिर्ैशाचच द्र्टु्जीवादन्यत्वप्रसक्तौ तद्वारणार्थं (अथातोरदंकारादेशः 
इत्यहंकारेण भृश्चि निर्दिष्टे अहंकारस्य देष्टादिसंघाते अविवेकिप्रयोगदश्ैनात् तद्मेदप्रसक्तौ 
निष्ट ्ाहंकारकैवलातमखरूपमादाय “अथात आत्मादेश" इति द्वष्ुमेद् उच्यत दयेतादश्चाथ- 
परत्वेन विम्बप्रतिविम्बकस्पनाया अजरासंभवात् । संभवेवा अविद्योपाधिकजीवस्याहंकारः 
त्वोक्तिः स्थूटारन्धतीन्यायेन । अतण्व--'स ग्वेदं सर्वम्" (भहमेषेदं स्वम्" “आत्मेवेदं 

गोडब्रह्मानन्दी ( लघुचन्दरिका ) । 
च्छिन्नानुभवश्य चानवच््छिन्नतवामुगतस्वादातमानुबन्ध्यनुभवावच्छेदकमनसः साध्शानुभवाश्रयस्वेनोक्तिरिति ध्येयम् । 
अचिद् युबन्धीति । अचिष्परिणामीलयर्थः । तथाचादमर्थस्याचच्छिक्नचिद्रुपेण कठत्वादिपरिणामवत्वेन चानुभवा- 
च्िद्चिद्धटितत्वमिति भावः । उपरतिरिति । 'सुठक्िकारे सके" इलयादिश्चया सुसौ सरवदृष्युपरतिरिति भावः । 
सिद्धयोरिति । भेदः क्तातत्वेन श्ुतितात्पययविषय इलय्थः । पृथगिति । सावौस्म्येनेलयाविः । एेक्यार्थः अलयन्ताभे- 
दतास्प्यकः । अयोगादिति 1 सार्वार्म्यं हि बाधायामध्यासे चा सामानाधिकरण्यात् भूमास्मम्यामन्यन्नास्तीयेवंरूपं 
भरूमास्मानो सवौत्मकावियेवेखूपं वा । तत्र द्वयोरधिष्ठानत्वे मानाभावदेकेवानादिसाधारणसर्वद्दयानुगतसव्रूपतया 

धीसंभवाच परथगुपदिक्यमानयोरुक्तसा्वौतम्यमनुपपन्नमिति प्रतिसन्धानद्वारा सा्वार्भ्येनोपदिदयमानयोरलयन्तामेदे 
तादरोपदेशतव्ययैमिति भावः सेदार्थं इति 1 परिच्छिन्रस्याहंकारस्य न सरूपेण सार्बात्म्यम् , किंतु सवौरमका- 
घमघटितस्वेनेयेतत् ज्ञापयितुम् "अथात आस्मादेकष दलादिकमुक्तम् । न चेवभ्-“अधातोऽदं कारेगटयादिकमुक्त्वा 

अथात आत्मेल्यायेवोच्यताम् , तावततेव ब्रह्मात्मनोरत्यराभादिति-- वाच्यम् ; आरमपदस रोके अहमर्थ एव प्रयोगात् 
छदधात्मनः सार्वालम्यबोधनासंभवात्, अहंकारवक्योत्तरमास्मादेश्चव्योक्तौ तु पौनरक्यप्रतिसन्धानद्वारास्मपदस 

शुद्धारमपरस्वमिश्चयेन शुद्धात्मनः सारवाीसम्ये उक्ते तद्धरितस्वेनाहंकारसख सा्चौरम्योक्तिरिति निश्वयसंभवः । तथाचोक्त- 
रीलयाहंकारविविक्तास्मनि आस्मपद्तारपयैनिणायकस्वेन प्रथक् निदेशो सेदा्थं हति भावः । जडाजडयोः अहमर्थ- 
ब्रहमणोः । अविद्योपाधिकेति । अविदयाविम्बग्रतिविम्बेत्यथः। पार्थक्येति । तथाचाहमथैस्य शुद्धस्मसेदेऽपि सुषौ 
तदमानाघुकतिरयुक्तेति भावः । यन्नेत्यादि । यत्र ब्रह्मणि अन्यद् दश्यमन्यो दृष्टा पयतीद्यादिरूपा त्रिपुरी नखः 1 

द्रष्ुरिति । मूम्नीलयादिः । निर्दिष्ट इति । अहंकारवाक्ये चस सावामये ताद्य, तत् भूमाभिन्नम् , इयोः सावा. 
कम्यायोगादिति हापिते सतीः । अविवेकी ति । भहंकारेचयसयोश्चारयिवृशषकतत्वेऽपि चिदचिर्संवबङ्तिसयोश्वारयितुर. 
निवेकेनैव अहः, शुदधास्मनि प्रयोगो यद्यपि तादराशक्यसंम्बन्धरूपरश्चषणया; तथापि श्चुद्धप्मन्तानस्य अरमात्वेन 
नाविषेकाधीनत्वमिति भावः। द्रष्रुमेद इति । आत्मादेशवाश्रय खुदधास्मसावौरम्मबोषनद्धारा अष्टंकारादेशादाक्यस्य 
स्वात्मचिद्धरिवा कारे तात्पर्य आहयतीत्यहं कारञ्युदधषस्मनोः भेदे पयवसन्नम् । यदि चाहङ्कारवाक्यस्थाहंकाराष्टमादि,. 
पदानामपरोक्षखवभावश्दविति लक्षणातास्पयैभ्राहकल्वमारमादेशवाक्यस्योच्यते, तथाप्यह्काररूपशक्यार्थसावौरम्यानु- 
पपत्तिधीपूवेकं छद्धकक्षणातास्प्येआ्कत्वेनोक्तसेदपयवसानमशक्षतमिति बोध्यम् । नन्वहंकारशग्देनाचिद्याप्रतिभिम्ब- 
रूपजीवोक्तावयप्युक्तरीलया प्रसक्तमेदवारणम् , पश्चादास्मादेशावाक्येन छुद्धमादाय द्ष्रमेदोक्तिश्च संभवतीस्यत सह--- 
संभवे वेति । स्थूकेति । यथाऽद्न्यतीनिकटस्था स्यु तारा अरन्धतीयमिलयुक्त्वा भ्दश्व॑ते; सूङ्मतवेनारन्धल्याः 
अथमतो दरोनासंभवात् , पृश्चान्नयमरन्धती कित्वं निकटस्था सूक्ष्मतारा इत्युक्तवा अरस्भतीभदुसैनात् पू्ववाक्य- 
सर्धरतीक्ठाने ताष्पचेतिभरात् अदक्षिततारयोभेदे पथैवसानं. तथादंकारकब्देनानिदयापरतिविम्बमेवाहं काराश्रयदेल- 



[ अष्टमथानात्मस्वोपपत्तिः ] गोडनह्यानन्दीयुसा । ५५९९ 

स्वैभमिव्याधुपसंहाराणां “स॒ पथाधस्तादहमेवाधस्तादास्मेवाधस्ता"दित्युपक्रमैः सवै `सेममोषि 
ततोऽसि स्वः इत्यादिश्चतिभिश्च (स्मृतिभिश्च ?) सर्वैगतत्वपरत्वेन न सावौर्म्यपरत्वम् , येनाहं- 

पद्य निद्र स्यात् । सर्वैगतत्वं चनेकेष्वपि संभवययव । भूमात्मोपदेशाभ्यामेच 

ठ मध्ये अहंकासेपदेशवैयभ्य चेति-निरस्तम् । “स भगवः कस्मिन् भरतिष्ठितः 

इति प्रश्नानन्तरं किं कचिदधिष्ठानत्वमान्रं पृष्ठ, परमा्थैतः कचिद्रधिषठितत्वं वा । आच. खे महि 

छ्ीत्युकत्वा द्वितीये भूमातिरिकमेव नास्तीयेतद्थ पर--“अन्यो शन्यस्िन् प्रतिष्ठितः इति पूवैवा- 
क्यायुसारेण “ल पएवाधस्ताग्दिस्यादेरपि सावौतम्यपरत्वे निश्चिते णकत्ैव वाक्ये उपक्रमादिकर्पने" 

नाथीन्तराकव्पनात् ; करप्यमानस्य च प्रृताथौखुपपादकत्वात्, सवैगता आतिरिति पक्षे व्यापक 
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न्यसुष्यताम् । पश्वादास्मादेशवाक्येन ससखयोक्रीलया छयद्धसार्वार्स्यतात्प्यनिश्चय इत्यहंफारपदरुक्षितावियाप्रतिविम्बस्य 

श्ुद्धात्मसेदे वाक्यपर्यवसानमप्युच्यतां, तथापि नासाकं कतिरिति भायः 1 म्ेवमिधाप्रतिविम्बमेवाहुकारपदवा- 

श्यम्; सथा सति सुपुक्तो तन्नानालुपपरतितादवर्थ्यात्! नख--श्वुतिः पा्थक्ये भ्माणमिति प्रतिक्षादानिरिति--वाच्यस्; 

अहेकारपद्वाच्यस्य श्ुस्यनुकसवेऽपि अहंकारपदरश्षश्रतिभिम्बात् निर्पाधिकाष्मनः पारथक्ये श्युतिः प्रमाणमिति प्रति- 

काहानाभावादिति ध्येयम् ! अत एव “स एवाधम्ताःदिद्यादिवाक्यस्य भूमात्मेकत्वपरस्वादेव । स्वैगतत्वं चेति । 

वास्यरवकञेयस्वादिष्विभेति शोषः । ख महिश्वीन्युकन्बेति 1 ख्कीये भ्रपश्चरूपे महश्च स्थित इतेवं स्वे मिश्चि 

प्रतिष्ठित दस्युक्येस्यथेः } यदि से महिख्ि स्थितः; तद्धा राजा गवाश्नादिमषिमस्य हसादौ महिमपदस्य महिमवस्सम- 

सत्ताके भोगसाधने श्रयोसाव् प्रपञ्चख ब्रह्मसमसकाकस्वप्राध्या सग्यक्तिभेदपरतियोगिस्वादिरूपस्य वस्तुपरिच्छेदष्िः 

आया ्र्णोऽपरिष्छिश्नलवसूपभूमस्वभ्याप्रा इत्याशङ्कायां गोऽश्वमहिमेव्याशक्षत इत्यादिना इतयं नात्र महिम 

का्दः उक्ताथेकः; ठक्तधोषायत् कंद श्श्वाथङः; स्भ्यस्तस्पस्वीया्कस्वकषम्द्यो गान्मदिमम्दोऽप्युरकषेवाची ॥ 

रस्करश् राजादौ श्वामित्वद्प्टा गवादिकमिव मह्मणि मासकरवदिदरारा शृश्वमात्रमपीत्याशयेन *भहमेवं ब्रवीमीति 

छयेवाचे्यनेन लिरसायामिति शेषः ! दितीय इति । द्वितीयकोटिनिेे यदि वा मो महिक्नीरयनेनोक्त इखर्थैः । 

देष्वाकाङ्कायामिति शेषः) अन्यो हयन्यसमिन्निति । ससयद्वयं चेत्, दद्र भूमस्वं ष्याहतम् 1 उत च यत्र नान्यत् 

पश्यती्यादिना बरह्मणो भूमस्वम् ! भतः सवयस्य मूमास्थस्ाभासात् मूर्ते नाम्यग्रतिितश्व परमार्थत इति शल्या 

शय इति मावः । पूर्वेति 1 पूवेषाक्येनाद्विनीयगरह्मणि प्रमिते तण्डेबिभूत भूमास्मनोरक्ये स एवेश्यादिनोश्यत इति 

भवकयं वाच्यस् ; सम्ययः पूर्वापरवाक्येयस्यात् ! न हि पूर्वापरकाक्ये भूमानं भूमास्ममोरेकमं वोपास्यतया बोधयतः; 

दपास्नायां रुक्षणास्वीकारेऽपि शुतह्ानाशुरकक्यना, इषटा्भकत्वसं सते अदष्टाथेकोपासनापरस्वे गोरषं, द्ैतसामान्य- 

विरोध्य्रक्षाने उपासनाया भसं भवति भादः । तिश्ित इति । “स एुबाधसा 
खपरिषटादिल्यस्योध्वमिति पश्चाविर्यस्यापरमिति पुरश्ताविश्स्प पूरेमिति दक्षिणत इद्यस्य दक्षिणमिति उत्तरत इयस्योष्तर- 

मिले; \ य्यपि “विकछण्देम्यः स्तमी मथमास्पो विग्ेशषकारेष्वसताति"रिति सूत्रे सपम्याधस्तेम्यो दिशि रूदेभ्यो दिगदे- 

शषकारेषु वसेभानेभ्यो असातिश्रत्ययः स्वार्थे बिहितः । “पू्वौधरावराणामसिपुरधवश्चेषा"मिति सूत्रेण श्च पूर्वादिभ्यः 

असिप्रययो भला विहितः । दधोगे सेषं पुरादय भदेक्षाश्च विहिताः । (भस्ताति चे'ति सुत्रेण च तेषामस्तातियो- 

शेऽपि पराद्य भआदे्ा विहिताः । तत एथ कापकाश्च मातिभ्रसययस्याखातिभ्रस्ययबाधकप्वम् । पशादिति सूत्रेण चाप. 

रशब्दस्य पश्चमाबः असरत्यथं भतिप्रस्ययश्च विहितः । “दक्षिणोत्तराभ्यामरमुजि'ति सूत्रेण श्वाखस्यपवादकः अतसुच् 

अस्ययो शिवः । “उपयुपरिषादि^ति सुत्रेण चोष्वषा्दस्योपादेसो रिसरिष्टातिरो ध परस्ययावस्तातेर्धिषये षिषिवौ । 

तथाचाधरसादित्यदेरधरे अभरादित्यायथकष्वमपि; कथापि पूर्थबाक्पाजुसारेण सा्हम्मपररवनिश्चयादधरमितयायथ- 

कर्वम् । सथाचाधरो देशः काणो दिष्ट स पएे्या्र्थकत्वं पवसितस् । भत्र परमते यूवेदाकयाटुसरणानार्दरेऽपि 

नोपक्मः उपसंहारेनियामकः; निशिताथोपष्छमद्येषोपसंहारनियासमकरवेन सन्विग्धस्योपक्रमस्यातथास्वात् › वाक्यघषे. 

बेण सु नल पचेद् समे^पिनेन निणीता्केनोपक्मसपाथेनिश्चम इर्यपि बोध्यम् । पकत्रैव (स एबाधस्ता"दिसयादावेव । 

पूववास्यमनजुससयेलयवकारा्थः । "तरति शोकमात्मवित् “ष तु वातिवदति यः खल्येनाकषिवदति सुख भगवो जिजि- 

कसे भूमैव सुखं यब्र नास्यत् पषयति स भूमे ःहयविपूर्षवाक्यपथोकोचनेनाकषते सलसुखादवितीय भूम प्मन्येब सतम 

अ्रपाठकतास्ययेनिश्चय इति भावः । अथौम्तराक्पनात् सेगदल्वमात्ररूपस्याथेखख कड्पनाया असंभवात् । भ्र- 

तेति । सक्ितीयभूमातमेरय्ः । स एवाधादिश्यादेः स्थेगरस्वपरस्वेऽपि परेश भूमतमनोभेदस्य न सिद्धिः । स 

एव . भहमेद आस्येन , दयेदकरारचमेणाचरादिषु , अूञचन्दयोगत्यवण्छेदबोधनेन भूमादिसूपेक्यस्य प्येवसानादिलपि 



&०० . शद्वैतसिद्धि. । [ परिच्छेदः -९ ] 

जातेरिव थृक्नोऽपिः अन्याधिष्ठितत्वसंभवात्, सर्वं समामोषीःत्यादिश्वतेः सावोत्म्यपरत्वस्य उपः 
पादितत्वात् 1 नापि मध्ये अहंकासोपदेदवेयथ्यम् ; जह्मण आपरोक्ष्याय अहंकारेक्योक्तः । नच-- 
त्वन्मते श्रव्यग्थ॑रूपस्यात्मन एवापरोक्चेकरसत्वेन तदैक्योक्येवापरोक्ष्यसिद्या अहंकारे अविद्यमान- 
सार्वात्म्योक्त्ययोग इति-- वाच्यम्; आत्मसंबन्धेनेवादंकारोऽप्यपरोक्ष इत्यात्मेक्षयादेषापरोश्यं 
यद्यपि सिद्धं, तथाप्यहंकारे आपरोकष्वस्य सुभरसिद्धत्वादहंकारोक्तिनोयुक्ता । यत्तु--“भूमा नाराय- 
णाख्यः स्यात् स एवाहेरूतिः स्छतः। जीवस्थस्त्वनिरद्धो यः सोऽहंकार इतीरितः ॥ अणुरूपोऽपि 
भगवान् बाुदेवः परो विभुः । आत्मेत्युक्तः स च व्यापी ल्यादिस्मृत्या श्रुतेः सावीस्म्यं नार्थः, किंतु 
सर्॑गतत्वम्-इति । तन्न; श्रुतिविरोधेन स्यृतेरेव सा्वौत्म्यपरत्वम्, न तु स्मदा श्ुतेरम्यथान- 
यनम् ¦ नच--मोश्षधम-“अनिरुदधो हि कोेषु महानात्मा परात्परः । योऽसौ व्यक्तत्वमापन्नो निर्ममे 
च पितामहम् ॥ सो.ऽदहंकार इति पोक्तः सर्वतेजोमयो हि सः ।° इत्यनेन सेव हि सत्यादयः इति 
~~~ ~~ ~~~ ~^ ~~ ~~~ 

गोडत्रह्मानन्दी ( लघुचन्द्रिका )। 

बोध्यम् । ननु “अन्यो इन्यस्िन् भ्रति्ठित” इति वाक्यं नोक्तरीत्या भूति प्रतिष्ठितत्वनिषेधे हेतुभूतस्य द्वैताभावस्य 
ब्रोधकम् , किंतु भूमा नान्यम्रतिष्ठित; अनादिष्ु साक्षादसंबन्धात्, कार्येषु तादत्म्यात् । यो हि यस्ादलन्तभिनश्नः 

स॒ तन्न प्रतिष्ठित इति उन्यते--यथा राजा गजादाविल्थकं तश्राह--स्वति । स्वैजातीयसवैलथेः । 
घटसादिजातिस्तादासम्येन घटादौ सरूपसंबन्धेन चान्यत्र संबद्धेति यथा सखीक्रियते; अन्यथा भिन्नभिन्नदेशस्थेषु 
प्रादिषु धटत्वादेरेकस्य दृत्यसंभवात्, तथाच परमते भूमा कार्यमन्ने चादास्म्येन सखन्तानविषयत्वादिसंबन्येनानादिषु 
संबद्ध इति जातेरिव भून्नः सरवेप्रतिष्टितत्वं न विरुद्धम् । का्यरूपान्यत्रतिष्ठितसवं नतरां विर्डमिति नोक्त- 
ब्रा्ययुक्ताथपरमिति भावः ॥ अथवा--भूमान्य एवान्य प्रतिष्ठितः, नतु भूमा; व्यापकस्वात् । यद्धि, 
कचिदेव संबद्ध, तत् प्रतिष्ठिञयुष्यत इतरा यदि वा नो मद्िश्नीलयादि अन्यो दन्यस्य प्रतिष्ठित इत्य 
म्तश्चुतिः । खे महिक्चि प्रतिष्टित इति तु व्यापकत्वपरमिदयाशयेन स एवेत्यादिना व्यापकत्वसुपपादितम् ॥ 
तथाच सार्वास्म्यपरत्वोक्तिनं युक्ता । “यन्न नान्यत्परयती"ल्यादिकं तु यत्र विषये नान्यत् कतं परयतीद्या्यर्थकतया 
भूम्नो इुरेयव्वपरम् , तत्रषह--सर्वगतेति । तथाच जालादौ सर्वपरतिष्ठितत्वस्य व्यवहारात् क्वचिदेव प्रतिष्ठितस्वं 
अतिषश्टितश्ञब्दाथं इलयुक्तम् । ईच “खे महिनि परतिष्ठितः इल्यनेन सर्वभ्यापकत्वोक्तैः “वदि वा नो महि 
श्गी"'ल्यनेन सर्वाग्यापकतवसुच्यत इति वाच्यस्; भावाभावयोरेव ताभ्यां भ्रलययात्, अन्यथा “यदि वेः"लादिना 
क्चिदेव संबद्धरसखाभावबोधने सर्वेव्यापकत्वपयैवसानेन पोनरंक्त्यापाताच्च । तथाच परमते बिर्द्धभावाभावयोर्बो- 
शनमयुक्तमप्रयोजनं चेति भावः । उपपादितत्वादिति । सम्यक् तादास्म्येन आप्नोषि संबध्यसे ततः सर्वो- 
ऽसीलयथस्योपपादितत्वादित्थः । श्ुतीति । भूमासक्यश्चतीयथैः । परत्वमिति । व्यापीलस्य सर्वेतादारम्यपर- 
सवम् । तादात्म्यस्यान्तरङ्गत्वेनान्यसंबन्धेन भ्यापकत्वपरत्वाभावात्र् संकोचकाभावेन किवचिश्यपकत्वापरत्वा । 

विभुत्वं चापरिच्छिक्षव्वादिरूपम्, नतु सर्वमूतेसंयोगित्वम्; सिद्धान्ते निरवयवे संयोगास्वीकारात् । जणुरूपो दह~ 
राकाशादिरूपेण परिच्छिन्नः जीवस्थः अनिद्यापरतिबिम्बरूपरजीवाश्चितः अमिरुढध इहामुत्र संचारित्वेन न निरः 

सोऽ्ंकार् इति । तथाच तदुपरश्चितापरोक्चिदभेदताप्पयेण स एवाहं ङतिरिष्युक्तम् । एवंच सर्थजीवम्रल्क्चेतन्य- 
सूपष्यद्त्मेव भूमेवाह--अणुरूप इत्यादि । वासुदेवो वसति सर्बभूतेषु दीव्यतीति चार्हकारस्यास्मस्वमिति “भनि 
खो दीद्यविसछतो पितामहादिजगननिमारृसवेना "मन एवेदं सवे मि्यादिशचसयुक्तस्मन्यहंकारपदश्योगाव् श्वैव हि 
क्षत्याद्यः इति सूत्रेण एकस्याः ससयविद्यायाः अतिपादकतया निर्णीते “स यो हेतन्महथक्षं थमज वेद् । सदयं 
भहि"लयादि (तस्सस्यमस स आदित्यो य एतस्मिन्मण्डले यश्चायं दक्षिणेऽक्षन् पुरुषसतस्योपनिषदह"मिति इष्टदारण्यके 
दक्षिणाक्षिगतपुरषसयाईंनामस्वकतशवाहंकारस्यारमसवमि्यथैः । व्या्युक्तिः अपरिष्छिशनसवोकछिः । महदादिपदैरिति 
शेषः । वस्तुतः परमास्मेति यं राहुः साख्ययोगविशारदाः । तसात् परसूतमव्यकतं अधानं तद्िदुजैनाः ॥ अग्यक्ा- 
यचछसुयचच रोकसृष्चथेमीश्वरात् । अनिरुद्धो हि रोकेषु म्टानादमा परात् परः ॥ योऽसौ शक्तत्रमापशनो निर्ममे च 
पितामहम् । सोऽहकार इति भोः सर्वेतेजोमयो हि सः ॥ एथिधी वायुराकाश आपो ज्योतिश्च पञ्चमम् । भष. 
कारभपूतानि महाभूतानि पञ्च च ॥' इति मोक्षभरमेवाक्य साख्यपिद्धमहदहङ्करो मददंकारपदाथो । तो च मन्मते 
पला भाप सको ासाानितिदीननिरी दिवन 

म्.वा तसय पते कथनस्योपयोगोऽसि, न शा १ म कयोप भिकषये पमेव धनयत । वस्पापयागाऽसः न व वद्मसवद् ; ऋफ धिकत्वेन क्रामत्वात् ।. भत एव , “वस्य निन्वयद, 



[ अहमर्थस्यानात्मत्नोपपत्तिः ] गोडंत्रलानन्दींयुतो । &०१ 

सूत्रेण चाहंकारस्यासत्वम्, अन्यथा व्याप्युक्तिर युक्त! स्यादि.ति--धाच्यम्; 'अहंकारश्चोहं करव्यं 
चे'तिश्तेः (महाभूतान्यदंकार्, इति स्प्रतेः अहंकारस्य उयापकस्वासंमवात् “अहं भदुरभव'सित्यादा- 
विवाहस्यदस्य निष्छ्टाहंकारचेतन्यपरप्वात् । नञु--अनयोः श्तिस्खत्यो्महत्तरवकार्यं मनआदीनां 
कारण चेकारिकादिसेदेन भिविधमर्हंकारादिषदवाच्यं विषयः, न त्वहमर्थः; तथाच स्यृतिः--"मह- 
तत्वादिकबीणाद्भगवद्धीयैचोदितात् । कियाशक्तिरहंकारखिविधः समपयत ॥ इव्यादेरविरुदार्थमा- 
दायोपपत्तेः । विखद्धार्थत्वकस्पनायां 'वुद्धिर्यक्तमेव चे"व्य क्षते पयुक्तवुद्धिरब्देन संविद् उन्तौ 
संबिदोऽपि सषेत्रत्वापत्तिः । नच--वुद्धिशब्दस्य नानार्थत्वम्, न ॒त्वहंकारस्यात्मातिरिक्तार्थकलत्न- 
मिति-- वाच्यम्; "दम्भाहकारसखंयुक्ता' इत्यादो देहे अहबुद्धौ गवे च अयोगेण “गर्वोऽभिमानोऽहंकारः 
इतयभिघानेन चाहमर्थवाचित्वनियमाभावात्, तथाचातमवाच्यर्हशब्दोऽसच्छब्दसिद्धः । अहंकार- 
शाब्दो ऽनात्मवाची । तत्पयौयस्त्वहंशब्दो मान्ताभ्ययमिति--चेन्न; मान्तदान्तस्वमेदेनार्थमेदकदपनम- 
युक्तम् । सर्वेषामेव तेषां “अह"मिति भ्रतीयमानार्कारविषयत्वमेव; पर्यायतयेव प्रयोगद्दौनात् । 
अहंकारातिरिक्तात्मनि प्रयोगस्तु छश्षणया; मास्तदान्तत्वेनानिधोरिताहंशब्दस्याहंकारे भ्रयोगद्दौनस्य 
नियामकत्वात् । यथा 'अनिख्दो हि रोकेषु मदानामा परात्पर; । योऽसो व्यक्तत्वमापन्नो निर्ममे 
च पितामहम् ॥' इति । 'सोऽहंकार इति प्रोक्तः सर्वतेजोप्रयो हि सः । इत्यज्र लक्षणयाऽहंकारशब्द्ः 
आत्मनीति । यत्तु--अदम्थ अत्मानात्मघसंददौनमसिद्धम्; कठेत्वादेसतधर्मत्वात्--इति । तच्च 
कतैत्वादेरनात्मघ्मत्वं यथा तथा वक्ष्यामः । नु --अनात्मधसत्वेऽपि कठैत्वादेस्तदाश्रयस्याभनेऽपि 
कवरत्वादिकमात्मनि भासताम्, "गौसोऽदःमिलयज शरीरगतगोरत्वमिवेति- चेन्न; दण्टान्तासंप्रति- 
पत्तेः, तत्रापि देहत्वेनाभानेऽपि मोरत्वमनुष्यत्वादिना तस्परतीतेः । अयुमानं च--अहम्थः, अनात्मा, 
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गोडन्रह्मानन्दी ( लघुचन्द्रिका ) । 
स्पृ महानादमगुणः र्शतः। अहङ्कारसतः इत्यादिकं स्थलान्तरे मोक्षषरम उक्तम् । अर्हङ्कारेव्यादि । “वथा 
सोभ्य घयासि वासाय धृक्षं संप्रतिष्ठन्ते एवं हेवत् सर्वे प्ररे आत्मनि संप्रतिष्ठते मनश्च मन्तव्यं च शुद्धिश्च बोद्धग्यं 
चाहंकारश्वाहं कतैव्य॑चे?ति प्रशोपनिषत् । इदि स्मृतेरिलयादि । एवच्शचे्मियन्तस्शतेः । भात्मनिष्टस्वेन तेतरस्वेन च 

निश्चयादिति शेषः । अहंकारस्य भरहकारपदञुख्याथसख । व्यापकत्वेति 1 व्यापकास्मखरूपव्वेय्थः । अहंपद्- 
स्येति । "अनिरुद्धो दीटयादिस्छतौ “स योः हैतमिल्यादिश्च॒तौ चाहंकाराहम्पदयोरिय्धेः । रक्षणयेति शेषः । 
वथाच श्ुदधारमा नाहंकाराविपदसुख्यार्थः । मनआदीनां मनदन्द्रिय भूतानाम् । कारणं कमेण हेतुः । वैकारि. 
कादीति । सास्विकराजघताम॑क्षेलयथः । प्रतीयमानेति । विदविद्टन्थिरूपैति शेषः । यथोक्तश्चति्टत्योरहंकारपदं 
चिदधिद्धन्थिपरं ! वथा ष्द्म्मा्कारसंयुक्ता' इ्यादावप्यहंकारगते धनिरवाभिजातत्वाद्यभिमानेऽप्युक्तप्रन्थिरूपामेद- 
विवक्षया तत्पदम् । उक्तप्रन्थिश्चाशमिति शब्देन भ्रतीयत हृति मान्तदान्तयोरर्थमेदै मानाभावः । भतपए्वाहन्ताहं भावं 
इयादिनोक्तमन्थिमावः प्रतीयते । नहि दान्तश्षब्ददहंभावादिपदं सिध्यति । अतणएवाविद्या्ंमतिरिष्युक्तग्रग्ङुद्ेः 

पयीय दति मावः ! नन्वदंकारादंपदयोरुक्तम्रम्थौ श्रयोगौ तैकरूपेणेति भिन्नार्थकस्वमास्ताम्, तत्राह--पयौयः 
तयेति । एकरूपेण बोधकतयेखरथः । प्रयोगः भर्ह्हयत्यादिप्रयोगः । प्रयोगेति । रकिक्वैविकभूरिप्रयोगेय्थः। 
नियामकत्वादिति । छद्धाव्मरुक्षणायामिलयादिः । अहंकारः नात्मवाचीति वदतस्तव मतेऽष्यदंकारशा्द् , आर्मनि 
लाक्षणिकः । तथाच तद्वद शब्दोऽप्यहंकारवाची मान्तदान्तसाधारण भाव्ममि कक्षणिक इल्याह-यथेति । नचु-- 

अहंकारपदाहपदयोसूकतमन्थिवाचिष्वे परकीयोक्त्मन्थावपि परश्च प्रयोगापत्तिरिति-चेश्न; स्वन्मतेऽप्यहकार- 
मान्ताहपदयोः परकीये श्चेन्ने भ्रयोगापत्तेः । अथ जतिविद्येषविरिष्टे परकीयक्षेत्रे अहंङरोऽसीयहमस्मीलयादिप्रयोग- 
मिष्ठसि, तर्हिं वथमपीच्छामः । एतावांस्तु मेदः । तव दाक्टया मम छक्षणया । मम हि उच्चारयितृतौवच्छेदेकवस्वेना- 
हंकारद्ान्तमान्ताहम्पदानां स्मोश्चारयितरि शक्तता, तव॒ दान्ताहम्पददसेव ! एवंच छुदाप्मनोऽनुच्वारयिवृत्वेन 

रक्ष्यत्वम् । 'महत्तसवाद्विङ्क्वाणा"दिलयादिस्द्रतौ महत्त्वं भगवतो वीक्षणम् । वस्माद्विङ्कवोणात्तदवस्थामायापरिणामः 

भूषक्ष्मावस्थारूपः । त्रिगुणास्मकमायापरिणामित्वात् साच्विकादिरूपेण त्रिविधोऽंकारः पूतपू्वपरिणामावस्थमायाया 

एवोत्तयोत्तरपरिणामोपादानखाचिकीषा रूपाहेकारावस्थमायाया एव सारिविका्ंहोन मनआदिसारिवकादिक्ायेहेषुष्वात् 
त्रिविधाहंकारख मनशधादिहेतुत्वोक्तिवय्ता । तादशाहंकारस्य च (तदास्मानं सखयमङ्करुते'ति धुस्युक्तकृतिजनकत्वेनोचार- 
यितृजीवाहंकारपदवाच्यसाम्यात् गौण्या बस्याऽहंकारपदनौभ्यतेलयाशयेन श्रियाश्चक्विरिष्यु्मित्ि ध्येयम् । तत्रापि 
गोरोश्टमिखत्रापि त वलमतीतेः मोरस्वाभ्रमरपरतीतेः । तथाचानुभूथमानारोपस्यले भर्माध््ासस्य प्रतिविम्बरूपरवं 

अह, ति, ४६ 
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अहपरत्ययविषयत्वात्, -दारीरर्घत् । नचादहमथंन्तगेताधिष्ठानभूतचितो.ऽपि तत्प्रल्ययवि षयत्वात् 
त्न व्यभिचारः; येन ` स्पेणाहम्प्रत्ययविषयता तेन रूपेण तस्याप्यनात्मत्वात् खरूपेणाहम्प्रत्यय- 
विषयत्वाभावान्न व्यभिचारः । अहमर्थः, आत्मान्यः, अहंशब्दाभिधेयत्वात्, अदेकारशब्दाभिधेय- 
वत् । नचात्रासिद्धिः; पयीयताया ददीतत्वात् । नच--त्वयाप्यात्मनो गौरोऽहमिलयनात्मारोपाधि- 
छानत्वं मा न भूवं भूयाससिलयादिना परमप्रेमास्पदत्वं अहमथस्य खसत्तायां प्रकाशान्यभिवारेणा- 
त्मनः खभ्रकारात्वं चोक्तम्, तत्सवैमहम्थस्यानातमत्वे न युक्तं स्यादिति-वाच्यम्; इदम इवाधिष्ठा- 
नावच्छेदकत्वेनाधिष्ठानत्वोक्तेः । परमग्रमास्पदत्वमहमथं आत्मैक्यारोपात् । नचेवमन्योन्याश्चयः; 
खुषुिकारीनप्रकाराधकाराभ्यां वेधस्य॑ण मेदसाधनात्। नचाहमथेग्रम्णो ऽन्यस्य येस्णोऽनजुभवः; 
परामरसिद्धसुषुिकालीनतादरप्रेमाजुभवस्य सच्वात्। नच-- दिते हितवुख्या प्रेमोत्पत्तिदरोनेऽपि 
उरेमास्पदे परेमास्पदतारोपो न दष्ट इति- चान्यम्; अहमर्थे आल्मेक्यारोपनिवन्धनं प्रेमार्पदत्वम्, 
नतु खाभाविकमिति नमः, नतु मरेमास्पदस्वायोपस् । अहमथौत्मनोभेदेऽपि अहमथेस्य भरकाशा- 
दयभिचारः खभ्रकारातमसंवन्ध विना न घटत इति सोऽपि तन्न अमाणमिति नायुक्तिङेोऽपि । 
नच--'समारोप्यस्य रूपेण विषयो रूपवान् मवेत् । विषयस्य तु रूपेण समायोष्यं न रूपवत् ॥' इति 
वाचरपत्युक्तेरन्वःकरणगतपेमास्पदत्वस्यैवात्मनि प्रतीद्यापत्तिरिति-- वाच्यम्; किमधिष्ठानगतघर्म- 
स्यारोष्येऽभानमापाद्यते, आरोप्यगतचघसंस्याधिष्ठाने भानं वा । नाचः; यद्धर्मवत्तया ज्ञायमाने 
अधिष्ठाने आरोप्यनिवृत्तिस्तस्यैवारोप्येऽभाननियमेन प्रकृते तद्भावात् । न दितीयः; अधिष्ठान- 
गतधर्मप्रतीव्यविरोधिनः आयोष्यगतस्याधिष्ठाने भनेऽपि प्रकृते अविरोधात् । अत्मैक्याध्यासकाड 
पव प्रेमास्पदत्वसंभवेनारोप्येऽपि अपेमास्पदत्वाप्रतीतेः कुतो विषये तत्प्रतीतिः? यथा इदमिति 
रज्ञताध्यालकारु एव रजते अनिदन्त्वाप्रतीतिः । यत्तु-कैशित् परिदियते-खखायुभवरूपस्यात्मनो 
अहमथीत् सेदेनैव सुखमनुभवामीयादो प्रतीतिः--इति, तन्न; वेषयिकखुखाल्ुभवस्यातमान्यत्वात् । 
नच- मोक्षे अहमथौमावेनात्मनाशो मोक्ष इति बाह्यमतापत्तिः, प्रेमास्पद्स्याहमथस्य त्वन्मतेऽपि 

----~-~ ~ ~~~ ~ (ण नि न ज न प ५ म "~ 

गौडन्रह्मानन्दी ( लघ्ुचन्दरिका ) । 
धम्धैध्यासस्य ्रतिविभ्बरूपत्वं धम्य॑ध्याससाहिलयं वेति नियमात् भ्रहेते प्रतिबिम्बाभावाद्धम्बेध्याससादिलयमावश्य- 
कम् । अतएव (सुरभि जकमिल्यादौ धम्यष्यास आवद्यकः । यन्न खयैमाणसौरमादेरारोपः, तत्र तस्यानियम इति 
भावः । विषयत्वादिति । षिरिष्ुद्धेः छ्धविशेष्यकस्वनियमस््ीकारेऽपि विषयस्वं केनचिद्रपेणावच्छिद्न निवेदयम् , 
त्च न शुद्धे इति भावः । अहेशब्दाभिधेयत्वात् मान्ताईंशब्दव च्यस्वात् । वाच्यत्वमात्रस् व्यभिचारिष्वेन 
तत्र विरोषणम् । अहंकारदाष्देति । परमते मान्ताहम्पदाहंकारपदवाच्ययोरनास्मत्वात् साध्यस्राघनातैकल्यम् । 

अधिष्ठनावच्छेदकत्वेन आसोपापूर्वमधिष्ठानगतस्वेन ! यथाश्ुते अनवच्छिन्नचित एव गौरत्वाचध्यासाथिष्टानस्वे- 
नासङ्गतिः । सुषुस्तिकाठीनेति । खषुतो निर्विकव्पसुखधीरेव प्ेमोत्पादिका । प्रेम च नेच्छा । येन सिद्धसुखे न 
सयात्, छित जेहरूपदृत्तिविरेषः । अथवा--सुषुीवयादेः सुषु्चिकालीनस्य प्रममूलानुभवखेल्थैः । तथाच 
सुषुश्चा सम्रकारकस्चनेच्छयोरसं मवेऽपि सुषुश्ानुभवजन्यस्मरया सौषुप्तसुखे उनत्तरकारुसत्वेनेच्छा अहम्थविषयिका 
नेलयथैः। नायुक्तिलेशः न किमप्ययुक्तम् । रूपेण धर्मेण । विषयः अधिष्ठानम् । रूपवान् धमैवानच् । अग्रेमा- 
स्पदत्वस्येवेति । एवकारादास्मगतस् प्रेमास्पदस्वस्यान्तःकरणे धीव्यवच्छेदः । धर्मस्य धर्मसामान्यख । तसे- 

वेति । अधिष्ठानधर्मेसामान्यस्यारोप्ये भानाभावे तु रुप्याद्ाविद्न्स्वादिकं न भायादिति मावः । भरतीत्यविसोधिनः 
भतीतिप्रतिवध्यधीविषयन्यस्य । आरोप्यगतस्य रज्वाद्यरोष्यसपादिगतस्य भीषणत्वादेः । अबिरोधादिति यदुक्त 
तद्धिवेचयति--आत्मेक्येति । प्रमास्पदस्वेन भासमानालैक्ये यथः । प्रमास्थदत्वेति । आरोप्ये मासमानेलादिः । 
मेमास्पद््वं हि प्रेमविषयतायोग्यस्वं सुखस्वेन भासमानस्वरूपम्। तख च मनभा्यध्यासपूर्वमेवास्मनि प्रतीतेः तदभाव- 
विशिष्टतया .नास्मनि मनञआ्ध्यासो नतराुक्ताभावसखःत्मन्यभ्यास इति भावः । कैश्चित् परमताजुयायिभिः । 
मेदेनेवेति । तथाचाहंकारस्य नात्मन्यैक्यारोप इति तस्य प्रेमास्पद्स्वासंभव इति भावः । वैषयिकेति । यद्प्यालमव 
सुखस्वरूपम् ; तथापि सुखमनुभवाभीव्यादौ विषयसंबन्धजन्यन्रस्यवच्छिन्नत्मन एव सुखपदवास्यतवात् स एव तत्र 
विषय इति भावः । आत्मान्यत्वात् यादसे अत्रि्योपदितारमन्यदंकारेक्याध्यासः तद्धेरक्षण्यात् । तदचते: अह- 
मथमेद्स्य॒ भतीयमानस्याश्रयस्वात् । वैषयिकसुखानुभवे  अहमथमेदभीरहमर्थाधिष्टाने स्वविद्योपहिते देक्यधीरेवेति 
भावः । स्ववत् सुकक्षः भग्छमानं यत्.» वस्य, न मन्मते नासाः, मनस्तु -शरीरपनि् न थेति तशनाशो मोक्षे न 
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नादात्, . तदन्यस्य दाल्यस्य तन्मततेऽप्यनादादिति- वाच्यम्; ओपाधिकममास्यदनाशेनं बाह्यमस-. 
भवेशापत्तो शरीरनाशेऽपि तदापनत्तेः । पतावताहमर्थस्य सुकस्यनन्वयेऽपि मामणतं कृधिः “्योतिर 
विरजा विपाप्मा मूयास्'मिति श्रुतिरपि चेतन्यगतमेवाख्रतत्वं विषयीकरोति, “अदे पुष्टः स्यामिती- 
च्छेव खसमयविद्यमानदारीरवृत्तिपुष्िम् । नच--“हरीरं पुष्टं स्यादिति शारीरमात्रे पुष्टेच्छावत् 
(आल्ममाच्रं सुक्तं स्याःदितीच्छाया अदंरोनेन सुक्तेरनिष्ठत्वापन्तिरिति- वाच्यम्; इच्छासमये अस्तः- 
करणाध्याससंभवेन यद्यपि नात्ममात्रगतपुक्तीच्छा, तथापि विरिष्टगतसुकीच्छाया एव विवक्षितवि- 
वैकेन विशोष्यमाच्रगतमुक्ति बिषयत्वपयवसानात् तस्यामिष्त्वोपपत्तेः । नचाहमर्थस्यान्तःकरणग्रन्थिस्वे 
“मम मनः इति धीनं स्यात्; चिदचिद्धस्थिरहंकारः, अचिन्मात्रमन्तःकरणम् इति सेदेन षष्ठयुपपत्तेः। 

ॐ + (= + 
नचेव-“मनः स्फुरति मनोऽस्ती' द्यादिज्ञानादहमिति ज्ञानस्य वेषस्यानुभवो न स्यात्, चिदचित्सं- 
वखनविषयत्वाविरोषादिति-- वाच्यम् ; संबरनं हि न संवन्धमाजम्, किंतु तादास्म्येन प्रतिभासः 1 
स च तच नास्तीति विशेषात् । नञ्ु-सवौपि ास्तिर््यदाविषयाः अन्यथा निरधिषठानकशथ्चमापत्तेः, 
नच “अहमिति बुद्धं शत्वमनुभूयते; करप्यते चेत्, आत्मेति बुद्धेरपि व्येशात्वं कट्प्यतामिति- 
चेन्न; किमिदं व्यशविषयत्वम्? अधिष्ठानारोप्यविषयत्वं चेत्तदी्ापत्तिः; अदहमथेमिथ्यात्वस्येव 
द्वितीयां शाबिषयस्वे प्रमाणत्वात् । आत्मेलयत्र तु र विषयत्वे नैवं पमाणमस्ति, येन तथा कस्प्यते । 
नच द्यंराविषयत्वं भिन्नभिन्नप्रकाणवच्छिन्नाधिष्ठानारोप्यविषयत्वम् ; रजतत्वसंसगौरोपनिवन्ध- 
नेदंरजतसिति प्रतीतौ व्यभिचारात् । नहि रजतत्ेऽपि तत्र कश्चन प्रकारो भासते; सजतादेस्तच् 
श्रकारत्वक्रस्पने मानाभावात्, तन्कस्पनां विनैवोपपत्तेः, तथा कट्पनायामतिपध्रसङ्गादपयोजकत्वाच्च । 
यद्धा-सतराप्य^हं स्फुयमि' “अहमस्मी'ति च्य शता भायेव “रूप्यं स्फुरति “रूप्यमस्ती' त्यत्रेव । इयांस्तु 
विरोषः--यत्तत्र इद॑स्वावच्छिन्नस्फुरणमधिष्टानपिति इदं रूप्यमिति धीः, इष्ट तु स्फुरणमा्रमधि- 
छानमिति स्फुरमीलेच बुद्धिः । नच भ्चमस्याप्यध्यस्तत्वेनाधिष्ठानत्वायोगः, खआान्तोऽसि । स्फुरणं 
चेतन्यं नूमः, नत्ववियावरत्यादिकम् । णवंच न अद्यक्चमहमथस्यात्मत्वे प्रमाणम् । नाप्यलुमानम् । 
तथाहि-अदमर्थी, मोक्षान्वयी, तत्साघनकृल्याश्रयत्वात्, संमतचत्, इत्य विरोषव्यात्तौ दश्ठन्ता- 
भावः। न हि व्याश्रये मोश्चान्वयित्वं कचित् संपरतिपन्नमस्ति; सामान्यव्याप्तः खगेसाघनङल्याश्चये 
ऋत्विजि खगानन्वयेन व्यभिचारात् । अहमथः, अनथनिचरस्याश्चयः, अन्थशध्रयत्वात्, संमतवदिः 
त्यत्र शारीरे व्यभिचारः 1 नच तच्रानथीध्रयत्वमसिद्धम् ; "अहमज्ञः इति प्रतीत्या अदहमीव “स्थूलो. 
५ ~ "~ वि १7 [ ग 1, 1 1 1) 

गोडव्रह्यानन्दी ( कधुचन्द्िका ) 1 

दोष इव्याह-ओपाधिकेति । अभत कृधीति । व्यत्रानन्दाश्च मोदश्च युकः प्रमुद आसते । कामस यत्राप्ताः 
कामास्तत्र माश्रतं कृधीति श्रुतिः । अनिष्रत्मेति । परमपुरूषाथेत्वाभवेत्यथैः । अहमथयतस्वेन नाज्चिस्वापर्ये- 

त्यादिः। विरोष्यमात्रेति । इच्छाभासकसाक्षिणा जहमथैभासनादिष्छो्ेखकाछे भदहमथिखेऽपि विवेकिनामहमथ- 
विविक्ामगतस्वेनेव सुक्ताविच्छा, अविचेकिनामपि मदनुभूयमानदुःखमूरवति तदुच्छेदोऽस्तवितीच्छायाः शुद्धात्मगत- 
सुक्तिषिषयकत्वेन पयेव सानम् ; तसैव दुःखमूलाह्ानवस्वात् , शरीरं पुष्ट स्यादितीच्छोद्ेखस्त युक्त एव । शरीरष्वे- 
नात्मनि रारीराध्यासाभावादारमतादात्म्याविहोषितेन शरीरस्वेनेवेच्छाभासकसाक्षिणा भासमानत्वादिति ` भावः 1 

नास्तीति । स्फुरतील्यादौ स्फुरणादेसश्रयष्वमास्य(तेनोदिख्यते, नतु तादा्स्यमिति भावः । स्पुरणत्वावच्छिन्नस्य 
पादास्यमवच्डेदकं वा तत्रोद्िस्यते, स्फुरणस्वादिकं स्वनावृतवित्वादिकम् । अहमि्यादौ स्वविद्योपहि त वित्वावच्छि- 
श्नस्य तादात्म्यसुद्धिख्यते इति वा विशेषो बोध्यः । इष्टापत्तिरिति । हमिति प्रतीतेः अयंरस्वे इत्यादिः । रजत- 
त्वेति । यत्नायुभूयमानासेपस्थले छक्तौ रजतस्य न तादाष्म्यारोपः, तद्धेदअहात्तत्र रजतत्वस्य सं्रगारोपे तख न 
प्रतिबन्धकम्; समानाकारकज्ञानसेव नभ्यमते भ्रतिबन्धक्वात् । तन्नद्ं बोध्यम्-वस्तुतस्ु-रजवःदेसतादाष्म्यं 
यश्रारोप्यते, तन्न रजतत्वादेः संसर्गोऽप्यवश्यमारोप्यते । रजतस्वादौ रजवादेराधेयतासंबन्धेन रजतत्वत्वादेः सखरूप- 

संबन्येन भाने तु न नियमः। काब्दादिश्रमे तद्यो धकशब्दानियमादुपरस्थिलयनियमाचेति ध्येयम् । निवस्धने ति । षटिते- 
शय्थः । सफुरणमाज्रवियोपहितवित् ! अधिष्ठानं भाधारः 1 ` अक्लोऽहमिति भरतीतेरनाटृतचिद्पस्फुरणस्वेनेवाविधो- 
पहितचिचवेनाप्याधारता योध्या । विरोषव्याप्तावितिःः। यद्यम्मोक्षसाधनङ्ल्याश्रयः, तम्मोक्षाश्रय इतिः व्याप्ता 
बिद्धः । सामान्यव्यातिः य्र्करूसाधनङृतिमतफर्वदिति व्यिः । ऋत्विजीति । उपरक्षणमिदम् । जतेश्यादि- 

छद्या्नये भितरादौ पुश्रपूकतादिफएर्ख(भावः द्यपि बोभ्यम् 1 तत्सच्वात् अत्तानसंबन्धरूपानभ सत्वात् । नन्वक्ञन- 



६०४ भद्रैतसिद्धिः । [ परिष्छेद्ः ९] 

अद्मकञः इति प्रतीत्या शरीरेऽपि तस्सत्वात्, अन्यथा असिद्धिपरसङ्गात् । अनात्मत्वंः नादमथेचत्ति, 
अनातममात्रचत्तित्वात्, धरत्ववदिव्य्र कत्याभ्याचर्तित्वसुपाधिः । नापि ऊसिच्वचपुकन् 

उत्कान्तो भविष्यामि कसिन्वा प्रतिष्टित परतिष्ठास्यामिः 'ख प्राणमसखजत हन्ताहमिमास्ति । देवता 

इत्यादौ जगत्कारणे सति गराणमनःखषेः पूर्वेमहेः्वोक्तः "तदात्मानमेवावेत् अर्ह महासती सना 

रणेन शुद्धात्मनोऽदन्त्वोक्तेः अनवचस्य ब्रह्मणोऽदभुष्धेखोक्तेः अहमित्येव यो वेयः स गव इति 
कीर्तितः । स दुःखी स सुखी चेव स पाञं बन्धमोक्षयोः ॥' , इ्यादौ मोश्चान्वयोक्तेश्चैताः श्रुतयः 

माणम् ; वि रिष्टवाचकसथेघ्राहस्पदस्य लक्षणया निष्छष्ादङकारचेतन्ये प्रयोगात् । क्षणावीजभूता- 
ऽनुपपत्तिरक्ता । एतेन--मामेव ये पभपद्न्तेः इत्यादिस्षरतयोऽपि- व्याख्याताः ॥ अतण "तयोऽ 
सोऽसावित्यावावपि लक्षणाऽऽश्चयणीया; विशिष्टवाचकत्तेन इ्क्तसखय विशेष्ये लक्षणाया आवदय- 
कत्वात् ॥ इव्यदवेतसिद्धाबहमर्थंस्यानात्मत्वो पत्तिः ॥ 

"~~~ ^-^ ~^ ^^ 

गोडब्रह्मानन्दी ( छघुचन्द्रिका ) । 

स्यानादिवन्ध एव हेतुः, शरीरे तु स नानादिः, अधिष्टानगताज्ञानख शरीरे संषगौध्यासोत्पत्तः, तत्राह--अस्य- 

येति । उक्तहेतोरादर इयर्थः । उपाधिरिति 1 सुक्तौ ठ न साध्याव्यापकत्वं दोषः; तस्याः साध्यवत्वेन सन्दिग्ध. 
वया पक्षसमत्वात्, निश्चितस्राध्यवति उपाध्यसन्देहात् । नच--अदहं करोमीयहमर्थान्त्मेताथिष्ठानचितोऽपि छृल्ा- 
श्रयस्वात् तत्र सूक्तर्व्तैमानस्वात् साध्याव्यापकत्वमिति-- वाच्यम्, उक्तचित षव मुक्तित्वेन तच्च तस्यावक्तेमानत्वात् । 
प्राणम्रसजतेवि । श्राणमसजत भरणच्छरद्धां खं वायु्योत्तिरापः पृथिवीन्दियं मनः इति प्रशोपनिषत् । इत्या 
दाविति । “अन्नमशितं त्रेधा विधीयते योऽणिष्टसन्मनः जापः पीताख्ेधा योऽणिष्ठः स प्राणः इलयादि छन्दोग्यम् । 

विशिष्टेति 1 उश्चारयितुतावच्छेदकष्वोपरक्षितधमै विरिष्टेलयथैः । प्राणादिसष्टरि ब्रहक्येन ज्ञेयास्मनि चोचारथिवृत्वा- 
मावष्श्षणाऽऽवश्यकी । नहि सृष्टयारम्भकाले अहंपदस्योच्चारयितृ ब्रह्म; वीक्षणमाच्रस श्रुत्या तद् बोधितत्वात् । 
एतेन । वाव्यार्थान्वयासंभवाछक्चणावस्यकस्वेन । व्याख्याता इति मां चिन्मात्रमेव । प्रपद्यन्ते त्वमस्यादि- 
छया साक्षद्ुबन्तीदयाचभेकत्वेनेदयादिः । इति ठघुचन्दिकायामहमथस्यानात्मत्वोपपत्तिः । 

अथाहमर्थविचारः । 

( १) तत्र न्यायामृतकाराः- 

अहमर्थ आत्मेव, कथमवियातस्तत्छष्टिः १ सुघुप्तावहम्थोऽपि अकाश्चते एव । अतएव सुखमहमखाप्समिति अहम 

धेष्टिखि स्रणसुपपयते । यदि नाहमर्थे परामहेः, तद्योत्मपरामर्योऽपि न खात्. । नद्यदक्ञानादन्यदात्मज्ञानमस्ि । अत- 
एव--विवरणे--“अन्तःकरणनिरशिष्ट एवात्मनि प्र्भिन्ञानं न निष्कलङ्के; तस्य ॒मोक्षावस्थायिनः शल्ैकसमधिगम्यलात् 

इत्युक्तम् । इदमर्थव्याकृत्ताहमथाभकाशे एतावन्तं कारं सुपोऽ्टं वाऽन्यो वेति संरायादिप्रसङ्कः, अहमेवेति निश्वयासुपप- 
तिश्च 1 प्रयक्त्वं तु चिदसख्पीदिति खयमखपीदिति च मतीद्यापत्याऽहमसखाप्समिति प्रतीष्ययोगेन च चिन्निभाखयभतिद्रन्दि- 
वित्त्वम्, अन्यखप्रतिद्न्दरिखत्वं वा न संभवतीति युष्मदर्थरूपपरार््यावृत्तलम् अहमर्थत्वं वैव प्रयक्लं वत्तम्यमिति एकस्या. 
त्मनः अलयक्त्वादहमेवेति निश्वयोपपत्तिवणनमहमथौनात्मत्ववादिनां न संभवति \ अहमंञेऽनतुभव आत्मनि स्मरणमिति 
कल्यनायामज्ञानाशेऽप्यनुभवापत्तिः, अज्ञानं चाहमथोश्रयमेव प्रकाशते, नानाश्रयम् , अन्याश्यं वा! अनुभवसिद्धं हि एतावन्त 
काटं जा्दासमिलादाविवाखाप्समिव्यत्ाप्यहमंशे परामर्ीत्म् । अन्यथा यः पूर्वं मदन्यः सुप्तः सोऽहमिदानीं जाभ्दिति 
धीप्रसह्ः । पराख्रयमानात्मैक्याघ्यासनिबन्धनोऽपरामत्वारोपस्तु अपुरोव्विन्यजुभवे परामदत्वारोपेऽनुव्यवसायाप्रमा- 
सापत्या न संभवति । नद्येतावताप्यात्मान्यत्वमहम्थख सिद्धमिति परापृरयमानात्मैक्याष्यासवणनमपि न संगतम् । 
आल्मिखमिमन्यमान आसमिति धीरिव अहमिलमिमन्यमान आसमिति धीरपि न संभवतीति खघुप्ाचहमथप्रकारो न 
काप्यनुपपत्तिः ५ न किंचिदपेदिषमिति अकाशमानेऽप्यहमर्थऽजञानाज॒भवस्तु-आत्मप्रकाशवादिनामात्मान्यनिषयकाज्लानवि- 
यक इवाहमथान्यव्िषयकाज्ञानतिषयक इति च कोऽपि दोषः \ न विजानाल्ययमहमस्पीतति खषुपिविषया श्रुतिस्तु बिरोषाक्ञा- नपरा, न सुुावदमरथभकशे विरोधिनी । अहमस्य स्मदैतं हि तसेकालमवितृतवे उपपयते; ज्ञानसंस्कारस्रणानामैकाभि. 
करण्यनियमात्र । अगियावच्छिन्नचैतन्क्येकान्तभ्करणावच्छेदेऽपि मसकाकतदन्तःस्थधटाका्मोरिवोपाधिकमेदसतत्वादहम. 

भस द तदपे रेमे । एच वम्र, नित. एव । असक्~--रिडुःखः स्ामिवीच्छया शधो 



[ जहसर्थस्यानात्मसोपपत्तिः ] गोडव्रह्ानन्दीयुता । ६०५ 

भरकृ्युपपत्तिः । “योऽहं सुषुप्तः सोहं जागर्मि"इति प्रयभिज्ञाऽबाधश्च 1 अन्यथा भतिसुघुप्यहंकारप्रज्येऽदहंकारव्यक्तिभेदाः 
तछृतदानाृताभ्यागमअसङ्गात् । सुषुप्तौ पआाणकार्यश्वासाद्युपरम्भोऽपि अर्हं कारस्याविख्ये लिङ्गम् । “अथ ह तत्मुखष 
खपितीःलारभ्य “रदीतं च्चः गहीतं भतरं गृहीतं मनः इति श्रुतौ अरहकारापरमर्योऽप्यत एवोपपद्यते । यथा 

भूमाभिन्नस्याप्यात्मनः भूम्नः प्रथगुपदेः, एवमात्माभिन्नखप्यहमर्थस्याथात अआअत्मदिशः अथातोऽहंकारदेरा इति -ए्थषप- 
देश उपपरयते । ्रलक्षसिद्धं मेदं मिरस्यामेदबोधनार्थमात्मभूल्नो: प्रथगुपदेश इति कल्पन तु अहमथातिसिक्तात्मनो भूमाख्य- 
्रह्मभिन्त्वेन प्रयक्पिद्धत्वाज्न संभवति । लत्पक्षे श्चुलयुक्तानां भूमाहंकारात्मनां बिम्बप्रतिबिम्बमुखस्थानीयाविद्योपाधिक- 
्ह्मजीवचिन्मात्रत्वसं भवात्. अहंकार जीवात् पार्थक्यसिद्धिः । स एवेदं सर्वैमियादयुपसंहाराणां स॒ एवाधस्तादियाद्युप- 
क्रमानुसारेण स्वैगनत्वपरत्वेन सावात्म्योप्रदेशपरत्वाभावेन ओीवब्रह्ममेदा्थं एवात्मभूमषएथयुप्देशा इति कल्पनाऽयोगः । 

भअस्यथा मध्येऽहंकारोपदेो वितथ एव स्यात् । अस्तुवा अहंकारस्यात्मनः प्रथगुपदेराः, एवमपि नाहम्थानातमलसिद्धिः । 
नद्य्कारोऽहमर्थः; दम्भोऽभिमानोऽदंकार इद्यादौ तख बुद्धिधमैतवो धनात् । अहंशब्दोऽहमर्थवाची दकारान्तः, बुद्धिधर्म 
वाची मकारान्तो ध्यमिति शब्दभेदोऽप्यत एवोपपद्यते । खरूपतः सवौहमथौमिदेऽपि देदादिप्रतिसंबन्धिभेदेन भिन्नलात् 
नान्यस्िन्नटमिति धीः । ज्ञानानन्दादिकं तु आत्मधर्म एव नात्मा, तेन अहं जानामीखनुभवोऽप्युपपयते । ( १ ) अहमर्थः, 
अनस्मा, अह्र्मयविषयलात् , रारीरवत्. । (२ ) अहमर्थः, आत्मान्यः, अदशन्दाभिधेयलात् , अदंकारशाब्दाभिषेयवत् 
दृदयद्॒मानेः तु न प्रमाणं भवतः; आअद्येऽयिष्ठानचतन्ये व्यमिचारात् , दितीयेऽसिद्धेश्च । गौरोऽदमिदखयनात्मारोपाधिष्टनलं 
मा न भूवमिति प्ररमग्रेमास्पदत्वम् , अटमर्थ॑स्य खसत्तायां प्रकाशन्यतिरेकवे धुण खप्रकारात्वं चात्मनः तयोक्तं अहमथना- 
द्मस्वे नोपपद्यते । परमत्रेमास्प्रदात्मेकयाक्पेऽपि (समारोप्यस्य रूपेण विषयो रूपवान् भवेत् । विषयख तु रूपेण समारोपो 
न रूपवानिति वाचस्पल्युक्तया अहमर्थत्रमास्पदलासिद्धिः । किच अहमर्थस्य परमप्रमास्परदत्वे प्रमास्पदनारो मोक्ष इति 

बौद्धमतप्रवेशापत्तिः, अदं मुक्तः सयामितीच्छानुदयग्रसक्श्च । किच--“मातं धीति श्रुतिः, मम मन इदयनुमवश्वाहमथौ- 
नात्मत्वे विष्द्धे ख्यातम् । इद् रजतमिदयादाविवाहमिदयत्रेदमंशाुभवाभावोऽप्यमुमर्थ दस्तावलम्बयति । अदं स्फुरामी- 
द्यत्र ठु लन्मते अवियग्रत्यवच्छिननचेतन्यमेव स्फुरणपदार्थं इति स्ुर्णांशमादायेलंशतासम्थनमपि न युक्तम्; भमन्ञान- 

नधिष्नत्वात् । तस्माज्नाहमर्थं अनान्मा; किंलत्मेव । तच्च ८ १) अहमिति प्रयक्षम् (२) अहमर्थः, मोक्षान्वयी 
तत्साधनक्ृलयाश्रयलात्, संमतवत्, (२ ) अहमर्थः, अनर्थनिढृस्याश्रयः, जनथाश्रयलात्, संमतवत् , ( ४ ) अनात्मतवं, 

नाहमर्थनिष्ठं, अनात्ममान्रदृत्तिलरात् धरलवत् इयादयुमानानि (५ ) कस्िच्चहसुत्कान्ते उत्कान्तो भविष्यामीति माणादि- 

सटः प्रागहंलोक्तिविरिष् श्चुतिः ( ६ ) (अहं कृत्स जगतः प्रभवः प्रख्यस्तये'द्यादिस्दतिश्च प्रमाणमिति अहमर्थश्चुपपः 
त्यर्थमव्ियानिरूपणमिति न संगतमिति-वणयन्ति ॥ 

(२) अदेतसिद्धिकारस्त- 
अहमर्थोऽनासवेति अविद्यातः तत्छृषिवणनमुपपद्यत एव । इच्छादिविधिष्स्याहंकारस्य उषुप्ताविच्छदीनामप्रकाशाद' 

अकाशेन मृषु्ौ आत्मञ्रकश्ेन च अरकालाग्रकाशाभ्यां आत्माहमर्थयोभदस्यावश्यकत्वात्, सूपादिज्ञानाभावेऽपि घटस्य ्रहणा- 
पत्या गुणिन्रहणस गुणभ्रहणस्याप्तत्वनेच्छादिगुणामरहणेऽहमर्थप्रहणवणनासंभवात् । एतेन--युखमहमखाप्समिति जागर 

श्र्ययोऽपि---व्यास्यातः; तस्याहम ऽपरामशषलात्, अङ्गानि चु परामद्यत्वं पूर्वमुपपादितम् । एवंचाज्ञानाश्नयत्ेन 

सघुपावुभूयमानात्मन्येव परामशेष्यवसानम् । अहमिद्याकारस्तु तत्कालालुभूताहमर्थससरेणिति न चिदखपीष्यादि- 
श्रतीदयापादनसंभवः । अन्तःकरणविशिष्ट एवात्मनि प्रयभिज्ञानमिति विवरणवचनमप्येतेन व्याख्यातम् ; अभिन्ञाया अहः 

मर्थ सुषुप्नावसंभवेऽपि तत्संस्गेणिवात्मनि परामक्षं इयतदर्थपरलात् 1 खषुभिकालानुभूतात्मेक्याध्यासान्तु नेतावन्तं कालं 
सुप्तोऽहं वा मदन्यो वेति संशयादि्रसङ्ः ! पूर्वानुभूतचेच्राभिनतयाऽनुभूयमाने मत्रे सोऽयं चा नवेति संशयो हि नोदेति; 
निश्चये सति संशयाभावनियमः, नतु निश्वयाभावे संशायनियमः; आरोपे सति निमित्ताुसरणं नतु निमित्तमस्तौष्यारौप 
हवि न्यायात् । युखमहमखाप्समितिः अहमऽपि परामदात्वानुभवस्तु परागरक्यमानात्मक्याध्यासनिवन्धनतद्धानांशपराम+ 

शंखासेषनिबन्धनः; तद्धि तत्त्वेनाुभूयमाने परामशषलारोपददोनात् । मदन्यत्वेन पूर्वविज्ञानामावा्तु मदन्यः सुप्र इति 
प्रख्मयाश्रसङ्गः ! अहंकारस्याभिमन्यमान आसमिति अ्रखयप्रयोजकत्वेन मन्मते आत्मलयभिन्यमाम आसमिति अखययापादता- 

संभवेन शधुस्ौ अर्हकारमाने अदहमिलयभिमन्यमान आसनिति प्रसययग्रसङ्गः; अहंकाराभिमानभ्रकशयोः समव्याप्ततया 
परस्यररकाप्रेन परस्वरप्रकाश्चापादनसंभवात् । न विजानाल्ययमहमस्मीति श्रुतिरपि शुदुप्राव्टमथाज्ञाने लिङ्गम् । सुषुप्तो 

सहरद्य गच्छन्ति सति संपश्च त विदुरियाश्ात्ममानअतिपादकश्चुतिषिरोधेन आत्माक्षानाजुमवस विरेष्ञानविषयत्वेऽपि 
अहमथीक्ञानविषयत्वेऽविसतेषात् । भविदावच्छिदयेतन्य्येव अन्तःकरणाषच्छेदेमैकदेशश्योपाष्योशुपधेयाभेदकःतवेन योऽदमसु- 

मवामि सोऽ खतभीख्पदिप््यमिक्यनायविसेधः । छरोऽहं स्थूले भवामील्यादौ ऋादयौदिनिष्ष्टस्येव, शरीरस्य विषेकिनां 

॥ +) +) ̂ १ 



६०६ अद्वैतसिद्धिः । {[ परिच्छेदः १] 
~~~ 

उेश्यलमिति अङ्ृतेऽपि अन्तःकरणादिनिष्ष्टसयैवोहदेयलमिति निदुःखः स्ामितीच्छया सुपो प्दृच्युपपत्तिः । अन्त 
क्रणोपरमेणाहंकासेपस्मोऽपि सिद्धाय इति “अथ हैवःपुरुषः खपिदीशयारभ्य मनओआदीनामेवोपरमवणैनमपि न दोषाय! 
अथातोऽहंकारादेयः अथात आत्मदेश ईति ्रथगुपदेशोऽपि इदानीमुपपन्नःः अहंकारद्धिन्नात्मनो भूमाख्यभ्रयगभिन्नेलस 
अलक्षसिद्धत्वेऽपि उभयोः सावात्म्योपदेदाटुपपत्तिसदषृतोक्तश्चुतेरभेदपरत्वेऽपि भ्क़ते चिजडयोरमेदायुपप्या अभेद- 
बोधनासंभवात् ) “स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठितः इति प्रश्चानन्तरं किं कचिदयिष्ठानत्वमात्रसुत परमार्थतः क्रविदधिष्टिततवं 
वा । अये से महिम्नि इत्युक्ला द्वितीये मूमातिरिकतमेव नासीदेतदर्थपरान्यो द्यसिन्ध्रतिष्टित इति पूर्ववाक्यानुसारेण 
“स एवाधस्ता”दियदिरपि सावत्म्यापरलस्योपपादितत्वेन तस्य सर्वैगतत्वपरत्वामाचेन सावांतम्योपदेरस्याच्पि सिद्धलात् 1 
मध्येऽ्टंकारोपदेशस्तु जह्यापरोक्ष्याय; तत्रापरोक्ष सप्रसिद्धत्वेन तदभेदेन ब्रह्मण्यपि तस्सिद्धिसंमवात् । मान्तदान्तलङृत- 
मेदेनार्थमेदकल्पनस्यापयायत्वकत्पनसय वाऽ्योगेनाहमहंकारशव्दयोरेकनैव प्रयोगददीनेन च पयौयस्वात् प्रथयुपदेशेन भेद वणै- 
नसुपपन्नमेव । करतैलादीनामनात्मधमीणामहम्थे ददौनादप्यदहमर्थोऽनात्मा । अहमर्थः अनात्मा, अदंप्रययविषयलात् , 
शरीरवत् , अहमर्थः आत्मान्यः, अहंशब्दामिधेयलात् , अहंकारशब्दाभिधेयवत् , इत्यनुमाने अपि प्रथमेऽहंप्रययविषयता- 
वच्छेदकसूपेणाधिष्टानस्यापि आत्मान्यलात् तत्र व्यभिचारेण, द्वितीयेऽहमहंकारशब्दयोः पयौयल्समर्थनेनासिच्यभावेन 
चाहमथौनात्सत्वे प्रमाणम् । अधिष्ठानावच्छेदकल्याप्ययिष्ठानलात् अमकाठ्किन्ञानविषयःपिष्ठानधरमस्यारोप्ये भानदशेनात् , 
खप्रकादात्मसंबन्धेनानात्मनोऽपि प्रकादान्यभिचारसंभवाश्चात्मनो गौरोऽहमिलयनात्मागेपाधिष्ठनलो क्तिः, परमप्रेमास्पदलो- 
क्तिरहमर्थसय खपत्तायां अकाशान्यभिचारेणात्मनः खप्रकारलोक्तिश्च नासुपपन्ना ॥ अथिष्टानारोप्यविषयलरूपं व्यंराविषयत्व- 

महंमलयसयापि वियत एव; अहमर्थमिथ्यात्वायुपपत्त्या तत्कत्पनात् । एवंचाहमथौत्मत्वे न ्रयक्षम्, अमः, मोक्षा- 

न्वयी, तत्षाधनरृयाश्रयलात्, अहम्थोऽनर्थनिदरत्याश्रयः, अनथौश्रयलत् , अनात्मलं, नादमर्थवृत्ति, अनात्ममात्रशतति- 
लात्, धटलवदि्यायुमानानि च न प्रमाणम् ; द्वितीये शरीरे व्यभियारात् ; स्थूलोऽटमन्न इति प्रययेन शरीरस्याप्यनथा- 
श्रयल्ात् । प्रथमे ऋविजि व्यभिचारात् । तृतीये कदयाश्रयाद्त्तिलस्योपाधिलात् 1 कस्मिष्वहसुत्छन्ते इल्याप्पूर्वोदाहतश्रुति- 

-स््तिषु ठु अहंशब्दो लक्षणया निष्कृष्ठहकारचैतन्यमात्रपर इति न दोष इति सर्व॑मनवयमिति--निरूपथस्ति ॥ 

( २ ) तरद्धिणीकाराः- 
अहम्थं आत्मैव; आत्मनि प्रकाशमने अकारामानलात् ; सुखमहमखाप्समिति परामरौन्यथानुपपर्याऽहं कारस्यापि 

खुप पराम इत्यभ्युपगमनीयलात्, अन्तःकरणविरिष्ट एव भ्रत्यभिज्ञानमिति विवरण चुरा । अन्तःकरणसख्ान्वहं 
विनाशात्तद्विशिष्टस्यापि विनाशिचान्न प्रयभिज्ञानविषयलमिति शङ्कोत्तरेण संसारावस्थायामन्तःकरणविशिष्टरूपानपायादिति 

विवरणवाक्येन विरोधात. निरूपायिकात्मपरामरईनिषेध एव विवरणतात्प्यमिति वणनासंमवाच्च । अहमस्यात्मव्यतिरेदे 
एतावन्तं कारं सुप्तोऽहमन्यो वेति संशयग्रसङ्गः; निश्वयाभवेऽपि कदाचित्संशायापादनसंभवात् । पराश्रदयमानात्ममि 
अयक्षनिश्वयादपि न संशयनिरासः; अहमथलसेव अरलयक्खात् 1 एवं चाहर्मसोऽजुभवः आत्मांशे परामर्दी इति परास्तम् । 
अन्यथाऽज्ञानांशेऽप्यज्ुभवलापत्तिः; विद्यमानमप्यज्ञानमहमथौश्रितमेव वियत इति खुघुप्तौ तत्मकाशेश्टमर्थसयापि अकार- 
स्याङ्गीकरणीयलात् । पतेन - अहमथेपरामरये अहमभिमानस्यापि परामर्ापत्तिः ! अहममिमानतलस्रकारयोः समन्याप्तचा- 
दिति गङ्ा--पराहता; उभयोः समव्यापतत्वेऽपि सुषुप्तावहमभिमानप्रकाश्चाभावेन दोषव।रणात् । अहमर्थप्रकाशसेवा- 
मिमानग्रकारत्वे िष्टापत्तिः । न बिजानाद्ययमिति श्रुतिस्तु विरोषाज्ञाननिषया नात्मानमिति श्रुतिरिवेति मन्तव्यम् । 

अहरदरिखयदिरात्मवेदनबोधकलामविन म्रलयुत न विदुरिति किंचित्लरूपाज्ञानस्येव प्रतीत्या नात्मानमिलादिनैवाहरदरिति 
श्ुतिबाधनेन चादोषः। अन्तःकरणावच्छिननस्याज्ञानादिस्म्ृलान्यथानुपपत्त्यापि स॒षुप्तावदमर्थतिद्धिः; अवियावच्छिन्ेवान्तः- 
करणावच्छेदेऽपि उपाधिभेदगरयुक्तोपधेयभेदावदयकलात् । उपाध्योर्भिननदेशल दिकं लप्रयोजकम् 1! अतएव अहं निदुः्लः 
स्यामितीच्छया सुषुप्तो प्रदृच्युपपत्िः । अहमर्थविनिगुक्तस् चेतन्यमात्रख निदुःखं खाभितीच्छया असंभवेन कृदोऽहं 
स्थूलो भवामीतिवन्नोपपत्तिः । अथ हतत्युरुषः खपितीत्यादो गहीतं मन इति मनोग्रहण मनसोऽनहंकारत्वेन अद्रंकारस्या- 
पयुपलक्षणमिति बणेनं न संभवति । अथातोऽहंकारदेश इलयादिष्थगुपदेशोऽपीदानीमचुकूलः । "खे मदिग्रीश्यत्र महिम- 
शब्दाथा नाल्यः, किंतु परिपूर्णं इति बोधनाथम् स॒ एवाधस्वादियादिग्रछत्तिः, नतु सार्वार्म्याथम् , येनोभयोः सारवात्मयोप- 
देशान्यथुपपत्तिषहकरेण धुतेरमेदबोधकलमाराङ्खयते । अस्तु बा अहंकारप्द जडपरम् । एवमपि अहमर्थो जीव एष । 
पतेन--अदमथः आत्मा, अदमलययविषयलात् , शरीरवत्, अहमर्थः. आत्मान्यः, अदंशब्दाभिषेयलात् , अहंकारशन्दा- 
मिधेगरवत्, इति अनुमाने अपि चिदं विना खरूपेणादंअलययविषयलस्य पक्षेऽप्यभावेन . खलूपेणेति . विशेषणासंभवेन 
अथमानुमनिऽधिष्ठानचिति व्यभिचारेण, द्वितीयानुमनेऽदमदंकारशन्दयो्भिनार्थत्वस्य साधनेन द्टन्तेऽपिद्धितादवस्थ्येन चं 
नाहमथोऽनातते अ्माणमिति-~सुचितम्) -अहमथमनन्तमाकत्ममि अमास्यदलभानादर्घनेन आतलेकासेएनिबन्धनैनाः 



[ कनैताध्यासोपेपत्तिः 1 गौडबरह्यानन्दीयुता । ६०७ 

अथ कतैत्वाध्यासोपपत्तिः । 

नयु-कर्तत्वं ययनात्मघर्मः स्यात्, कथमात्मनि भासेत ? नच-जपाङुसखुमस्धं लौहित्यं स्फटिक 
इवान्तःकरणगतं कतेस्वमात्मन्यध्यस्यते, नतु ताच्िकम्; निर्विंकारन्वश्रुतिविसोधात्; खषुततो 
घुच्यभावेऽकदेत्वदशेनाच्ेति--वाच्यम्; एवंहि रक्तं ऊुखम"मितिवत् कदाचित् मनः कर्थिति 
प्र्यक्षप्रमाछोहितः स्फरिकः' इतिवत् चेतन्यं कर्थिति समश्च स्यादिति- चेन्न; कवैत्वविशिष्टान्तः- 
करणस्य चेतन्यात्मनाभ्यासेन न तथा प्रतीतिः । कुसुमस्य तु स्फयिकात्मना नाध्यास इति वैषम्यात् । 

~~ ~ ~ ~~ ^^ = न ~ ~ न न न ~ 0 न ०० 

गोडब्ह्यानन्दी ( रघुचन्द्रिका ) । 

विरोधादिति 1 धर्मधर्भिणोस्तादास्म्यात् धर्मैखोतस्या धार्भेणोऽप्युखत्तिः, ध्मैय मिथ्यात्वे तु न तथाः; सादा- 
स्म्यस्य मिध्यासादिति मावः! विसेध्चीति । (मम मनः पटे प्रवतेते, नतु कायान्तरेः इति धीजीयत एव । अहु 
करोमीत्यत्र चिति कवृष्वमपि प्रतीयते । तथाच फरुतस्लादार्यानायेष एवापाद्नीयः, तदापादन च न संभवति । ताद्!- 

हमर्थप्रमास्पदलबुद्धिरियसंभवेनोक्तमतीतिरपीदानीमेवाचुकूला । अहमिति बुद्धेः स्फुरणरूपले सुषुस्यादावपि प्रतीलयापातेन 
अवियाद्रत्तिरूपलात्त्यानधिष्ठानत्वेन शकल्पनाचुपपत्तश्च नाहम ऽनात्मेति सथ सुसथमिति-प्रतिपादयन्ति ॥ 

( ४ ) उघुचद्िकाकारस्त॒-- 
अहमर्थः अनात्मा, अर्ह्॑रययविषयलत् । गुगाग्रदणेनाहमर्धरूपयुणिनोऽपि सुषु मानाभावादहरमरे न परामरल- 

मिति नासिच्यादिक्म् । एतावन्तं काठ गुक्रोऽटं वाऽन्यो वेति संशयस्तु निश्चीयमानात्मैक्याष्यासादहमथ न संभवतिः 

निश्वयाभवि संश्चयनियमाभावाच्र । कदाचित्तु आत्मक्षणिकलविध्रतिपत्यादिना संशयः संभवलेव । अन्तःकरणविरिष्ट 
एवात्मनि अ्रलखभिक्षानमिति विवरणवचंनं हि--सोऽ्टमिति प्रतयूभिन्ना न स्यात् । आत्मनः खग्रकाशत्वेन ज्ञाननाशरूप- 
संत्कारासंभवादिदयाशङ्कय प्रवर्त, नतु अन्तःकरणस्यान्वहं विनाश्चतद्विशिष्टस्य।पि विनासेन मरलमिन्ञाऽविषयलमियाशक्कय, 
येनान्तःकरणविशिष्टस सुप्तौ सत््वमाशङ्कयते, अत उक्ते विव्रणवचनमपि नासमकि अतिरकूलम् । यथाचाच्रोर्तरन्थाविरोध- 
सथ(ऽन्यत्र विस्तरः \ नकिचिदवेदिषमिति अलययस्ु आत्मा्ञानयोः परामदः अहम तु अदुभव ह्यन्यत्र व्यवस्थापितं 

विसरेण । यथाचनज्ञानं खानन्तराहमथानाध्नितं किंतु छद्धचेतन्याश्चितं तथाऽन्यत्र बिस्तर इ्यज्ञानानुभवान्यथानुप- 

पतत्यापि न मुपुप्तौ अहमथकस्पनाग्रसङ्गः । यथा चिल्पकराशो न प्रमाणव्यापारपिक्षः एवं ममाभिमानोऽपीति खषुपाव- 
भिमानाप्रकाशायोनेन एतावन्तं काठमहमिदयभिमन्यमान असमिति परामश्चौपादनमपि युक्तमेव । अभिमानाकाखक्तेरहमथे- 
मा्रपिक्षल्ात् 1 सुपु चाहमर्थं नाहमाकार्स्यवच्छि्नसा्षी, तदनवच्छिनसाक्षी परामदलुपपत्तिवा साधयति । अह- 
माकारतेः तदाप्यनङ्गीफारात् उक्तदृपति विनापि अहमथेख साक्षिवेद्यत्वे तस्यां लन्मते मानाभावात् । साक्षिमत्रवेयला- 
दात्मनः खसंवेदनं यथा भ्रमाणान्तरसिद्धं नैवमहम्थसेति नाहमर्थस्य पराक्ू्वेनाज्ञानमेव “न विजानाययःमिति श्रुते- 
रथैः, किंतु सर्वथा अज्ञानमेवेद्युकश्ुतिरप्यवुकूल्यति । अदर्हयजञानसत्संपत्ती कायोपापिद्यल्यताम्रकाश्मानतारूपे एवेति 
अहरहरिति श्ुतिरपि सु्ाबात्ससंवेदने अ्माणमेव । एकदेशस्थोपाष्योरुपधेयमेदाभ्रयोजकलात् अवियवच्छिनमेवान्तः- 
करणावच्छिनमिति न सरणान्यथालुपपत्त्यापि सवुरहमथंसय सखणतो भानकल्पनाप्रसङ्गः । यथा परस्यायं रामो भवतति 

परसंबन्धः कामनाविषयः, एव सकषिगतं नि्ःखलमिच्छाविषयं संभवेदिति निदुःखः स्यामितीच्छया सुपिषरृत्तिरप्युप- 
पक्व । सुतषिके सकर विलीन इति सकलबिलगशचुखा यतं मन इति मनःपदमहंकारसयपयुपलक्षणमिति पश्यामः । 
सएवाधस्तःदिति श्रुतिस्तु सावामोपदेशपरेवतुपकरमापरंहारदिमिरवगम्यत एवेति द्योः सावत्म्मलुपपत्तिसदृतमनिद्ाया 
एकात्मगोचरलमेवेति तेनाप्यतिरिक्तादमर्थसिद्धिः । पतेन--जहमथं अनात्मा, अहं्रल्यविष्रयलात् , अहमथः, 
आत्मान्यः, अरदशब्दाभियेयलात् , इयनुमने अपि-- व्याख्याते; भयमानुमाने विचिदरूावच्छिनसय विषयलसैव विव 
क्षणेन श्युद्धचिति व्यभिचाराभावात् , मदहंशन्दाभिधेयलख मान्ताहंचन्दाभिधेयलहपत्वेन दवितीयादुमने दन्तेऽपिब्यसंम- 
वाच्च ! अहमिति बुद्धिर स्फुरणाहंकारव्यंशविषया ! तत्र स्फुरणस्य चेतन्यरूपसयाभिष्टानलात् टकारस्य चरारोप्यल्ात् वंश 
निषयलोपपत्तिः । स्फुरणं चात्मरूपं परमप्रमास्पदमिति तदैक्यारोपनिबन्धनेवाहमथप्रमास्पद बुद्धिरिति प्रसक्षेणालुमामेन 

रुला वा कथमपि नाहमथाललसिद्धिरियनि्ातः तत्खशटिणैनसुपपद्यत एवेति--वित्ेचयन्ति ॥ 
इत्यहमथोनात्मत्वोपपत्तिः ॥ 

[अ 1 



६०८ अदैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः १1 

नच--अचिष्ठानात्मनाऽनष्यस्तजपाडषुसस्थानीयमुपायि विना भीषणत्वादियुकसरपस्य रङ्वात्मनेव 
कटठैत्वादियुक्तवुदधेशिदात्मनाध्यासरे रजो भीषणत्वान्तरस्यवात्मनि कदैत्वान्तरस्यानध्यासेन सोपा- 

चिकत्वं न स्यादिति-- वाच्यम्; आत्मनि कठेत्वान्तरस्येवाभ्यासात् ॥ नच ति कठेत्वद्वयस्य 

विविच्य प्रतीतिः स्यात्; आत्मान्तःकरणयोरेक्याभ्यासात् । रल्लुसपोदौ अध्यस्यमानूरस्वावि- 
विसिष्रलर्पीक्षया अधिकसत्ताकस्य सपौन्तरस्य संभवेन नायमुपाधिः; अतो निरुपाधिकत्वम् । 
अच्रत्वभ्यस्यमानान्तःकरणपिश्षया कवैत्वादिधर्सवि शिष्ठमन्यदधिकसन्ताकं नास्येति अन्तःकरण- 

मन्नोपाधिरिति न सोपाधिकत्वाचुपपत्तिः । नच--एवमपि मनो न स्फुरणम्, कंतु स्फुरतीति तयो- 

अद घीद्ायां पयेकं “रक्त कुम स्फटिको रक्तः इतिवत् "मनः करदे “चैतन्य कर्थि"ति भ्रतीद्या- 
पत्तिरिति--वाच्यम् तादात्म्यारोपविरोधिमेदग्रहस्येव तत्मयोजकत्वात्; भृते च तदभावात् । 
यरमेदव्रहदशायामपि “अयं भीषणः सर्पो भीषणः, अह् गोरः शारीरं गोरःमितिवत् “मनः कतै 
श्वेतन्यं कत्रिःति प्रतीतिः स्यादिति, तन्न; ताद्ाप्म्यघ्रहश्यैव प्रतिवन्घकस्य स्वेन दष्टान्तस्थैवासंः 
भरतिपत्तः। यदपि सोपाधिकते तच्रत्वेनाधिष्ठानसलमसत्ताकत्वमुपघेः तद्धर्मस्य वा, अभ्यस्यमानः 
चेक्षयाधिकसत्ताकत्वं बा तयोरिति पश्चद्धयमुद्धाव्य प्रकृते तदह्यं न संमवतीति दूषणाभिधानम्, 
सदयुक्तोपारम्मनम्; यदन्वयव्यतिरेकालुविधाधितया यत्प्रतीयते तदपेश्चया अधिकसत्ताकतद्धमा- 
शअ्रयान्तसभावस्यैव सोपाधिकत्वे तन्नत्वात् । नचेवं श्षीरसंपृर्नीरेक्याध्यासनिबन्धनक्षीरघर्म- 
अतीतिः सोपाधिकी स्यात्; तस्याः सोपाधिकत्वे इष्टापक्तेः । नचु-बुद्धिगतं कैतवं किमहमथ, 
अहमर्थगतं वात्मनि अभ्यस्यते । आचये आसोपितस्याप्यनर्थस्यात्मन्यभावे तस्य बन्धमोक्षानधिकररण- 
स्वापत्तिः, द्वितीये अनध्यासेनैव “अहं कर्तेति प्रतीत्युपपत्तो किमभ्यासेनेति- चेन्न; अहंकारस्तु 
चिदचिद्धन्थिरूपतया च्य शाः । तजाचिर्ददो वुद्धो कवैत्वसच्ेऽपि तद्धिशि टाया बुद्धेधिव्येक्याध्यासं 
विना अहं कर्तेति प्रतीतेस्योगेनाध्यासस्याव्रहयकत्वात् । एतेन-आरोपितकदैत्वस्याप्यभावे 
आत्मनो बन्धमोक्चानधिकरणत्वं स्यादिति- निरस्तम् । नच--“कतौ शाख्रा्थच्वादि"लिधिकरणे 
त्वयाऽपि साङ्यरीत्या बुद्धेः कर्त्त पातत, जीवस्यैवेति सिद्धान्तितत्वैन विरोधः £ नचाविवेक- 
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गोडवह्यानन्दी ( लघुचन्द्रिका )। 

ल्म्येन म नोऽध्यासे हि तत्पूर्वं विद्यमानो भनोमेदम्रहः प्रतिबन्धकः वाच्यः, स च नास्येव; तन्सस्वे तादात्म्येन मनो- 
ऽध्यास्ासंभवादिति मावः । तादात्म्यग्ररस्येति। अयं भीषणः सर्पो भीपण इनि एूथगुलेखस्यास्यन्तिकमेदम्रहव्याप्य- 
रवात्तादशय्रहे सति च तादारम्यज्ञानस्यानुर्पादा सादात्म्यारोपकाटे नोक्तमरह इनि भावः । वस्तुतस्तु--भीपणत्वावि- 

रूपेण नायन्तिकभेदम्रहः; तेन रूपेण तादारम्याध्यासात् , दारीरस्वमनस्त्वादिना तादारम्यं नाध्यस्यते, किंतु मनुष्य- 

त्वगोरत्वकवैत्वादिनेत्ति । अहं गौरः शरीरं गारं मनः कतु चन्यं कल इति व्यवहार आ्यन्तिकसेदधीव्याप्योऽपीष्ट 
एवेति ध्येयम् । यदपि सोपाधिकत्वे इत्यादि इति पश्चद्रयं सोपाधिकत्वे तश्रत्वेनोद्धाव्य प्रकृते तस्पक्षद्वयं न संभमव- 
तीति योजना । तत् दूषणामिधानमिलयर्थः । यदन्वयव्यतिरेकाुविधायितयेति । यस्योपधिरूपस्य धर्मिणः 
सश्निधिकार एवेत्यथः यत् श्रतीयते यो धर्मः प्रतीयते । तदिति । तद्धर्मतः । अधिकसत्ताकतद्ध्माश्चया- 
न्वराभावस्येति । अधिकसत्ताक् तद्म॑स्य यदाश्रयान्तरं तदभावस्येव्य्थः ¦ सोपाधिकस्व इति । यथपि तन्दमै- 

सोपाधिकस्य इति वक्तुुचि तम् ; तथापि नात्मनि कवृत्वाद्यन्तरमुत्पथते, किः नु करवैत्वादिविदिष्टस्य मनस आस्मन्या- 
रोपात् बिरोपणीभूतकर्त्वादेमैनस्येकः आत्मन्यन्यः संबन्धः स्वीक्रियते । तथाच कवत्वादिकं नात्मन्यौपाधिकम्, 
किंतु तरसंबन्ध इत्यस्यापि विवरणोक्तपक्षान्तरस्य संग्रहाय सामान्यतः सोपाधिकस्वे इत्युक्तम् । कवैत्वादिकमन्यदा- 

त्मनि जायत इति पश्च एव युक्तः । अन्यथा स्फटिके रोहित्यान्तरं जायत इत्यपि न स्थातं । स्वीक्रियतेच पञ्चपादिका- 

कृडिः; ““स्फटिकमणेरिव रोहितिमा करृत्वादिकमान्मनो मिथ्ये''ति तेर्क्तत्वात् । यदि तु दर्पणे अुखस्येव स्फटिके 
लौहियस्य संबन्धः प्रतिबिम्बितत्वरूपो जायतते इनि तत्राभिभरेतं, तदा मिथ्येनि नोक्तं त्यात् ; प्रतिबिम्बस्य तन्मते सत्य- 
स्वात् । तस्मात् स्फटिके लौहस्य तत्संबन्धश्च मिथ्येति प्रययात् हवयमपि स्फटिके जायत इति तद्दास्मन्यपि कवै- 
स्वादितत्संबन्धौ जायेते इति स ॒शएव पक्षः कण्ठत उक्तः । इष्टेति । उपाध्यधिष्टानयोरमिकितत्वेन ग्रहणं तु न सोपा- 
धिकस्वे प्रयोजकम् ; अयो दहतीत्यादौ तदभावादिति मावः । अहंकारस्त्विव्यादि. । न बुद्धिगतमहमर्थंऽध्यस्यते, 
अहमर्थस्य वय्त्वादधिष्ठान एव बुद्धिगतस्याध्यासात् । नाप्यष्टम्थगतमात्मनि । अहमर्थे कनैस्वादेरस्वाभाविकत्वात् 

अभ्यासं धिनेवाहं कर्तेति बुदधेरसंभवः, अहमिच्युलेखस्याच्यासविषयकस्वादिति भावः । विनेति । कर्ृत्वादिविशिष्टत- 
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निषन्धनं जीवनिष्ठत्वम् ; अविवेकस्य साङ्खमतेऽपि सत्वादिति-वाख्यम् $ बुद्धेरेव कर्तत्वम्, 
भोकदत्वं चेतन्यस्येति पूर्वपक्षं कृत्वा करत्वभोक्तृत्वयोरेकाधिकरण्यनियमेन भोक्तत्ववत् कतैत्वम- 
प्यङ्ीकतेग्यमित्युक्तम्; न तु बुद्धेः अकर्दैत्वं आत्मनो वा खाभाविकं करठैत्वमिति । "यथाच 
तश्चोभयथा' इत्युत्तराधिकरणे पूवोधिकरणोक्तस्यात्मकरैत्वश्य स्वाभाविकत्वपूर्वैपक्षे ओपाधिकत्वस्य 
स्थापितत्वात् । यतो न तदधिकरणविरोधः 1 यवपि बुद्धेः करैत्वे करणत्वं कथयिति ? तदष्य- 
यन्तम् ; अन्यच कञ्यौ एव चुद्धेरुपलकर्ि पति करणत्वोपपत्तेः । नच-करतैत्वा्यन्थरूपवन्धस्य वुद्धि- 
गतत्वेन मोक्षस्यापि तद्न्वयापत्तिः, अनथेतन्निचरस्योरेकाधिकरण्यनियमादिति- वाच्यम् ; करठैत्वा- 
देश्चेतनगततयैवानथैतया बुद्धेरनथोनाश्रयत्यात् । न च चैतन्यगतस्यानथत्वे चेतन्यस्याप्यन्थंकोरो 
निवेशापत्तिः; आत्मसंबन्धित्वेनेवानथैस्य हेयत्वेनात्मनोऽपि हेयत्वं स्वैमतेऽपि स्यात् । आरोप. 
तत्वपुरस्कारेणानथत्वाभावात् नान्योस्या्चयः । नच--शुद्धारमनः कदापि नानथौश्रयत्वेन प्रतीतिः, 
्रमकाले अदं भोक्ता प्रमाकाङे बुद्धिरमोक्वीति प्रतीतेरिति--वाच्यम्; शुद्धस्य भोक्तत्वायनथी- 
नाध्रयत्वेऽपि उपदहितस्य शुद्धात्खाभाध्रिकसमेदाभावेन बन्धमोक्षसामानाधिकरण्योपपत्तेः । पतेन-- 
बुद्धिः धवणादिकर््रीति तस्या एव फट मोक्षोऽपि स्यादिति वाच्यम्; शशाखफटं प्रयोक्तरी"ति- 
न्यायात्, अन्यथाऽतिश्रसङ्ञादिति- निरस्तम्; जातेष्िपिद्रयक्षय्ोग्यभिचारात् । नच पूतपु्रकत्वं 
खगेभागिपितकत्वं वा क्तैगतमेव फलम्; तस्य फङत्त्रेना्रवणात् । न च तारक्पुजरकत्वं फलेन 
सम्बन्धः, न तु फरुमिति--वाच्यम्; पव हि संयुकसमवायादिना पिज्रन्यस्यापि तत्फलं स्यात् , 
अदाख्ीयत्वाविशेप्रात् । नच--पित्रथपुत्रगतं पूतच्यादिकं तवचुष्ठातुः पितुरेव फम्, तेन तदुदे- 

गोडब्रह्मानन्दी ( घुचन्द्रिका ) । 
येक्थाप्यासस्यावश्यकत्वे तु विनिगमकाभावात् , कवृत्वाद्िधमौध्यास्रोऽप्यावक्यक इति भावः । चैतन्यस्येति । सुख- 
दुःखानुभषस्वरूपं भोक्वृस्वं चित एव युक्तमिति भाषः । "नियमेनेति । "करोमि सुओ" इति धीसिद्धेनेति शेषः । 
करदीत्षम पीति । असंषगा मरस्य वैरिष्यभ्यवहारेतस्वे गोरवाद्विरिष्डुदेरेव तेतुव्वाद्कतेयादिम्यवहारात् करू 
स्वादिकमप्यारमात्मनि बाण्यम् । न ष्व--कर्वृस्वभोक्वृ्वयोरेकाधथिकरण्यनियसमाद्रे हद्धेरपि भोक्तृष्वापत्तिरिति-- 
वाख्यम् ; सुखाचनुभववादपम्यारोपस्य इदधौ सस्वेनेष्टापत्तेः ! अन्यश्च रोकिकवैदिकश्छियामात्रे । कलयोः “विक्ञानं यज्ञ 
तयुते कमणि तनुतेऽपि चे'ति भरस्युकछकतैस्वयुक्तायाः । कपर वृत्तिप्रतिभिम्बितां वृष्यवच्छिश्नां सञ्नावरणां घा 
चितम् । प्रति कारणत्वेति । इततिद्रारकरैदुववेथः । चेतनगततया विश्निष्ठकवृतास्वादिना । अनथेलया 
देषोदेश्यतया । सन्थना्यत्वात् देषोदेश्मतावण्डेदकधर्मविशिष्टानाश्रयस्वात् । ससेबन्धितवेन यस्य यत्र द्वेषः, 
तस्य खसंवरिधितवेन तवुभाके इष्डेति नियमः; इदं माऽस्तु इति देषदेकदभावो मेऽर्स्वितीष्छानु भवात् । तथाच 

स्वसंबर्धित्येन छवृरवादिकं द्विषता स्वसंबर्धित्वेन तदेभावस्येश्यमाणस्वात् कतृस्वादिशन्भाभावश्च विभिष एव युक्तः, 
नतु बुद्धिनिष्ठतयाऽऽपादनाहंः । नश्च प्रतियोगिमति स्त्र भ्वंसावष्यंमावः, लाश्चयनाशजम्यबनाशे व्यभिचारात् । नयु 
बुद्धेः कतृरवादिकं न बम्धः, करंत्वास्मनो मिध्याकतेस्धादिकमिति कर्पना मिध्यारविश्यभीना, भिभ्यास्रधिद्धिश्चोक्त- 
कट्पनाभीनेसयन्योन्याश्चयः, तसत्राह--आरोपितत्वेति । अउद्धि्यवि वन्धस्याश्चयः स्यात् तदा मोक्षस्यापि ख्यात् 
इति त्वयोक्ते तक विपर्येयानुमानमम्मद्भिमतमिति समाधानं कवस्वादेरित्यादिनोक्त नतु मिथ्याभूतस्य बन्धकल्पनया 
किंचित् साभितवमिति भावः । खामाधिकेति । वादासम्यविरोषीष्यथः । मेदस्मेव सादात्म्यसपापि सस्वेनेति यावत् । 
पतेन उपहितधिशिष्ठकवैस्वादेः छदाभिश्रनिष्टष्वेन । जातेषटयादीति ! नयु-यत्रामरयोक्टुगततया शाखेव फट 

यु, वत्रोम्यायो न भवतेते; सन्देहाभावात् , किस्वन्यत्रेति-खेत्, तर्हिं मोक्षस्याविद्यातस्कार्योच्छेदस्य भयोक्तृनिष्ठ- 
स्वा्नमवात् तत्रापि नोकम्यायगरबृत्तिः । वस्तुतस्तु- मोक्षो म शाख्रफरम्; यष्फरसाधनत्वे श्राखतास्परय, तदेवं 
हि वत् । क्ताने मोक्षसाधनत्वं पु रोकसिद्धमिष्यादि बोध्यम् । एवं हि संयुक्कसमवायाविनेति ॐेदः । एवशब्देन 
शु फरूमियस्य पूर्वास परासक्तः । हि यतः । कमोन्वरस्येति शोषः । तथाच यतः जतेश्यादिभिन्नकमेणः फल 
स्वाश्रयसंयुकसमवायादिना कतरि न जायते, भवतः ताद्गिस्यादिकं न श्व वाच्यमिति पूर्वेणान्वयः । यथाश्चुतं ष्वस- 
तम्; प्रयोश््येव पकस न्यायसिद्धतया पित्रम्यस्य तदापादनार्तभवाव् । पित्र्यस्य पत्रय । स्यात् भवत्येव । 
अद्ाद्ीयत्त्ेति । शुज्रगतं फं आखेण बोध्यम् । कायकारणयोः सामानाधिकरण्यं तु श्राञ्चाबोधितमपि विकर्प्य- 
मानं पितरीव पुत्रेऽपि संभवति; कायेख कारणस्य वा परंपरासंबन्च इखस्याविनियम्यस्वात् । तथाच प्रयोषयैवेति 
नियमः सुपर पुम । च्च मयोकसीषयुसपते, नवु रप्र कर्ेवेति--वाख्यस्; ऋत्विज फकसंबम्भवारणाय भगोकयेयेलयस्या- 
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ह्राद्; न वेहास्मा अन्तःकरणा्थः, येनात्मगतो मोक्षः तस्योदेदयः स्यादिति--वाच्यम्, आत्मा 
यद्यपि नान्तःकर्णार्थः, अहमथगततया तथापि फटस्योदेदयत्वाचभवात् अहमस्य चात्माना- 
त्मरूपत्वेनात्मन्यपि फले उदेश्यगतत्वानपायात् । यद्वा--आरोपितानासेपितसाधारणे कर्त 
त्वमेव फलभाक्तवे प्रयोजकम्, तच्ात्मन्यस्त्येव । नच-ररीरेऽप्यारोपितकरैत्वेन फलमाक्त्वा- 
पत्तिः; फरपर्यन्तमसच्वेन फलमभाक्त्वासंभवात् । न हि कतः फखभाक्त्वनियम ब्रूमः, किंतु फल- 
भाजः करठैत्वनियमम्; अजनितफलकर्मकतेरि व्यभिचारात्, अप्रयोजकत्वाचच । नयु-मनसः 
क्त्वं न धरते; कतिकर्मत्वस्य करणत्वस्य च तद्विरोधिनः श्वुलयादिलिद्धत्वात्, बुद्यमावेऽपि 
कठैत्वस्य श्रूयमाणत्वाच्च । तथाहि 'तन्मनोऽङ्रुते"त्यादौ मनसः ऊतिकर्मत्वम् शरण्वन्तः 
श्रोत्रेण बिद्धासो मनसेग्लयादिश्चुतो श्ारीरवाच्जनोभिर्यत् कर्म पारभते नरः इव्यादिस्तौ 
च करणत्वम्, मन उव्क्रामन्मीछित इवाश्चन् पिवन्नास्तेवेव्यादिश्चुतौ मनडत्करमणेऽप्यात्मनः 
कटरैतवम्, तथा परं ज्योतिरुपसंपद्य खेन स्पेणाभिनिष्पयते स॒ तत्र पर्येति जक्चन् कीडन् 
रममाण इत्यादौ खरूपाविभीवरूपपरमपुक्ताचपि कठत्वं (कतौ विज्ञानात्मा यो वेदेदं जिघा- 
णीति “स आत्माऽऽनन्दभुक्तथा ्रा्ञ' इत्यादिश्तितश्च कदैत्वम्, तथाच बुद्धिने कर्चीति- चेन्न 
“विज्ञानं यक्षं तनुते" इत्यादिश्वुल्या मनसः करवैत्वेन खक्तिकर्म॑त्वबिरोधेऽपि त्रे्वरङृतिकर्म॑त्वस्य 
उपकड्ि प्रति करणत्वस्य चाविरोधात् ईश्वरे अविदयावृत्तिरूपक्ञानेच्छावत् तद्रूप तिसंभवात् । 
नच--विज्ञानपदं जह्यपरम्, "विज्ञानं बरह्म चेद्धेद् । तस्माचेन्न प्रमाद्यति शरीरे पाप्मनो हित्वा । सवीन् 
कामान्. समदनुते ।' इत्यादिवाक्यशेषादिति- वाच्यम् वाक्यरोषोक्तमुयुश्चहेयश्ुद्धबद्यणो यक्ञकदैत्वा- 
संभवेन कैतवेन प्रतिपाद्यमाने विज्ञाने ततो्थौन्तरत्वनिश्चयात् , “अन्नं ब्रह्मेत्युपास्त इययेतद्ा- 
क्यसमानयोगक्षेमत्वाच । (त्रैव सति कतौरमात्मानं केवरं तु यः। पदयव्यकृतवुद्धित्वात् न स 
परयती"त्यादि स्मरतेः श्रङृतेः क्रियभाणानी"त्यादिस्मृतेश्च । नचात्मनि खातच्येण कतैत्वनिषेधबो ध- 
कत्वमनयोः; सामान्यतो निषेधे बाधकाभावात् । अतव “ध्यायतीव लेखायतीवेत्यादाविवशाब्द्ः । 
नचेवशब्दः परतन्रप्रभो धभुरिवेतिवत् जीवकर्ैत्वे परतन्रतामा्रपरः, तद्वव्न बाधकाभावात् । 
नच--वुच्यभावेऽपि आत्मनः करैत्वश्रवणात् बुद्धेः कतैत्वासंभव इति-- वाच्यम्; बुद्धेः कतत 
जनकत्वमात्रे वा सर्वथा तस्या जीवनिष्ठत्वेनाभिमतायां कृ तावपेक्षणीयत्वेन तदभावे कवैत्वबोधकस्य 
तवापि मते उपचरिताथेत्वात्, निधे्मकत्वनिर्विकारत्वनिष्कियत्वादिबोधकश्युतिविरोचाच् । नच-- 

५ 
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वश्यं वाच्यष्वात् । पि्र्थपु्ेति । सुखादियोगित्वेनं पिहुरिच्छाबिषयपुत्रेय्थः । तेन पित्रा ! तदुदेशाद् पुत्रगत- 
त्वेन एरस्य काम्यघ्वात् । यथा अआमादेः खनिष्टतवाभावेऽपि स्वसुखसाघनत्वेन गृहीतं यत् स्वस्वादिकं, तद्वस्वेनेषटत्व 
तथा पुत्रपूतस्वादेः खसुखपरयोजकत्वेनेष्टतेति भावः । आत्मा छद्धत्मा । अन्तःकरणाथे;ः शद्धान्तःकरणार्थः । 
सखुखस्फुःरणं भवतु सुखख भवतु रफुरणम् । स्फुरणं निहुःखं भवत्वितीच्छायुभवात् पुत्रादिवदास्माप्यन्तःकरणाथ. 
एवेति यपीलयनेन सूवितम् । अहम्थेगततया तथापि वथाप्यहमथैगततया । आत्मन्यपि फले मोक्चरूपके- 
वलाव्मगतेऽपि फले । उद्ेदयगतत्वानपायात् अन्तःकरणाथौहम्थाभिन्नारमगतत्वानपायात् । “कतां चिन्ञानात्सेऽत्ति 
भरशनोपनिषत् । आनन्दञुगिति । “बिग्वो हि स्थूरुयुक् निलयं तेजसः मरविवि्तमुष् । आनन्दमुद् तथः प्रा्ख्िधा मोग 
निबोधत ॥ इति गोडपादोक्तमाण्डुक्यवक्यम् । उपरिध भतीतिम् । तथाच प्ररीरवाञनोभिरयस्कर्मैलयादावप्यु- 
परुच्धिपूरवककमैसूपरुल्धिद्वारकमनसः करणस्वभुक्तमिति भावः । पएतद्धाक्येति । एतदकं यत् सर्वं वे तेऽन्रमाञु- 
वन्ति । येऽने बह्मोपासते" इल्यादिवाक्यं तदियथैः । खमानेति । उक्तवक्यशेषे सत्यपि "ओषधीभ्योऽन्नम् । अन्नात् 
पुरुष इत्यादावन्नपदं न बह्माथकम् ; अनन्वयापत्तेः । एवं “विक्तानं जह्य चे'ल्यादिरेषे सल्यपि विज्ञानं यक्ञ'मिल्यादौ 
विक्ञानपदं न बह्याथैकम् । बह्यविदामोतील्यादौ भक्तं बह्म हि विक्तानादाबुपाखमुच्यते । तच्च शुद्धमेवेति न कर्वैत्वा- 
न्वययोग्यमिति भावः! बाघकाभावादिति । ¶ञचेते तख हेतव” इति पू्ैवक्ये क्रियासामान्ये भास्मान्यपञ्चाना- 
मेव हेतुत्व मिस्युक्त्वा एवं घति केवरं कवैस्वादिशचून्यमाव्मानं तु यः कर्तारं पश्यति ख दुमैतिरिय्थस्य स्फुटुक्तष्वे- 
नादंकारविभूढत्वस्य कतौहमिति डुद्धौ हेदतयोक्तस्वेन चास्ातच्यं नाथे इति भावः। इवशब्द् इति । “दवोप्रमाया- 

 भल्पतवे' इयादिकोबात् आभासत्वरूपाटपष्वेन कदैत्नादिषोध द्रति शेषः । उपचरितेति । भणसंनादवाक्ये मन- 
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निधर्मकत्वरूपधमभावाभावाभ्यां व्याघातात् ज्ञानत्वसाक्षित्वादिवत् सद्यस्यासस्यस्य वा ज्ञाठत्वादे- 
रप्यात्मन्येव संभवा निधर्मकत्वश्ुतिनं श्रूयमाणाथेपरेति-- वाच्यम्; निधर्मकत्वस्य धमीभावरूपस्य 
ब्रह्मखरूपानतिरेकेण धर्मत्वाभावेन व्याहत्यभावात्। यस्वसल्यस्य सव्यस्य वाज्ञातृत्वस्यात्मन्यपि संभव 
इत्युक्तम्। तदिष्टमेवः नद्यारोपितमपि कठैत्वमात्मनि परतिषेधामः । नच- निर्विकारत्वं द्वव्यान्तररूप- 
तया परिणामाभावपरम्, नु विशेषाकाराभावपरम् , तच्चात्मनः कतैस्वादिलक्छेऽप्यविरुद्धसिति-- 
वाच्यम्; द्रग्यास्तररूपतया परिणामनिषेधकमपीदं वाक्यं निधर्मकश्रुयनुसारेण विरषाकारमाच्स्येव 
निषेधपरम् , सामान्यनिषेघेनेव विरोषनिषेधप्रातेः । नापि-निष्कियत्ते क्रिया परिस्पन्दो चा धात्वथो 
चा । आये इष्टापत्तिः, द्वितीये आत्मन्यपि अस्त्यादिधास्वथैरूपसत्तादेः सत्वेनासिद्धिरिति- वाच्यम्; 
ब्रह्मण् एव सद्ूपत्वेन तत्न सत्तादेरप्यभावात्, कियापदस्य छतिपरत्वाच । अत एव मनसोऽभावे 
सषु कलैत्वाद्यदरोनम् । नच--तद्ापि शवासादिकरैत्वं दयत एव, खुषुसो “भूभूरियेव प्रश्वसि- 
तीति श्रुतेरिति--बाच्यम्; “न तु द्वितीयमस्तीष्ल्यादिश्चुलया तं प्रति श्वासस्यैवाभावेन वत्कठैल्वस्य 
खतरामसंभवात् 1 यद्वा-क्रियाशक्तिपाधान्येन प्राणात्मकस्यान्तःकरणस्य तदापि सत्वेन तदुपा- 
धिककठैत्वस्य तदापि सत्वात् । तथाच श्वुतिरम्यपरा । ददौने च दरषटविद्याकर्पितश्वासादिबिषयम् । 
ददं च टष्टिखृष्टिवाद णव समर्थितम् । कामः संकस्पः इत्यारभ्य ीधींमीरित्येतत्स्वै मन प्वे- 
लयन्ता श्रुतिरपि मनसः कर्वैत्वपरा, न तु मनसो निमित्तत्वपरा । नच--“मनसा चा अग्रे संकस्प- 
यतीलयादिश्चुलया “आत्मेन्द्ियमनोयुक्तं भोक्तेदयाहु्मनीषिणः इद्यादिश्ुल्ा च मनसः करणत्वमिति- 
वाच्यम् ; मनोग्यतिरिक्तस्य संकस्पानाश्रयत्वेन “मनसा वाः इति श्चुतेरुपफ्चरितार्थत्वात् । नापि- (९) 
आत्मा, मोक्चसाधनविषयङृतिमान्, तत्फङान्वयित्वात्, संमतचत्, (२) अज्ञान, ज्ञानसमानाधि- 
करणम्, ज्ञाननिवस्यैत्वात्, ज्ञानधागभाववत्, (२) इुःखादिभोगः, मोश्चसखमानाधिकरणः, बन्ध 
त्वात्, संमतवदित्याययुमानेरात्मनः कर्तत्वसिद्धिरिति- वाच्यम्, आदाञुमाने आसेपितानायोपि- 
तसाधारणकतिमच्ं वा साध्यं अनारोपितकृतिमस्वं वा आये इष्टापत्तिः, द्वितीये जतेष्टिपितयज्ञ- 
जन्यफङान्वयिनि व्यभिचारः । दवितीयाचुमानेऽपि आसरोपितानारोपितसाधारणन्ञानाधिकरणघुत्तित्वं 
वा, अनारोपितक्षानाधिकरणच्त्तित्वं वा । अग्रप्याये इष्टापत्तिः, दितीये अनादिभावभिन्नत्वस्योपा- 
धित्वम् ! ठतीयाञुमाने आरोपितानप्योेपितसाधारणसंबन्येन मोक्षसामानाधिकरण्ये इष्टापत्तिः, 
ति १५०५0५५० = 
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उ्कमणे कर्वत्वादिव चनं वपोत्लनन वाक्यवत् गोणाथेकम् ; “मनो होच्वकाम तत्संवत्सरं भोष्य पर्थल्योवाचे"ादेर्बा- 
धितार्थकत्वात् , परमसुक्छावपि कर्वत्वं तु जीवन्मुक्तस्य मनःस्थितावेव, विक्ानातमना कवरत्वं तु बुद्धितादात्म्यात् । 

भाज्ञस्यानन्दयुक्त्वं वचानन्दालुभवस्याश्रयत्मनुकुरुग्यापारवस्वे वा मनोख्येऽप्यस्ति; कृतेरेव मनो मात्रिषटव्वात् । 

श्रुतीति । वरो नियणः" "कूरस्थोऽदवितीय' इष्यादिश्चतीलथैः । धर्मत्वाभावेनेति । धमौमावस्वनिरिष्टरूपेण 
धरमसवसख कटिपिवत्वेन धर्माभावसाधारणधर्मसामान्यसखामावबोधनद्वायेक्तश्चतेरखण्डबो धकस्वेनाव्याहतिरिति भावः । 

सामान्येति । परिणामसामान्येल्थः ! विशेषेति । ढव्यान्तरादिरूपेण परिणासेलथः । ननूक्तास्मखरूपा सत्ता न 
धात्वथैः, मायावच्छिन्नविच्वेनाबाध्यस्वेन वा धातुक्षक्यतावच्छेदकेन उपहिता सत्ता छुद्धास्मन्यस्लेव, तत्राह-- 

क्रियापदस्येति ! अदशनिति । अन्वयब्यतिरेकदनौनेन मनसः कवैवादुपादानत्वमेव कटप्यते; कायौश्रयनि- 

ए्तवेनान्तरङ्ष्वात् , नत निमित्तत्वम्, आत्मा तु कार्यमात्रे चिवर्तोपादानमेव परेणापि जयस्य ज्तानसंबन्धो वाच्यं 

एव 1 तथा मनः निमित्तम् आत्मा वा उपादानम् इति परेण वाच्यम । मया हु मन उपाद्ानमेवोव्येते । परख ज्ञान- 

केयसंबन्धवत् मम दडयारमनोः संबन्ध इति मे खाघवमिति भावः । इटिखषटिपक्षे तेन प्रमात्रा अज्ञाततसप्राणादेरसं- 

भवेऽपि पक्षान्तरे तत् संभवती्यारयेनादह--यद्धेति । अन्यपरेति । ष्देवाः परमात्मानं भरिष्युपासार््ः । तदधे" 

वैति सुक घुरुपो भश्रूरियेव भरश्चसिती"ति श्रुतौ तस्मादित्यादि उपासनास्तुतिपरमिल्थः । उपचरितेति । उप~ 

ङष्भौ मनसः करणत्वेऽपि सङ्कख्पादौ तदभावात् मनःपदं मनोगतायाः सङ्क्पादिसामम्या बोधकम् । वस्तुर्तः-~ 

उछसामग्युपहितरूपेण मनस एव करणव परङृतेऽथैः; सामञ्थाः करणघटितस्वात् । अत्व “मनसैव सनो ज्येदिः- 

त्यादावपि नानुपपत्तिः ! फान्वयित्वादिति । यो यस्फरवान् , स तत्साधनङ्ृतिमानिति व्याधिरबोध्या । अना- 
सेपितेति 1 भमिखमससषकेलयथः 1 द्वितीये द्वितीयेऽपि 1 साभ्याप्रसिद्धिरिति 1 आस्मसखमसत्ताकरसंबन्धनिवेशे 

"~> 0 ०१५०१६५ 



&१२ धद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेद+ १ ] 

अनारोभितसवन्यन सामानाधिकरण्य साध्याप्रसिद्धिः । तसात्तिद्धं भनसः कतैत्वमात्मन्यारोप्यत 

इति ॥ इव्यद्वेतसिद्धो कवैत्वाध्यासो पत्तिः ॥ 
[का 0 0 

गोडह्यानन्दी ( खधुचन्द्रिका ) । 

अप्रसिद्धिः, धर्मिषमक्तत्ताकतचरिवेशो सिद्धसाधनम्; अहम्थरूपधमिसमसत्ताकश्वैय सिद्धत्वादिति भावः ॥ इति 
छधुचन्दिकायां कवैत्वाध्यासोपपत्तिः ॥ 

^ 

अथ कर्वतवाध्यासोपपत्तिः । 
( १) तत्र न्यायामृतकाराः- 

खामाविकमेवात्मनः कलं, नत्वोपाधिकमारोपितम् । प्रसेकं स्फटिक पुष्पे भवेद्रक्तत्वघुद्धिवत् 1 
चिति बुद्धौच कवैत्वसाक्षात्कारः कदाचन । यथाच रक्तत्व॑पुष्पगतं भ्रयकषमेनं॑कवैत्वमपि साक्षि- 
भालं मलयक्षमेवेति मनः कतृं चेतन्यं कै इतिच प्रययप्रसङ्गः ! मनसश्वैतन्यात्मनाध्यासेऽपि रस्बसप॑स्थङे रनौ 
भीषणत्वान्तरमिव चैतन्ये कतेत्वान्तरतीतिग्रसङ्गः । यदापि मनो न स्फुरणं, वितु स्फुरतीति प्रतीतिः, तदापि 
अलेकं न कवत्व्रययो इृद्यते । अभमेदमरहदश्षायामपि अयं भीषणः सपो मीषण इति प्रतीतिद्यमिव नात्र तत् 

दस्यते । एतेन--युद्धिगतं कतैत्वमहमथऽहमर्थगतं वां आत्मन्यष्यसमिति न म्रतीतिद्वयपरसङ्ग इति-निर स्तम् $ 
आत्मनो मोक्षानन्वयापततेः, अनध्यासेनेवोपपत्तावध्यासायोगात्। किच सोपाधिकाध्यासे उपाधेस्तद्ध्मस्य वाऽधिष्ठनसम- 
सत्तीकत्वमध्यसमानाधिकसत्ताकत्वं वा तश्रम् । दरदयतेहि पुष्पे, तद्रकिमनिच अधिष्ठानसमसत्ताकलम् अध्यस्यभानप्रातिभा- 
विकरक्तताधिकसत्ताकर्लशेति अरक्तेऽन्तःकरणतद्धमेयोः चित्समसत्ताकलत्वं  अध्यसखमानव्यावहारिककर्तैत्वाधिकसत्ताकलं 
धा न. विधत इति न सोपाधिकोऽयमध्यासः ¦ वस्तुतस्तु--मनःकरणत्वपरसिद्धिततवर्मैत्वकरणत्वश्चुतिभ्यां विरोधात् बन्ध 
भोक्षयोः कृतिकल्योश्च वैयधिकरण्यापततेश्च न मनः क्य इति जानीमः । विज्ञानं यज्ञं तुते इति वाक्यं तु विज्ञानं ब्रह्म 
चेदवेवेत्यादिवाक्यशेषालुसारेण श्रह्यकतैत्वपरमेवः; नतु मनः्कतैतापरम् ! अतएव मन॒ उदक्रामन्मील्िति इवाश्चन् पिव- 
भिवेति श्चुतौच मनउत्कमणानन्तरं मुत्तो चात्मकवलश्रवणमुपपदते । अहं कयोभीखादिप्रयक्षम्., (१) आत्मा मोक्षसाधन- 
छलयाश्नयः, मोक्षान्वयित्ात्, संमतवत् , (२) अज्ञानं ॒ज्ञानसमानाधिकरणं, ज्ञाननिवलयंलात् › ज्ञानप्रागभाववत्, (३) 
हुःखादिभोगः, मोक्षसमानाधिकरणः, बन्धत्वात्, संमतवत्, श्यनुमानम्, कतां विज्ञानात्मा यो वेदेदं जिघ्राणानि” 
“स भमा भनन्दभुक् तथा प्रज्ञः” इत्यादिश्वुतयश्वातएवोपपदन्ते । यथादीश्वरकवैत्वं अमाणन्तराग्राप्ं नेवमहमथौन्या- 
ह्मरूपस्कतैत्वमपीत्युकतशचुलयवादत्वशाङ्ा नाघावसरं लभते ! निधै्मकत्वेन सथर्मकलाज्ञानत्वासाक्चित्वादिवदात्मन्येव सलय- 
खासलस वा ज्ञावृलदेरसंभवाच्च निधर्मकल्वं । सत्तारूपधात्वथौश्रयत्वेन निष्कियत्वम् । य॒णाश्रयत्वेऽपि दरव्यान्तरलाप- 
तिरूपविकारानापातेन निर्विकारत्वं वा नात्र बाधकम् । सणुपावपि सुपो मूरभूरित्यैव श्वसितीति कर्वलश्चवणात॑ तत्रं तद~ 
भवेश्रवणमपि न बाधकम् । देशादिवन्मनसोऽपि निमित्तत्वेनापि तदुपपत्तेश्च 1 एतेन--कामः संकल्प इल्यादिश्चुतिरपि- 
ध्याश्याता; “तस्या अपि मनःकरणत्वेनोपपत्तेः । अतएव मनसा वा अभे संकल्पयती"लादिश्चु्युपपत्तिः । “ध्यायतीव 
डेलायतीव “अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते” इव्यादिकंतु जीवपारतच्यविवश्षयोपपज्ञमिति नं दोष इति सर्वथा 
आत्मैवं कर्तेति पिद्धम् : अतएव कतौ शाघ्राथवत्वादिति इुद्धिकवरत्वनिरासेन जीवकर्तैत्वन्यवस्थापनमप्युपपन्नमिति-- 
भरतिपाद्यन्ति ॥ 

(२) अद्वेतसिद्धिकारास्त- 
ने खोमाविकमात्मनः कवैलं किल सोपाधिकाध्यासविषयत्वादारोपितम् । कदैत्वविशिष्टन्तःकरणय चैतन्यातमनाध्यः- 

लात न मनः क चेतन्यं क इति प्रतीतिद्रयुपलमामदहे \ मनोनिष्टक्दैत्वादतिरिक्तमेव कर्वैत्वमात्मनि विदयते चेदपि 
चेतन्यमनसोरेक्याभ्यासात्, न विविच्य कवरैलद्वयप्रतीतिः । यदन्वयन्यतिरेकाश्चुविधानेन यलतीयते. तद्पेक्षयाऽधिकसत्ताक- 
तद्धमाश्रयान्तराभावसयैव सोपाधिकत्वे तन्नत्वात् न रुसर्प्रमसखापि सोपाधिकत्वपत्तिः । पवतेन--उपाधेसदर्मख 
वाऽधिष्ठानसमसत्ताकतलमध्यसखमानाधिकसत्ताकत्व वा सोपाधिकत्वे तच्रमिति कल्पना तदषणादिकिमनुक्तोपालम्भनमिति-~ 
चितम्। अहंकारस्ठं चिद चिदवन्धरूपोऽध्यासषपिच्यधीन इति बुद्धिचैतन्याध्यासं विना नाहं कर्तेति अतीतिसिद्धिः। थतेन-- 
अहम्थगतकवैत्वखातन्यारोप्रपकषेऽध्यासवेयण्योपवादनं-- परास्तम् । . मनस उर्परुन्धिकरणलवं नान्यकर्रत्वविरोधि 

, निपिव्. कग्रत्रषी्ि म. कभतकरणत्वश्ुयसुन मतके निरोधः स्पे ब्रन्धो यद्यपि बुदधिनिष्ठ > 



[ केस्वाभ्यासोपपत्तिः ] गोडव्रह्मानन्दीयुता । ६१३ 
(ननन 
आरोपितस्त आत्मन्यपीति बन्धमोक्षसामानाधिकरण्यं कृतिफलसामानाधिकरण्यच नायुपपननम् । विज्ञानं यज्ञं तयुते इति 
वाक्यं जेयञ्दधजह्मणः कतैलासभवेन न ब्रह्मपरं, कितु मनःपरमेवेति मनोऽकरीत्ये तद्विरोधोऽपि ष्परिहर एव ॥ बुद्धेः 
कदेत्वे निमित्तत्वे बोभयाथापि दुद्धिविगमानन्तरं कैलग्यपदेश जौपचारिक एवेति न मन उदक्रामत् इतयादिश्चुतितरिरोधः । 
अहं करोमीति अयक्ष तु आत्मक्त्वे न प्रमाणमिति पूर्वमेव निरूपितम् । एतेन-आत्मा, मोक्षसाधनकलयाध्रयः, मोक्षा- 
न्वयित्वात् , संमतवत् , ( २ ) अज्ञानं ज्ञानसमानाधिकरणं, ज्ञाननिवर्खत्वात , ज्ञानप्रागभाववत् ( ३ ) दुःखादिमोगः, मोक्ष- 
समानाधिकरणः, बन्धत्वात् , संमतवत्, इयायुमानान्यपि--पराहतीरि ; म्रथमानुमने आरोपितानारोपितसाधारण- 

कृतिमत्वख साध्यत्वे इष्पत्तिः । पतेन--द्वितीयतृतीययोरपि आरोपितानारोपितसाधारणसामानाधिकरण्यविवक्षणे इ्टपत्ति- 
रिति- सूचितम्; अनारोपितछृतिभत््वख तादशसामानाधिकरण्यस्य च विवक्षणे ्रथमादुमाने जवेष्टिफलान्वयिनि पुत्र 
व्यभिचारः, दवितीयाुमाने अनादिमावमिनत्वेन सोपाधिकत्वं, तीये साध्याभरिद्धिरिति । निपर्मकत्वै धमोभावरूपं 
्ह्मरूपमेवेति न तेनैव सधरमेकत्वम् । पतेन--निष्कियत्वमपि--व्याख्यातम्; आत्मनः सत्तारूपत्वात् अछ्ृतिमत्वाचेति 
निधैर्मकत्वेनाविरोधात् नात्मक्त्वे कता निज्ञानातमेदयादिशचुतयः प्रमाणतामर्न्ति; आरोपितकंतरताबोधनेनापि तदुपपत्तेः । 
निर्विकारत्वंतु निधै्कलतवश्रुखेकवाक्यतया विशेषाकारमात्रनिषेधरूपमिति तदप्यत्र बाधकमिति पयामः । अतपव-- 
मनसोऽभावे सुषुप्तौ कवैत्नायद्नम् 1 नठु द्वितीयमस्तीति सप्तं भति सर्वनिषेधाच्छराससेवाभवि कैतवं सुतरां न भवि 
ष्यति ! अस्तु प्राणोपाधिकं कववं खुघुपतावपि सर्वथा आत्मक्त्वं नोपपद्यते; मनसा वेति श्रुतेः मनोऽन्यस् संकल्पाना- 
श्रयत्वेनोपचरितार्थत्वात् । कामः संकल्प इति श्रुतिरपि मनःकवत्वे माणम् ! अहंकारविमूढात्मा कतीऽहमिति मन्यते 
ध्यायतीवेदयादिकंचात एवोपपद्यते । खातश्रयनिषेये तात्पर्यकल्पनं त्वप्रमाणमिति नात्मकरत्वं खाभालिकमुपप्ते । कतौ 
सशाल्लार्थवत्वादिद्यधिकरणमपि उत्तराधिकरणपययालोचनया कल्पितकलैत्वपरमेवेति न कोऽपि दोष इति--निरूपयस्ति ॥ 

(३ ) तरङ्िणीकारास्त-- 
खाभाविकमेवात्मनः कृत्वम् ; नायोपितम् \ आरोपितत्व सोपाधिकराध्यासो वाभ्यम्, उत निरपाधिकाध्यासः स्यात् + 

अन्दे सोपाधिकत्वोक्तिव्रिरोधः । आये लोहितः स्फटिको खोष्ितं कममिति प्रतीतिद्यवदिहापि प्रतीतिद्यमापैते 
सोपाधिकाध्यासस्थटे हि नाधिष्ठानसोपाधितादात्म्येनाध्यासः, किंतपायिगतधर्मैमात्रह्याधिष्ठाने आरोपः, इहतु चिन्मन- 
सोस्तादात्म्यारोपो विवक्षितः, नु धमौरोप इति न सोपाधिकाध्यासलसुपपय्यते । अत्र प्यातनि कवलान्तसाभ्यासकल्प- 
नात्, कर्ृादिमदन्तःकरणतादात्म्याध्यासेनैव कर्लप्रतीतिसंभवान्न संभवति । तदासेपकल्पनायां तु कवैलद्व्यं विविच्य 
तीयेत । सोपाधिकाध्यासे तादात्म्यारोपो न दृष्ट इति आत्मान्तःकरणयोरैक्याध्यसिनोक्तदोषपरिदारोऽपि न भवदेव । 
यद्न्वयन्यतिरेकाुविधानेन यत्पतीयते तदयपेक्षयाऽधिकसत्ताकतद्धमौश्रयान्तराभावोषटि स्फरिकरकताऽऽयोषेऽपंभवीति 
नैतत् सोपाधिकाध्यासे तन्नम । अन्यथा नीरक्ीरविभ्रमस्यापि सोपाधिकाष्यासलापत्तिः । नचेष्टापत्तिः; उपधिः एथगद्रौ- 
नेन तत्र सोपाधिकत्वन्यवदाराभावादिल्युपायेः धर्मख वा अथिष्टानसमसत्ताकलमध्यस्यमानाधिकसत्ताकतवं वा सोपाधि 
कते त्रमिति न कयूलाध्यासः सोपाधिकः । वुद्धिगतकर्तत्वस्यात्मन्यारोपरूपपक्षान्तराङ्गीकारेणाहमर्थगतकरवृत्वसात्न्यारो- 
पासभवचङ्कासम।धानवणैनमान्नन्द्रष्टः कोविदारानाचष्टे इति न्यायविषयत्वादनाद्रणीयप्र् 1 सच पक्षः करैतद्वयप्रतीदया- 
पादनेन पूरवेमेव निरस्तः । मनसोऽन्तःकरणव्वेनैव असिद्धिरपि तस्याकर्त्वे प्रमाणम्“! कती श्र्थवत्वादिसयिकरणमपि 
जीवस्य कतत्वभोक्तृलाविपरमस्माकमेवालुकूलस् ! असति वाधके कुरे भोक्तलमिति नियमात् , अन्यथा बुद्धेरपि भोचृत्वा- 
पत्तेः } उपहितादुपदहितयोर्भदाद्रन्धमोक्षभरेयधिकरण्यमपि दुष्परिहरम् । एतेन--अत्मा, मोक्षसाधनविषयकृतिमान् , 
तत्फलन्वयित्वादिलयायदमान्रयमपि--व्याख्यातम् ; प्रथमाुमाने अनारेपितकृतेः दवितीयततीययोरनारोपित- 
सामानाधिकरण्यस्यचैव निविश्ेन सिद्धसाधनाभावात् । जातेटिफलान्वयित्वंतु न पुत्रस्य, पुत्रपूतत्वादिः पुत्रासमवेतखादिति 
न यरथमाचुमाने व्यभिचारः । सत्तादौ साध्याव्या्षिरनादिभावमिन्नलं, दितीयादमाने नोपधिः 1 सोक्षसत्तायां मोक्षसामानाधि- 
करण्यपरसिच्या, तृतीयादुमाने न साध्यािद्धिरिति स्व॑ खस्थम् \ अतएव आत्मकर्तृशचुतय उपपयन्ते । निषैमेकलवं 

न कवृलविरोधि; तयेव करवखसयापि अधिकरणरूपरलात् । पतेन--मनःकरणलपराः श्रुतयोऽपि--व्याख्याता इति 
भात्मेव करति सिद्धमिति--वणेयन्ति ॥ 

(४) रषुचन्िकाकारास्त्- 
खामाविकं नात्मनः कवल; क्रिलारोपिततमेव 1 आरोपशवान्र सोपाथिकाध्यास एव । दृ्यतेहि सोपाधिकाध्यीसस्यरेऽपि 

अथिष्ठानस्योपाध्यात्मनाऽबभासः । यथा अयो दहतीखत्र \ तत्र यथा जयो दहति अभ्िदंहतीति न अतीतिद्यं तदवदिदापि 
न भ्रतीतिद्वयम् ! तादशसोपाधिकाध्यासेच यदन्वय्यतिरेकासुविधामेन यत् तीयते तदपेक्षयाऽधिकसतताकतद्मौभयान्तर]- 

भवषएव तश्चमू् 1 तत्रचाधिकसक्ताकान्तं तद्धमौश्रयसख न बिरेषणम् , येन स्फटिके हियभरमेऽसंभवः खात् › कितु तद्धम 



६१४ अद्वैतसिद्धिः । ` [ परिच्छेदः १1 

अथ देहात्नेक्याध्यासोपपत्तिः । 

नज-'अदमर्थस्यानात्भतवे ब्राह्मणोऽहं काणः इत्यादिभ्यक्ं देदेन्दरियादो आत्मेक्याध्यासे भमाणं 
न स्यात्, रेक्यबुद्धावासमनोऽविषयत्वादिति- चेन्न; अहमिव्यस्य अयंशत्वेन चिदंरो कटैत्वादिविशि- 
छान्तःकरणेक्याभ्यासवत् आह्यणत्वकाणव्वादिविशिष्देहेन्द्रियाचेक्याध्यासेनातमेक्य बिषयस्वसंभ- 
वात् । तथाचात्मनि देदेन्दरियाचेकयाध्यासो युञ्यत एव । नच एवं देदात्मेक्यस्य प्रत्यक्षत्वे तदिरो- 
ध्यतुमानागमयोरधामाण्यप्रसङ्गः, वह्विरत्यालुमानवत्, श्रूयमाणाथे "यजमानः प्रस्तर' इत्यागमवचचः 
तथाच न देषात्मनोयैदसिद्धिः स्यादिति--बाच्यम्; चन्द्रपरिमाणप्रत्यक्चषविरोध्यज्चमानागमादिदष्ट- 
न्तेन प्रस्यक्चविरोधिनः परीक्षिताममायुमानादेः भामाण्यस्य व्यवस्थापितत्वेन तथापि तयोभैदसिदधिः 
संभवात् । नच--परस्परभिन्नत्वेन निश्चितानां देहेन्दरियादीनां युगपदेकास्मैकयाभ्यासायोगः, न हि 
भिन्नतेन निथितयो रजतरङ्गयोरेकदेकश्युक्तिकायामेक्याध्यास इति--वाच्यम्; देदादिन्द्रियमन्यत्' 
"इन्द्रियादेहोऽन्य' इति भेदवुद्या देहोऽदमिन्दरिय"मियेक्याध्यासासंमवेऽपि जाह्मणादन्यः काणः 
काणादन्यः ह्मण इति सेदबुद्यभावेन बाह्यणोऽदहं काण इयेकदा पेक्याध्याससंभवात्, समानघरका(- 
रकमेदधिय एव विरोधित्वात् । नञु-मेदमा्स्याप्यध्यस्तत्ववादिनस्तव देहात्मनोभदस्याप्यभ्य- 
स्तत्वेन जीवबह्मणोरिव तदभेदस्ताच्िकः स्यात्, मिथ्यात्वं हि अधिष्ठानज्ञानावाध्यालन्तामावपति- 
योगित्वम् । तद्वाभ्याल्यन्ताभावम्रतियोभित्वस्य सच््रेऽपि असंभवात् । असेदश्च सेदा्यन्तामाव इति 
कथं मेदमि्यात्वे अभेदः सत्यो न स्यात् ? नच--देस्याप्यध्यस्तत्वेन तेन सदात्मनो न भेदो 
नाप्यमेद् इति-वाच्यम्; अध्यस्तादपि रुप्याच्छुक्तेः स्व्ञानावाध्यमेदवशैनादिति- चेन्न; भेदस्य 
मिथ्यास्वेऽपि असेदो न ॒ताचिकः, भावाभावयोरुभयोरपि सिभ्यात्वस्य प्रागेवोपपादितत्वात् । 
इयांस्तु विरेषः--यद््रामेवो म्यवदारकारीनेन परीक्षितपरमाणभवेनाचुमानादिना बाध्यते, मेदस्तु 

८.०१, 

गोडब्रह्मानन्दी ( कुचन्द्रिका ) । 
चिदंशे अक्लानोपहितचिति । नयु-तथापि खुद्धालेक्याध्यासे न प्रमाणम् , तन्राह--तेथां च्वेति । उपहित 

सक्याध्यासादुपहिते छद्धस्यानुस्यूतस्वेन भानादुपहितनिष्ट छद्तादास्मयं देहादावारोप्यत इति भावः । समानेति । 
श्राह्मणसख्याक्षि काणःमिल्यादौ ब्राह्यणमेदविरिष्टे अक्षणि काणत्वादिकं बिरोषणम् , नतु काणत्वादिषिरिष्टे बाद्यणमेद्ः, 
अक्षित्वविरिष्टस्य तु बाद्यणखविषिष्टे अध्यासो नास्येव । ाद्यणदेहये न काणः "काणं चक्रम ब्राह्मणइति धीस्तु 
काणो ब्राह्मण इति जुद्धौ न विरोधिनी । काणमेदाधंशे हि वेहव्वादिकं विशेष्यतावच्छेदकम् । नाद्यणत्वादिकं ठ तदि- 

शिष्टे विरोषणमिति भावः । सत्वेऽपि खाश्रयस्रयव्वेऽपि । प्रागेवेति 1 स्ान्यूनसत्ताकायन्ताभावघरिवमिष्यास्वं 
प्रपञ्चे साध्यते । तेन प्रातीतिकालयन्ताभावमादाय न सिद्धसाधनम् । तथाच मिभ्यास्वघटकालयम्ताभावोऽधिष्ठानरूप- 
स्तासिकोऽधिष्ठानान्यो व्यावहारिको चेल्यादिकं भ्रतिपश्नोपाधीलयादिमिथ्यात्वलक्षणे उक्तम् । तत्वेन तदेदाकाल्वत्ति- 
स्वेन उपस्थितादेवदत्तादभेदभ्मख सोऽयमिव्याकारकस्य यज्ञदत्ते द्दीनात् ! मेद्यतः अभेदान्यसं संयुक्तः । विरिष्टं 
नं विरोषणविरोष्याम्यामतिरिक्तम्, तथाचो भयपयौ्षतेऽपि योग्यत्रत्तित्वान्मनुष्यवृत्तिस्वादिकं चष्चुषा गृद्यतामिति 

श्रयाश्रयान्तरसेति न कोऽपि दोषः, एतेन-नीरक्षीरविभ्रमोऽपि व्याख्यातः । नह्युपाध्यधिष्ठानयोः प्रथ्यरहणं सोपा- 
धिकाध्यासत्वविरोधि; अयो दहतीद्यादौ सोपाधिकलानापत्तेः 1 नहिं बुद्धिगतं कर्वत्वमहमर्थेऽव्यसयारहकरतेति व्यवहारः 
अधिष्ठान एवारोपेणाहमथैऽनारोपात् । अहमर्थक्रैलं लध्यासं विना न सिन्यतीति नात्मखाभाविककर्तृलमुपपद्ते । मनः-~ 
करणलपरास्तूपरभ्धिक्रणलमेव गोचरयन्ति । अन्तःकरणलप्रसिद्धिरपि त्निवन्धनैव । करैतवेनाप्रसिद्धिविवेकामहनि- 
बन्धना ! पतेन--अयुमानान्यपि- व्याख्यातानि । यो यत्फ्वान् स ॒तत्साधनक्ृतिमानिति व्यापरौ जातेशटिफलपूतल- 
वति पुत्र व्यभिचारात् ्रथमाचुमानमम्रयोजकम् ॥ द्वितीयाञ्ुमाने सत्तायां साध्याभावेन साघ्यम्याप्याऽनादिभावभिन्नत्व- 
उपधिः तृतीये आत्मसमसत्ताकसंबन्धनिवेशेऽपरसिद्धिः, वमिसमसत्ताकतभ्िि्े सिद्धसाधनम्; अहमर्थरूपधर्मिसम- 
सत्ताकलस्य सिद्धलात्. । नि्मकलमभावरूपलात् नहमखरूपं न  कवैलमिति करवृलश्रुतीनामचुत्रादलमित्ति समैमनवद- 
मिति--विवेचयन्ति ॥ ` ` | ` 

इति -करैर्वाभ्यासोपपंत्तिः ॥ 



[ देहासमैक्याध्यासोपपत्तिः ] गौडनह्यानन्दीयुता । ६१५ 

देहात्मनोने तेन, किंतु चरमडत्येति ! नच ~व गेदीतिवत् श्देदीति प्रतीति स्यात्, किंतु देहोऽद- 
मिति-- वाच्यम्, देदत्वेन सेदम्रहात् ब्राह्मणस्वादिना मेदा्रदाच ब्राह्मणोऽहं देद्यह मित्युभयपतीस्यु- 
पपत्तेः । देवदत्ताधक्दत्तोऽन्य इति मेवबुद्धावपि वक््वेनोपर्थितादेवनत्तायञदत्ते 'सोःऽय' मिव्यभेद्- 
मवरोनात् । नयु-बाह्यणोऽह मवुष्योऽहमिति कथमध्यासरूपम् ? मनुस्यत्वत्राह्यणत्वादेः रारीर. 
विशिात्मठृत्तित्वेन भरमात्वस्यैव संभवात् । तदुक्त--“बाह्यणोऽहं मयुष्योऽहमित्यादिस्तु भमेव 
नः । देदमेदयुतो यस्मात् ब्राह्मणादिपदोदितः ॥' इति- चेन्न; मनुष्यत्वादेदेह विशि त्मचु्तित्वे 
चश्वुरादिगस्यत्वे न स्यात्, देहविशिष्ठात्मनश्चक्चुरगम्यस्वात् । नच--ण्कदेशस्य चश्ुगैम्यत्वात् 
विशिएगतजातिः च॑श्चुषा गृह्यत इति--वाच्यम् ; व्यासञ्यव्त्तेखभययोग्यतायानेव योग्यत्वनियमात्। 
अन्यथा पेन्द्ियकानैन्दियकचृत्तिसंयोगद्धित्वादेः प्रव्यक्ता स्यात् । व्यासज्यच्त्तित्वस्य जातावद्- 
चरत्वात् पृथिवीत्वादिना संकसपत्तेः, तव मते आत्मनोऽणुत्वेन तदहृन्नतित्वेऽतीन्द्रियत्वप्रसङ्गाव् । 
न सेवं “ददो ब्राह्यणो मनुष्यः इत्यादिग्रतीत्यापत्तिः; यर्हत्वसामानाधिकरण्यश्रमजनकदोषस्यैव 
तादकप्रती तिग्रतिवन्धकत्वात् उक्तवाधकेदैदव्त्तितवे अनन्यगतिकत्वेन तथा कल्पनात्, “करो ऽहं 
स्थूोऽह'मिव्यादौ का्यौदिषि शिष्ेक्याध्यासस्यावश्यकत्वष्च । नच--भयमोपचारिकश्रयोगः पुज 
रो अहं छश इतिवत्, तदुक्त-छृशोऽदं कृष्ण इत्यादौ कादयौदिर्देदसंस्थितः । पुजादिस्थित- 
कादयादिवदात्मन्युपचयत्ते ॥ इति-चाच्यम्; पर्वसति देहादिभिन्नाल्मास्तित्वप्रतिपादिकाया 
अस्तीलयेवोपरब्च्यः इति श्चुतेरयुवादकतापत्तेः, मम दे इत्यनोपचारिकः, अहं मौर इत्याचोप- 
चारिक इदयत्र विनिगमकाभावाच् । नञ॒--दृद् विनिगमकम्, जातमाच्रस्य पश्वादेः प्रबृच्यादिहेत्येरिष्- 
साधनतायुमिवेदे तुयैत्स्तन्यपान, तदिशटसाघनम्, यथा पूचैदेदीयं स्तन्यपानसित्यादिव्यासिस्यति- 
स्तावन्न देहान्तसास्छरतो युक्ता, न च “मम प्राक् देहान्तरमभूदि'ति स्मरतस्तस्येक्यधीः संभवति- 
किंव्वनेकमण्यनुस्यूतसजमिवनेकदेदेष्वस्युतमात्मानं पद्यः खतो मेदधीर्तेति--चेन्नः पूर्ेदेद- 
स्मरति विनापि अजुभितिहेतुग्यासिस्खतेः संभवात् । न हि व्यास्यचुभव इव व्या्िसारणसमयेऽपि 
भा तमन तिन 0 णतम पिति नोत ज क 0.०.०५ ध ००५ 

गोडबद्यानन्दी ( छघुचन्दिका ) । 
शङ्कते--न चेति । ननु--विचिष्स्यातिरिक्तस्वपश्च एवारम्बनीयः; केवरात्मन एव वचश्चुरा्थोग्यस्वेन देहविक्षिष्टख 
तधोग्यतासंभवात् , तघ्रा्ट- तवेति} आत्मन इति । देदहादिविदिष्टास्मनोऽपीलय्थः । मन्मते सद्रपसातमनश्वक्षुरादि" 
वेद्यष्वादेहवििष्टरूपेणापि तत् संभवति, परं तु वक्ष्यमाणरीयाप्मनि कद्पिततादात्म्यान्यस देदवैरि्यश्य वक्तुमशक्य- 
स्वात् गौरोऽशमिल्यदौ देहेक्याध्यासस्यावस्यकत्वण्च देदखेव मनुष्यसवादिकं खाभा विकञुच्यते, त्वन्मते त पा्थि- 
वाद्यणोरिवास्मनोऽपि निखिष्टरूपेणापि चष्चुराद्ययोगयत्वं॒विशिषटपरमाणुं पद्यामीलयस्ेव विश्िष्टात्मानं प्ररयामीय- 
स्यापि प्र्यवस्याभावादिति मावः । नयु--बह्मणात्मानं पर्यामीति धीरलेव, अथवा---जत्मस्वं न विदिष्टदृततीति 
नोष्तथीः स्वीक्रियते, ब्राह्मणत्वादिमाश्रस्य तु विक्षिष्टात्मनि प्रयक्षमस्तयेव, बिशिष्टपरमाणौ चु विजातीयचश्चुःसंयोगे 
मामाभवेन नोक्तप्मल्ययापत्तिरिति--चेन्न; ताश्राप्रयये विषयस्यापि ब्राह्मणत्वादेरादमनिषठत्वे मानाभावात्, विजाती-. 
यचश्चुःसंयोगानामनन्तानामास्मनि कल्पने गौरवात् । अथ--बाद्यणत्वादिकमणावस्यास्मनि साश्षिचेद्यं सुखादिवत् , 
परकीयास्मनि तु शिङ्गादिगम्यमित्ति-चेन्न; गोरस्वग्देरपि तथास्वापत्तेः । पतेन--करत्वादेरिव ब्राह्मणत्वादेरपि 

द्वयस्य स्वया वाच्यस्वेनास्मन्येव बाद्यणत्वादिकं खीक्रियताम्, नतु देह इति- परास्तम्; खदेहे उक्तधीरापाचते, 
परदे वा । नान्यः; इ्टस्वात् । चश्चुषा दर्यमानो अवयवी बाह्णण इतिवदर्यं देहो बाह्मण इदसखयापि सं भवादित्य- 
भिप्रेय न्योऽपीलयाह--अहत्वेति । दोषस्य अहं ब्राह्मण इलयादिभ्रमजन्यवासनादेः । प्रतिवन्धकत्वेति । 
वस्तुतो देहस्वावच्छिक्नप्रतियोभिताको यो मेदः, तदवच्छेदकतया गृही तस्यादंत्वादेः बाद्यणस्वाच्यवच्छेदेन रमो देह- 
स्वाचनच्छेदेन ब्ाद्यणत्वाद्यवच्छिन्नसेदभ्रमेण सहितो न जाह्यणत्वादिप्रतिबन्धकतया प्तः । तत्साम्रीत्वेन वासमा- 

देरपि सत्पततिबन्धकस्वं ककुघमेव । देदत्वानवच्छिन्रदेहविशिष्टविरोष्यताकं ब्राह्मणोऽय मिल्यादिभरयक्ं तु उक्तजञानाभ्रति- 
बध्यं जायत एव । नच--देसते न ब्राह्मण इति धीरेव देद्यो ह्मण इति धीसामभ्या प्रतिबभ्यतामिति-- वाच्यम् ; 
दरोपघटितसामय्या बरवस्वेन ज्कुष्ठत्वात् । आवदयकत्वादिति ॥ तथाच देहस निद्धयकत्वेन बाह्यणत्वादेरपि 

तस्सिदधर्विशिष्टास्मन्यनन्तेन्द्रियसंयोगकल्पने गोरवमिति भावः ! ओोपचारिकः; भाव्मनि इशादिदेहस्वापिस्वविष- 
यकः । पय सतीति । भात्मलि नेरत्वाद्यवच्छिन्रमेदधीभ्याप्ये उक्तोपचारिकस्ये सतीः । देहादिभिन्नेति । 
मौरस्वाद्वष्छिग्रभिगद्य्ः । नद भामा देशे नेति उदेस्त्रयापि स्ीकारात् ताहमेदेनास्मलि मोरत्वा्यतच््छिनन- 



६१६ अद्वैतसिद्धिः । [ परिष्छेदः १ ] 

दृषठान्तक्ञानपेश्चा । येन तदथं तदेदस्छतिरपेशषयेत । नच--तथापि योऽहं चाच्ये पि्तरावन्वभूवं 
सोऽहं स्थाविरे भणप्तृनयुभवामि योऽहं खमे भ्याघ्रदेहः, सोऽहमिदानीं मनुष्यदेह' इति देदमेदधी- 
पूर्वकं खस्येक्यमलुखन्दंधानः कथं -ततो भेदं. न जानीयादिति- वाच्यम्; विरुद्धधर्समरूपलिङ्कघी- 

जन्यभरेदधीसंभवेऽपि अपरोक्षामेद्चमे अविरोधात् । नच--मव्य्चे धर्मिणि मेव्कसाश्चात्कारो 

मेदसाक्चात्कारव्या्तः, इह च व्याद्रत्तत्वेन वुद्धिस्थदेदादितो मेदकस्यायुचृत्तत्वस्यात्मनि प्रत्यभिज्ञा 
परयक्षसिद्धत्वाव् व्यावतेकसाश्चात्कारस्यैवेक्यापयोश्चश्रमविरोधित्वात् निरुपाधिकत्वैन विरोषद्शना- 
ग्रतिबध्यत्वस्य वकमदाक्यत्वात् कथमेक्यश्चम इति--वाच्यम्; मेदकसाक्षात्कारस्य मेदसाक्ता- 
त्कारेण व्यातिरेक्यारोपेण सह विरोधस्य चासिद्धेः । नीला बाकैः नीखात् सेदकस्य बखाका- 
त्वस्य श्रहेऽपि नीटसेदसाक्चात्कारभावस्य तद्मेदखाक्लात्कारस्य च दरीनात् । न च त्र दोषप्राब- 
द्यात् तथा; प्रकृतेऽपि दोषभ्राबल्यान्नेति केन तुभ्यमभ्यघायि १ एवं (्राह्यणो यज्ेते"व्यादिश्चुतिरपि 
बराह्मणत्वाभ्रयश्चरीरस्य जडत्वेनानियोज्यतया तदैक्याध्यासापन्नमारमाने नियुज्ञाना तच्च रमाणम् । 
न च बाह्यणत्वाध्रयवेहेन संबन्धान्तरमादायेव नियोज्यत्वोपपत्तिः+ तस्यानतिग्रसक्तस्य वक्तमह्यक्य- 
स्वात् । तथादि-न तावत्संयोगः; आत्मनो विभुत्वेन सवेदेहसाघारण्यात् । नापि खखामिभावः 
संबन्धः; पश्वादिसाधारणत्वात् । नापि साक्षात् खखामिभावः संबन्धः; पश्वादिन्याबुत्तस्य देहादि- 
गतखसखामिभावे साक्षाखस्य वक्तुमशक्यत्वात् । नापीच्छाटुत्रिधायित्वम्; आमवातजडीरूते 
तदभावात् । नापि तदिन्द्रियाश्चयस्वम् ! तद्धि तत्संबन्धेन्दियाश्चरयत्वं वा, तञ्ज्ञानजनकेन्द्ियाश्रय्वं 
चा । नाचः, अतिप्रसङ्गात् । न द्वितीयः ज्ञानपदेन खरूपचैतन्योक्तावसंभवः, अन्तःकरण क्तौ तेनापि 
संबन्धार्थमध्यासस्यावश्यकत्वात् । तदधरं देस्यैवाध्यासिकः संबन्ध इत्युच्यताम् । अतपव-- 
साक्षात् प्रयल्लजन्यश्कियाश्रयत्वे वा, तद्धोगायतनत्वं वा, तत्कमीजितत्वं वा संवन्ध इति- निरस्तम्; 
तत्कमोर्जितत्वस्य पु्ादिसाघारणत्वा्च । नच--ततरादष्न खत्वमेवोत्पाद्यते, न तु युत्रादिरिति- 
वाच्यम्; भ्रामादिवत् पुत्रस्य सिद्धत्वाभावेन खत्वोत्पादना्थैमपि तदुत्पादनस्यावद्यकत्वात् । अन्यथा 
खदेदखखादिष्वप्यस्यादृ्टेन खत्वमेवोत्पायते, नतु खदेहादिरिव्यपि स्यात् । तथाच पृवोसेत्पन्नम- 
इष्टेन खत्वसहितमेवोत्पाद्यते । पूर्वोत्पन्ने तु खत्वरमान्नमिति विभागः । णतेन-श्रुतिस्थे जाह्यणपदं 
किं लक्षणया देदविशेषेक्याध्यासवस्परम् , देहविराषसंबन्धपरं वा । संबन्धस्तु अन्यस्याभावादैक्या- 
ध्यास पव । यद्वा-देहविद्रोषपरम्, आत्मा तदेक्याभ्यासात्थवतैत इति । नाचः; विधो रक्षणाया 

गोड्ह्मानन्दी ( कघुचन्दरिका ) 

सेदाशुमितिसंभवात् व्वम्मतेऽप्युक्तशतिरनुवादिका, तत्राह-मम देह इति । तथाचाह गोर इल्यादितादास्म्यवुष्या भम 
दे इस्यसखोपचारिकस्वसं भवेन गौरस्वायवच्छिक्नभेदनिश्चयः । किच मम देह इति धीरहं ठेड इति ज्ञानसोपचारि- 
कवं साधयति, न स्वहं गोर इद्यस्य; भिक्नाभ्यां रूपाभ्यां मेदासेदयोः संभवात् । व्याध्ययुभव इति । व्या्यनु- 
वकार इयथः । दष्टान्त्ञानेति । देषस्वाचच्छिक्रभेदविषयकदष्ान्वन्तानेय्थः। विरुद्धधर्मेति । यत् यदनुदृत्त, 
तत् तद्ननुदत्तमिन्नमिति भ्या्या आत्मनि तदेहाजुदृत्तव्वेन देना तदे्टाननुद्त्तदेहभेदायमितिरियभेः । व्यावतक- 

साक्षात्कारस्येति । मेदसाक्षास्कार्याप्यसेदकसक्षातकारसख । ननु भेदस्यााक्षासकारेऽपि मेदकसाक्षास्कार एव 
विरोध्यस्तु, तत्राह-फेक्यारोपेणेति । यद्यपि देहान्तरायुशृत्तस्वे विद्यमानदेहमेदव्याप्यस्वेन गृहीतम्; तथाप्या. 
स्मनि तद्धीनोपरोकेति तिद्यमानदेहभेदारोपाविरोधिनीति मावः । नयु--मेदके पक्षे भेदोऽपि प्रलक्षोऽस्त॒; साम. 
भ्रीसच्वात्› इ्यश्ाङ्याभेदप्रदयक्चदहेतुदोषस्य प्रतिबन्धकर्वात् सामग्यभावं सदषटान्तमाह--नीङेति । दोषप्रावस्यात् 
रत्निकरुरूपदोषस्य भेदधीम्रतिबन्धकत्वरूपात् प्ावस्यात् । तथा सेदाभ्रयक्षम् । दोषेति । वासनाविरोषेयथः । 
शङ्खो न पीत इल्यनुमितिसत्वेऽपि पित्तादिदोषेण वादशग्रक्षप्रतिवरन्धकेन शङ्खः पीत इल्यादिप्रयक्षोष्पत्तिदशनेन 
भेदस्य परोक्षथीसक्वेऽपि वासनादिदोषादमेदमलक्षमिति भावः । अनियोञ्यतया अभ्रवतेनीयतया । नियु्ाना 
अवसैयन्ती । अतिप्रसङ्गादिति । इन्द्रियेषु खवौत्मसंयोगादिसंबन्धसस्वादिव्यादिः । अतपव वटकस्य तादात्म्यस्या- 
ध्यासिकस्वादेव । तसखयत्तजन्यश्िया षटादाघपीति साक्षादिष्युक्छम् । खत्वसहितसमिति ।{सति खामिनील्यादिः । 
भसति स्वामिनि तु तेव स्वल्छकारणस्याभावाव् खस्वासहितमेबरोत्पा्ते । अतयव युच्नोप्यततेःभाङ् श्ुतस्याद्ेन 
जनिते पुत्रे सवष्वासंभवात्, स्वःवरमन्नं न एषम, कितु पुज्ादिकमपीति भावः । वस्तुतः--पद्ादौ पिमः ससव 
पतितेव वेदक तस्क । त दि . स्हितितदे उकरदिकं फरतवेन. नििम्यति । मोक्िरित्यादि । 



[ देदाल्मिक्याभ्यासोपपत्तिः ] गौडजह्यानैन्दीयुता । ६१५ 

प्रयोगात्, पु्रमित्रादिषु विकरेषु सकलेषु..चा अष्टमेव विकलः सकलो वेति अध्याखकाखीरेणा 
ाह्यणमित्रस्य रशूद्रस्याधिकारप्रसङ्ञात्-शुद्रमिच्रस्य जाह्यणस्यानयिकारपरसङ्गाच्च । न दितीयः 
तदिन्द्रिया्चयत्वादेः संबन्धान्तरस्येव संभवात् । न वतीयः; तस्य जडत्वेन नियोस्यत्वास्चंमवा- 
दिति- निरस्तम्; चरमपक्षे दूषणमलुक्तोपाठस्भनम् ; प्रथमदितीयपक्चषयोरेव श्रोदसहत्वेनाङ्गीकार- 
विषयत्वात्, बिधो ङश्चणायाः “गोभिः श्रीणीत मत्सर"सिव्यादो दशनात् खीयत्वाधभ्रतिसन्धान- 
निबन्धनस्य पु्रभिघ्रादिभ्यावृ्तस्येव सवौजुभवसान्षिकस्याध्यासस्य भ्रयोजकतया नोक्तस्थक्ते अति 
प्रसङ्गाप्रसङ्गो । कादाचित्कस्य त्ादशाध्यासस्येव जाद्यणपद्प्रयोगनिमित्तत्वेन बाह्यणो न हन्तव्य 
इत्यादेः सुषुक्विषयत्वादिकमपि संगच्छते । तथा जीचन्मुक्तविषयत्वमपि; तस्यावरणश्क्तिनिबन्ध- 
नाध्यासाभावेऽपि विक्षेपद्यक्तिनिबन्धनाध्याखसंमवात् । नचेवं कदाचिदध्यासस्य प्रयोजकत्वे 
महापातकेन न््राह्मण्यस्याप्यधिकारप्रसङ्गः; तत्न मदापातकस्येवानधिकारपरयोजकत्वम्, नतु 
ाह्यण्याभावस्य; "पतितो . बाद्यणइति व्यवहारेण तदभावस्येवाभावबात् । तथाचोक्तं भाष्ये- 
सबोणि विधिनिषेधशासराण्यभ्यासमूखानी"ति । प्रमादत्वा्यन्यथादुपपत्तिरप्यध्यासे मानम् । 
कदाचिदध्यासस्येव प्रयोजकत्वेन खुषुश्रो तदभावेऽपि ज्ञातत्वस्य घरादिथमाकाले तदभावेऽपि 
प्रमातत्वस्य दनात् कथमेक्याध्यालः तच्च प्रयोजक इति-- निरस्तम् । तदुक्तं भाष्ये--“धमातस्वा- 
दिकमध्यासमूङसिति । अतएव चावौकादीनामनभिसंहितप्रवखागमाचुमानादीनां देह पवास्मेति 
म्रवादः । अन्यथा प्रव्यक्षपामाण्यवादिनस्तस्य तादशव्यवदहाराचुपपन्तेः । नच-चावौकादेरलुमाना- 
भासाज्ाते देहात्मेक्यश्चमे परयक्षत्वाभिमान इति--वाच्यम्; प्रयक्षेण सेद गरदीत्ते अनुमानाभासा- 

न न न भ न न न न न न न ण ~ भ ~ ~ 

गोडब्रह्मानन्दी ( रुघुचन्द्रिका ) । 

मोविक्रेः पयोभिसैत्लरं सोमरसं श्रीणीतेय्थः । यद्यप्ययं मघ्रः पयसा शीणीतेति विधिनिरहिततश्रपणप्रका. 
शकः; तथापि वाक्यरोषविधयोक्तविधिस्थपयःपदे गोपयोरुक्षणायां अमाणमिति भावः । भादिपदात् “उचेभैल्वा 
क्रियते ह्यादौ ऋगादिपदे ऋरग्वेदादिलक्षणेत्ि बोध्यम् । वस्तुतो बाह्णव्वादिविरिष्टे बराह्मणादिपदस्य 
क्तिः, प्राह्यणादिवेरिषयं च देह इव आत्मन्यपि उ्यावहारिकत्वात् शक्यशरीरे प्रविष्टम् ; आजानिकस्यवहारस्य 

शक्तिप्राहकस्यो भयन्र॒तुल्यस्वादुभयोरेकस्वेन व्यवहारकाले निश्वयाच्च । तथाच क रुक्षणादोष इति ध्येयम् । 

खीयत्वा्यपरतिसन्धाननिवन्धनस्य स्वीयत्वादिङु्यभयुक्तस्वयोग्यसख । युत्रमिदयादौ सीयत्वादिबुखा तरसाकः 
द्यादिधर्माणां स्वसिन्नध्यासात् सक्ृरुत्वादिना पु्रादेरपि स्वस्मिन्नध्याखः, अप्रतिबिम्बरूपे धर्माध्यासे सति 

धम्बध्यासनियमात् । तथाच बाह्मणमिन्रादेरपि सखकरुत्वादिनैव श्ुद्रादौ ताद्स्याध्याखः, नतु ब्राह्मणत्वादिनेति 

आह्मणत्वाच्वच्छिन्नयतियो गिताकतादाप्म्याध्यासः सवीयस्वादिद्ुशप्युक्छत्वयोग्य दति भावः । प्रयोजकतया 

उक्तश्चुतितिषयष्वेन नियोभ्यभ्रयोज्कतच । कादाचित्कस्येति । “न शु्धयाजिनः श्रद्धे भोजनीयाः” इलयादौ कदाचित् 
शूद्रयाभ्यादौ शूद्धयाञ्यादिपदसव कदाचित् बाह्मणदेहतादास्म्याध्यासवति ब्रह्यणादिपदभ्रयोश इति भावः । चस्तुतो 

इननख सुषुश्चपुरुषे कृतस्यापि अबुद्ध तदीयदेहप्राणवियोगाजुकूरभ्यापारस्वात् प्रबुद्धतादंक्चायां च ब्राह्मणोऽहमिचयध्या- 
सानियसेऽपि आद्यणदेप्राणवियोगानुद्ररुग्यापाररूपस्य जाह्यणहननसय संभवात् "ब्राह्मणो न इल्तभ्य' इल्यादेः 
सुषुषबाह्यणहनननिषेधक्वमव्याहतम् , एवं जीवन्मुक्तशरीरादावपि हनननिषेधश्ुतिविषयस्वमिति ध्येयम् । आवरः 
णशाक्तिनिवन्धनेति । पूर्णानन्दो नास्ति न भतीलयादिरूपेति दोषः । निबन्धनेति । ् रारन्धकर्मां धीनब्राह्मण्यादीति 
शेषः । धरसङ्ग इति 1 तथाच ब्ाद्यप्या भावखेवानधिकारभयोजकस्वे हननादिनिषेधाविषयस्वेऽपि स प्रयोजक 
सादिति भावः 1. नतु ब्राह्यण्येति । वस्तुस्थितिरिययुक्ता । बाह्या भावस्यानभिकारमरयोजक्वेऽपि निषेधाविषयत्वे 
तख कादाचित्क अयोजरव्वं सुषुष्ठौ इननादेः शिष्टविमीतस्येव बाधकत्वादिति व्येयम् । तथाचोक्तमिति । विधि 
निषेधशचतिस्थनाह्यणादिपदसुक्तरीलयाऽध्यासाथकसुक्तं चेल्य्थः । श्रमातृखवदित्यादिना क्तातृस्वादिम्रहणम् । अध्यासे 
देहेन्द्रियादिष्वहटममाभिमाने । परयोजकत्वेनेति । सुषुसाविलयादि निरस्तमिति योजना । तद्भावं इति । वयथिः 
जत्वं सुषुप्रावविद्यावृत्तिरूपं न .देदेन्द्रियाध्यासपेक्षम् › अविद्यध्यासस्तु सुषुक्तावस्लेव । एवं घटादिश्रमाकाङेऽपि- 

मदुष्योऽह मिल्यादिसाश्षिरूपाध्यासोऽस्येव; अन्यथा नाहं मयुष्य इलयादि्ञानापत्तेः, नच प्रयोजना भावान्नाभिरुप्यते 
तथापि सम्राधानप्राच्ुरयज्ञापनाय्, काद्रबि्काश्यासभ्रयोजकस्वसुक्तम् । (जआ्मानाव्मनोरितरेतराध्यासं पुरस्कृ -सर्बाणिं 
अमाणानि.भवतैत्ते देदेन्ियादावदहंममाभिमानद्रीनख. ममात्वायुपपत्तो .अमाणमद्रस्यनुपपततेः". इत्यादिभाष्यं संशये 

अ, सि. ७८ 



£१८ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः ९ | 

ह 

; । अतपवाङ्कस्या देह प्रद्द्य दिनाऽभेदस्य बोधयितमश्चक्यत्वात् ! तथाच प्रयश्च पवायमेक्यश्चम 
बदलययमहसमिति । अतएव देहात्मेकयनिषेधकश्चुतिरप्युपपदते; अन्यथा तस्याप्रसक्तप्रतिषेधकला- 

पत्तेः । नच कुसमयभ्रा्तनिषेधिका साः; परलयक्षविखद्धङ्समयस्याप्यनवका थात् । तस्ादाभीरसा- 

धारणाव् “अदं गौर' इत्यादिपरतययादात्मन्यन्तःकरणेक्याध्यासादेहतद्धमोभ्यासोऽपौति सिद्धम् ॥ 

इत्यद्ेतसिद्धो देहासेक्याभ्यासोपपत्तिः ॥ 

गोडब्रह्यानन्दी ८ कघुचन्द्रिका )। 

गाह-भमावत्वादिकमध्यासेति । अव्यक्चेणेति । येस्यप्रयक्षरूपविरोऽ्यभावादिल्यादिः । अशक्यत्वादिति ॥ 
नयु भपन्चे स्वेन प्रयक्षे सत्यपि सिद्धान्त मिभ्यात्वाबुमनमिवं सेद्प्रयक्षे सलयपि एेक्य चा्वाकादिभिरनुमेयम्, 
तत्राह--अतपमतेति । मिथ्याववग्याप्यवद्वरष्यकस्वत्तानेन सतकेण मपञ्चे स्वक्ञानमाभासीकृत्य मिथ्यास्वं यथा 
अस्माभिरनुमीयते, तथेक्यन्याप्यवद्विशोष्यकत्वक्तानेन सतकेण सेदप्रयक्षमाभासीङ्ृलय न तेषामेक्यानुमानसंभवः उक्त 

ग्याघ्याच्ग्रतिसन्धानेऽपि भयमहं स्थुरो गोर इति खाभाविकष्यवहारदशनात्, परंतु नाहं गौर इलयादिप्रयश्चाभावा- 

दहं मौर इलयादिप्रयक्षसंभवात्तेषामेक्यभ्यवहार इति भावः । कुसमयस्य -देहालेक्यबोधकस्वेन इत्सितशास्स्य ॥ 

अनवकारादिति । शतिस्षटती विना प्रयक्चविर्दे शासे आस्िकानामविश्वासात्त्मा्ताथनिषेधकस्वं न श तेयुक्त- 

मिति भावः ॥ इति रुघुचन्दरिकायां देहात्मैकयाध्याससिद्धिः ॥ 

+ 

अथ देदहासेक्याभ्यासोपपत्तिः । 

(१) तत्र न्यायामृतकाराः- 
देहात्वैक्याध्यासे न ब्राह्मणोऽहं काण इल्यादिप्रयक्षं मानम्; अहमर्थानात्मस भवदभिमतत्वेनोक्तबुद्धौ आत्मनो- 

ऽविषयत्वात् । यदि हि देदात्मैक्यं अदयक्षं स्यात्, तर्हिं तदिरोध्ययुमानागमयोरप्रामाण्यभरसङ्गात् देहत्मिमेदो न सिच्येत् । 
नहि परस्परभिन्नत्वेन निश्चितानां देहेन्धियादीनां ताद्शरङ्गरजतयोखिकदे कत्रात्मन्यभ्यास उपपदयते । किच मेदमान्न~ 
ध्यसलवादिनसव तदभावरूपामेदः सतय एव खादिति देदालेक्याध्यासो न युज्यत एव । अधिष्ठानज्ञानाबाध्याव्यन्ता- 
मावेप्रतियोगित्वं हि मिथ्याचम् । खरूपेणाश्यस्तत्वेऽपि देहस्यात्मना सह मेद उपपद्यत एव । रूप्ये शक्तिभेद स्य छक्ति- 
कञानाबाध्यसख दशनात् । अपिच देहात्मेक्याध्यसे अदं देह” इयेव अतीतिः स्यात्, नलं देदीति । ब्राह्मणोऽहं मयुष्यो- 
ऽहमिति प्रहययस्त॒ ब्राह्यण्यमानुषलादेः शरीरविशि्ठत्मदृत्तिलात्ममेव न भ्रमः । ईइरोऽदमिद्यादिप्रखययस्तु पुत्रे ङे अहं 
कृश इति प्रतीतिरिव गौण्येवेति भावः । अस्तीलेवोपलन्धन्य' इति श्रुतिस्तु कुसमयभरापतदेहात्मलनिरासपरा, नुवा्दिका 1 
जातमात्रस्यापि पश्वादेः अकृत्यादिषेतुसन्यपनेषटसाधनतास्मृतिरदान्तरास्मतौ न ॒युकतेयनेकमण्यनुस्यूतसू्र इव अनेक- 
रारीराजुगतात्मन्यपि भेदधीः संभवयेवेति मम देह इति अष्मयो न गौणः, किंतु दोऽहमिति प्रय एवेति परयामः । 
योऽद बल्ये पितरावन्वभूवं, सोऽदं प्रनप्तृननुभवामि, योऽहं खमे व्याप्रदेदः सोऽहमिदानीं मनुष्यदेह इति देहात्मनोव्यौकत्त- 
त्वुशृत्तलरूपमेदकसाक्षात्कारस्य धर्मिणि प्रक्षे मेदसाक्षात्कारव्याप्तत्वेन देहात्मैक्यथ्रमो नोतयत्तुमप्यदेति । मेदकसख 
वलाकालश्य अहेऽपि बल्यकायां नीलमेदसाक्षात्कारस्तु दोषप्राबल्या्च भवतीति न नीला बरूकेति अ्रमानुपपत्तिः । 
पतेन-- ब्रह्मणो यजेतेति शुतिरपि--व्याख्यातां । तत्र हि ब्राह्मणशब्द जडस्यानियोज्यवान्ने शरीरम्थः । नापि-- 
देहविदोषसंबन्धपरं ब्राह्मणपदम् । संबन्धश्वान्यस्यासंभवादभ्यासरूप इति--राङ्कनीयम्; संयोग बआत्मविभुत्वे खस्तामि- 
भावस, तख पश्वादिसाधारण्ये इच्छानुविधाथिखसख वातजडीक्ृते देहे तदभावे तदिन्दियाश्रयलस्य तज्ज्ञानजनकेन्द्रियाश्नरय- 
खय, साक्षात्रयलजन्यकरियाश्रयलस्य तद्धोगायतनलसख तक्कमाजितत्वसख वा संबन्धस्यान्यय संभवेनाध्याससंबन्धत्ववा- 
दायोगात् । नापि लक्षणया देहविशेषेक्याध्यासवलयरत्वं बरह्मणरब्दस्य; यु्रादीनामिव ब्राह्मणश्र्यादीनामपि शद्ाणां ब्राह्य- 
प्यापत्या कमांधिकारम्रसङ्गात्, बा्मणानामपि श्रखामिनां भद्यानां वा कमीनधिकारापाताच, जीवन्मुक्तखामाद्ण्येन 
न ब्राह्मणो हन्तन्य इल्यादिनिषेधाविषयत्वापत्तेः । कादाचित्काष्यासस्तु महापातकनष््राह्मप्यस्यापि कर्माधिकारापातेन न 
ब्रह्मण्यप्रयोजकः । पएतेन--सवीण्यपि विधिप्रतिषेधशाघ्नाण्यध्यासमूलानीति परभाष्यमपि--प्रलयाख्यतिम् । अमाचृत्वं 
ठु अभ्यासामावेऽपि सुघुसो ज्ञातृत्वदशंना्ाध्यासमूलम् । घटादिप्रमाकाङे तदध्यासाभावेऽपि प्रमातृत्वदशीनविति श्रमा- 
वरलादिकमध्यासमूलमिति परमाष्यमपि भलयक्तम् । चावांकादीनां देहात्मत्वविप्रतिपत्तिस्व॒॒देदातिरिक्ादर्चनमूरुकाचमा- 
नभासजन्यज्ञाने भलयक्षत्वामिमाननिबन्धनो न देदात्मैक्यं अयक्षसिद्धमवगमयति 1 अङ्कल्या देहं अदर्याहमिति वादस्तु 
अङ्गारं अदय अयं बदिरितिवत् प्रथग्दशंभितुमदाक्यत्वात् । उगते च-““व्यापत्वादात्मनो देहे व्यवहारेष्वपास्वात् । 



[ देहासेक्याध्यासोपपत्तिः ] गौडनरद्यानन्दीयुतौ । ६१९ 
~^ ~^ "~~~ "^~. णी -~-~-~ ^ 

मेदज्ञनेऽपि चाङ्ारवहिवत्छाविवि्तवत् ॥ सवन्ति व्यवहाराच्च नहि अल्यक्षगानपि । अर्थान् यथानुभवतः प्रतिपादयितुं 
क्षमाः ॥* इति ॥ तस्मदहादेरात्मेक्येन खरूपेण चानभ्यसलालगत् सत्यमेव नानिवाच्यमिति सिद्धमिति--वर्णयर्ति ॥ 

(२ ) अद्वैतपिद्धिकारास्त- 
देहात्मैक्याध्यासे बाह्मणोऽदं काण इलयादि ्रलयक्षं प्रमाणम् । अहमिदयस्य चिदचित्सवलनरूपत्वेन विदंशे कर्ठत्वादिवि- 

शिशन्तःकरणाध्यासवत् ब्रह्मणत्वादिविरिष्टदेहेन्दियाध्यासोऽप्युपपथते । परीक्षिताजुमानागमादिप्राबल्यख पूर्वैमेोपपा- 
दितलवात् न देदालिक्यमेदासिद्धिः । देहादिन्दियमन्यदिति परस्परमेदग्रहेऽपि ब्राह्मणादन्यः काण इति भेदग्रहाभावान्ञध्या- 
सानुपपत्तिः । यथा मेद् इव देहात्मामेदोऽपि मिथ्या; भावाभावयोरभयोरपि मिथ्यात्रत्तथा पूर्वमेव सूचितम् 1 उभयमि- 
ध्यात्वेऽपि देदात्मामेदः परीक्षिताज्ुमानादिना बाध्यते भेदस्तु नेति विशेषो नान किंचित्करः 1! देहत्वेन मेदम्टात् देहे- 
ऽहमिति प्रतीलयभावेऽपि ब्राह्मणोऽहमिति श्रतीतिनं नोपपयते । रूपान्तरेण मेदग्रहो रूपान्तरेण तादालम्यज्ञाने न भरतिव- 

न्धक इयसक्ृदवीवदाम । मचुष्यत्वादिदिं न॒ सरीरविशिष्ात्मध्मेः; अप्रयक्षल्रापत्तेः, विशिष्टधमेौ हि षिचिषटप्रयक्षताया- 
मेव अदक्षो भवति, नैकदेशापरोक्षयेऽपि । जातिस्तु न विरिषटद्त्तिः । प्रथिवीत्वादिना साह्यौपत्तरिति ब्राह्मणोऽहं मनुष्यो 
ऽहमिलयादिग्रययो विभ्रमे एव, न अमा । अहलसामानाधिकरण्यश्रमजनकदोषविशेषप्रतिबन्धकलात् न देहो ब्राह्मण 
इति प्रतीतिः प्रसज्यते \ एतेन--करोऽहमिति प्रययोऽपि--वयाख्यातंः । अस्तीत्येवोपरुन्धन्य इ्यादिश्रुयतुवादला- 
योगेन उक्तम्रतीलोपचारिकता दहि न युज्यते । मम देह इति भ्रययसयेव गौणलमिद्यापत्तेश्च 1 पूर्वदेदस्तिं विनापि अनुभि- 
तिहेवव्याभिस्छतिः संभवत्येव । नहि व्याघ्यचुभव इव व्यापतिस्मरणेऽपि द्टन्तज्ञानापेक्षा । एवंच पूर्देदस्मरणामावान्न 
देहात्मैक्यभियोऽसुपपत्तिः ! योऽहं बय्ये आसमरियादिव्याव्रत्तखादिलिङ्ककानुमितिस्तु देदहात्ममेद विषया न परोक्षश्चमनि- 
वर्तने पारयति ! मेदककाक्षात्काये हि मेदसाक्षात्कारेण न व्याप्तः, सद्यपि बखकालग्रहे नीरुमेदसाक्षात्कारानुदयात् । 
दोष्राबल्यकल्पमे तूभयच्रापि समानम् । पतेन--बाष्यणो यजेतेति श्रुतिरपि-- व्याख्याता; ब्राह्मणरब्दार्थो हि सरीर- 
मपि नात्र जडं तजनियोज्यमिति वयमङ्कीकु्मैः ¦ देदसंबद्धस्तवात्माऽत्र नियोज्यं इति वदामः । संबन्धश्च देहात्मनोभे 
संयोगः; आत्मनो विभुलात् । पश्वादिन्यात्तसरखामिभावनिरवै.चनासंभवात् नखखामिभावः । तत्संबदेन्द्ियाश्रयतवं 
त्वतिप्रसक्तम् । तज्ज्ञनकेच्छियाश्रयलं तु ज्ञानपदेन अन्तःकरणष्त्तेरेव विवक्षणीयतया तत्संबन्धार्थमध्याससावक्यकलात्- 
देदसैवाष्यासिकसंबन्धं वरमापादयत्ि । साक्षात्मयन्नजन्यकफियाश्रयल-तद्धोगायतनत्व-तत्कमार्जतत्वानामदध्नां पुत्रा 
दुत्पादनेऽपि समथ्यीत्पुत्रादिसाधारण्यान्न संबन्धत्वमिति आध्यासिक एव परिविष्यति ! शरीराभ्यासवत्परतवेऽपि न दोषः । 

विधावपि रक्षणाया अदोषात्, अन्यथा तात्पयैविषयानिर्वाहात् 1 अध्यासश्वात्र कादाचित्क एव अररृत्तिनिमित्तः, तेन जीव- 
न्सुक्तानां न ब्राह्मणो हन्तव्य इति निषेधोहेद्यलानुपपत्तिः ¦ खीयलादयग्रतिन्धानपूर्ैक एव स विवक्षित इति न ॒दद्राधि- 
कारादि्रसङ्कः । महापातकेनानधिकारपरयोजनान्न नध्म्राह्मण्यस्यापि कमौधिकारः ! एतदभिप्रायमेव “सर्वाणि विधिप्रतिषे- 
धञचाख्माण्यष्यासमूल्ानी "ति भाष्यमिदि न दोषः । खणो ठु प्रकाश्च एव न ज्ञावृत्ममिति प्रमातृत्वमप्यध्यासमूलमेव । प्रय 
क्षमात्रप्रामाण्यवादिनश्वावौकस देह एवात्मेति वादोऽपि देदात्मैक्ये अद्यक्षं प्रमाणमवगमयति । नहि भलयक्षविशुदधोऽपि 
खमयो व्यवहारपथं याति । तस्मादामीरसाघारण्यात् भं गौर श्खादिप्रययय्ात्मन्यन्तःकरणदेहतद्धमौष्यासमूलक एवायं 

सैसारोऽनिरवचनीय एवेति-रिरूपयन्ति ॥ 

(२) तरङ्खिणीकारास्त॒- 
वित्करणसिति अतीदयभावेन वित्येेन्द्ियादीनामध्यास हइत्ययोगादहमथं एव तदावरंयकलात्तस्यं चानात्मलातै नात्मे- 

कयाध्यासः ब्राह्मणोऽदं काण इलवादिभलयषप्रमाणकः । इदंच प्रयक्षं दूरादिदोषामावाठमाणमेवेति तस्य देहातमेक्यविष- 

सतवे श्रुयदुमानादिसिद्धतद्धेदाचुपपत्तिः । ब्राह्मणस्याक्षि काणमिति ब्राह्मणत्वेन रूपेणापि मेदग्रहानेदमध्यासलूपमिति 

पर्यासः ! यथा देहेन्द्ियादीनां परस्परमेदाष्यवसायाश्नात्मन्यध्यासः, एवं देदात्मनोरपि मेदभययान्न तदष्यासः । बराह्म- 
णस्ेन देहमेदन्ानामावेऽपि ब्राह्मणोऽहमिद्यादीनां रमात्वमेव ! बाह्यं हि देहविशिषटात्मढृत्यपि अलयक्षमेव । अतएव 
पुर्षे चे ब्राह्मणो वेति संदेहः सम्यङ् दर्शनेन तभिरासश्च 1 उपपादितं हि बार्तिके-त्राहाण्यं सरवैषामपि भरयक्ष- 
भिति 1 पतेम--अहं छद” इति प्रययोऽपि--ज्यास्यातः; तस्पचारिकलात् । देदात्ममेदस्व॒ जातमाच्रसन्यपानप्रबर- 

तिरेवुभूवे्टसाधनतान्यापित्थतिरदान्तरस्छतौ न युक्तेति तदन्यथाललपपत्त्या सिथ्यतीति न मम देह इति प्रयय एव गोण 

इति पयैनुयोगोऽतरायकाशचं लभते! व्वातिस्मरणं हि ग्या्तिखसूपस् सामानाधिकरण्यवटिततवात् अधिकरणस्मरणं विना 
नोपपद्यत इति देहान्तरस्मरणमपेक्षितमेव । योऽद बाल्य श्यादिप्रयक्षमपि मैदकसाक्षात्कारस्य मेदसक्षात्कारव्याप्ततवा- 

इहात्ममेदे प्रमाय 1 यत्र यत्न बलाका, तत्र तक्र नीरमेदसासत्कारोऽपिः विक ऋति देमिकन्यापो न कोऽपि दोषः । 

~. 



६२० अद्वैतसिद्धिः । ` [ परिच्छेदः १] 

अथ अनिर्वाच्यत्वटक्षणोपपत्तिः । 
नवु-णवभ्रविद्यायां तन्निवन्धनाध्यासे च सिद्धेऽपि न तस्यामनिर्वैचनीयत्वसिद्धिः; रुश्षणप्रमाण, 

योरभावात्। तथाहि-किमिदमनिर्वाच्यत्वम् , न तावननिरक्तिविरहः (१); तन्निमित्तक्ञानविरहो वा(२)- 
तन्निमित्तार्थविरहो व! (२), तन्निपित्तसामान्यविरहो वा (४) । आये अनिवीच्य इत्यनेनैव निरुक्त्या 
“दं रूप्यमिति निरक््या च भ्याधातः, द्वितीये निरक्तिरूपफरसत््ेन तन्निमित्त विरहस्य वकतम- 

` गौडत्रह्यानन्दी ( लघुचन्द्रिका ) । 
&ै 

तस्यां खब्रयुक्ताध्याससहितायामविधायाम् । तेन रूप्याद्यनिर्वाव्यखस्यापि समथनममे सङ्गच्छते । अद्ाकयत्वा- 

"~~~ ~~~ ^ ~~~ 

निशि तु दोषवश्ात्तदमवेऽपि कालिकभ्याप्यनङ्गीकारान्नासुपपत्तिः । नहि सदातनोऽमेदभ्रमः प्रतिद्धः, येन अं मोर 

इत्यादावपि दोषबिरेषादिकल्पनया सदातनञ्रमलं साध्येत । पतेन-- ब्राह्मणो यजेतेति श्ुतिरपि--ढयाख्याता; अत्र हि 
ब्राह्मणशब्दो न कादाधित्कररीराध्यासवत्परः, न््रह्मण्यस्यापि कमौधिकारापत्तेः । मह।पातकादेः ब्राह्मण्याभावसम्पादन- 
द्वारेव कर्मानधिकारपरयोजकत्वेनोमयप्रयोजकत्वे गौरवात्. ब्ह्मण्याभावसखैव तस्रयोजकलयाङ्गीकरणीयलात् । पतेन-- 
ब्रह्मणादन्यख शरीरसंबन्धपरलमेवः संबन्धश्वान्यसयासंभवादाध्यासिक एवेति वणेनमपि--परास्तम् ; तत्कमार्जितस्य 
संबन्धलसंभवात्, पुत्रादीनां तु खकमंजितत्वमेव, नतु पित्रादिकमौितलम्, पित्रादिकर्मणां ठ॒॒तत्खलमात्रे उपयोग 
हत्येवाज्गीकरणीयलयात् , पकषद्रयेऽपि विधो लक्षणाऽ्योगोऽधिको दोषः । गोभिः श्रीणीत मत्सरमिति तु पयसा श्रीणीते इति 

रिधेरथवादो नु विधिरिति न तत्रैव जक्षणोपपत्तिः । एवैव न देहात्मकये भ्रयक्षं प्रमाणमिति सिद्धम् । चार्वाकादीनां तु 
भेदसाक्षात्कारे सलयपि लैङ्गिकतदमेदज्ञानं सन् घट इति प्रयक्षे सलयपि भवतां तन्मिथ्यालासुमानमिवे संभवतीति न 
दोषः । तन्मते संभावनाया -प्माणान्तरतवङ्गीकाराव् । पतेन--अध्यासमखनि शाच्राणि इ्यादिपरकोयभाष्यमपि-- 
पराहतमिति न्यायाख्तसिद्धान्तः सवेऽपि समीचीन एवेति--प्रतिपादयन्ति ॥ 

(४) ठघुचन्द्रिकाकारास्त॒- 
हन्दियेकयाध्यासेन चित्कारणमिति प्रतीदयसंभवादज्ञानोपहितचेतन्ये इन्दियायभ्यासष उपपद्यत एवेति ब्ह्मणोऽदहं काण 

इत्यादि्रयक्ं देहात्मैक्याध्यासे प्रमाणमेव । ब्राह्मणत्वेनाक्षित्वेन च भेदग्रहेऽपि ब्राह्मणत्वेन काणत्वेन च भेदाग्रहात् 
ब्राह्मणोऽहं कण इलमेदभम उपपद्यते । ब्राह्मणस्याक्षि काणमिलत्र हि अक्षिलविशिष्टखय काणलविशिष्टस्य चैवे मेदोऽवगा- 
ह्यते, नतु ब्यणलविरिष्टसख काणखविकिष्टख च । ब्राह्मणोऽहमिति ब्राह्मणग्रयक्षं हि बाहण्यद् रीरधमेल एवोपपद्यते । 
नहि पार्थिवपरमाणुः कस्यापि भ्रदयक्षः । वातिकोक्त्यादीनां च देहधर्मल एवाविेधात् । अन्यथा अहं गोर इति प्रतीयल- 

सारेण गौरलमप्यात्मधर्मः समाप्येतेति बाह्मणोऽदमिलयादीनां न प्रमात्वमिति मन्महे । पतेन-- अदं छरा इति प्र्क्ष- 
मपि--भ्याख्यातम् ; मम देह इति बुद्धः अदं देह इति तादासम्यविरोधित्वेऽपि अहं गोर इति तादातम्याविरोधित्वात्त- 
दयुप्ारेण मम देहे इति प्रयय एवौपचारिकः, नतु कृशोऽहं गौरोऽहमिलादिग्रल्यय इत्युपपन्नमेव । न व्यातनिषटकसामा- 
नाधिकरण्यज्ञानोपयोग्यधिक्रणन्ञानं देहत्वावच्छिन्नमेद विषयकमपेक्षितमिति जन्भान्तरदेहादिस्मरणमनावर्यकमेवेति न 

देहात्मभेदे अमाणं करिमपि । नहि शङ्खो न परीत इद्यनुमितेः शङ्खपीतिमधमविरोधिलमनुमूयते इति मेदकसाक्षात्कारस्य 
मेदसाक्षात्कारव्याप्तत्वं न प्रामाणिकमिति मन्यामहे इति योऽहं बास्य इति ्रययोऽपि न देहात्मभेदप्र्ययजनकः । ब्राह्मणौ 
यजेतेति शुतिरप्यत एव व्याख्याता; त्राह्मणपदस्य शरीराध्यासिकसंबन्धवत्परत्वसैव युक्तत्वात् । पु्रोदत्तेः भाक् खत. 
सखाट्ेन जनिते पुत्रे खलाभावाद्यु्रादिकमेवादटकायम्, खलं तु पु्रकार्यमिति तत्कमौजितत्वादिकं न संबन्धः, पतेन-- 
बरह्मणशब्दस्य शरीराण्यासवत्परत्वमपि न दु्मिति-सूचितम्; पतहननमिव जीवन्डुकतहननमपि पापायैव भवति । 
एवंच ब्राह्मण्यस्येव कमानधिकारप्रयोजकत्वे हननादिनिषेधोऽपि बह्मण्याभाव एवे प्रयोजकः स्यादिति विप्रहननात्पापला- 
पत्या महापातकादिकमेव कमीनधिकारम्रयोजकमिति न नघ्ट्ह्मण्याधिकारादिपरसङ्गः 1 गोभिः श्रीणीत मस्सरमिदखस्यापि 
विधिवावयशचेषत्वेन बिधिलात्तत्रवात्रापि न लक्षणा दोषाय मवति ! बस्तुतस्तु-प्रयोगभ्राचयंसखोभयत्र समानत्वात् 
शरीरे तदध्यासवति वा बाद्मणपदं र्तमेवेतयुररीकु्मः । प्रयक्षप्रमाणमूलखकचावाकसंमतदेहात्मलवादोऽपि ्रयक्षसख देहा- 
त्मेक्यविषयल एवोपपद्यते । नहि भेदसाक्षात्कारवतां तदभेदालुमानं युक्तिसदहं॑ भवति । मिभ्यात्वन्याप्यवद्विेष्यत्वज्ञानेन 
सत्तकैण प्रपशचेऽसाभि्यैथा सत्त्ज्ञानमाभासीकियते, नैवमेक्यव्याप्यवद्विशेष्यकलज्ञानेन चावाकर्भेदसाक्षात्कार अभासी- 
करियते इत्यसतीत्येवोपङुन्धन्य इत्यादिश्वुतीनामप्येवं सत्येवानचुवादलोपपत्तिरिति सिद्धिकाराडतः सवौऽपि सिद्धान्तो दशै" 
नीयतम एवेति जानीम इतिं--बिवेचयसन्ति ॥ _ 

; इति देहात्मेक्याध्यासोपपत्तिः ॥ 



[ अनिर्वाच्य्वटक्षणोपपत्ति; ] गोडतरक्षानन्दीयुता । ६२१ 

शक्यत्वम्, अतणएव न तृतीयः; अर्थस्य निरक्तावनिमित्तत्वाच । फटसच्वादेव न चतुर्थः। नापि सदि- 
लक्षणत्वे सलयसद्विलक्षणत्वम् ; सदसद्रपत्वेऽप्युपपत्तेः। अतएव न सच्वरािस्ये सत्यसत्वविरहः (६), 
तथाच खक्षणासंभव इति-- चेन्न; सदिटक्षणत्वे सत्यसद्विकक्षणत्वे सति सदखद्धिरश्चणत्वं (७), 
सत्त्वासचाभ्यां विचाराखहत्वे सति सदससेन विचारासहत्वं वा (८), प्रतिपन्नोपाधौ बाध्यत्वं वा 
(९) इत्यादिलक्षणे निरबयत्वसंभवात् । नच--आे सतोऽपि सदन्तरबिङश्षणत्वात् सिद्धसाधन 
मिति- वाच्यम्; सच्वावच्छिन्नमेदस्य सन्नेति भतीतिप्रयोजकस्य सद्वैरक्षण्यपदार्थत्वात् । नदि 
सति सदन्तरमेदेऽपि सन्नति प्रतीतिः । अतो न सिद्धसाधनम् । एवंच सच्छरहितत्वे सति असस- 
रदितत्वे सति सदसस्वरहितत्वमपि साधु । स्यादेतत्- स्वं ताचत् खत्ताजातिवौ(१), अर्थक्रियाका- 
रत्वे वा (२), भवाध्यत्वं वा (३), पामाणिकत्वं वा (४), अदुल्यत्वं वा (५), ब्रह्मत्वं वा (६), पराङ्गीरूतं 
वा। (७) नादद्धितीयो; शुद्धात्मनि सद्धेरक्षण्यस्य पपश्चे सद्धेलक्चण्याभावस्य चापातात्, न वतीयः; 
त्वन्मते तुच्छस्याप्यवबाध्यत्ेन तन्न सद्ैरक्षण्यस्यानिवौच्यस्वस्य बाध्यत्वेनासद्धैलश्चण्यस्य चायोगात् । 
न चतुर्थः प्रमा ह्यन्तःकरणचरत्तिः, तद्विषयत्वस्य घपश्चेऽपि सवेन सद्वेटक्षण्यस्य तज्ासखप्रसङ्गात्। न 
पचमः; तस्य प्रपञ्चेऽपि वियमानत्वेन सदवेरक्षण्याभावप्रसङ्गात्, न षठः; तद्धैरक्षण्यस्य जगति सच्े- 
नेष्टापत्तेः, न सप्तमः; पराभ्युपगतसस्वस्यासत्वविरदरूपत्वेन उमयवैटक्षण्योक्लययोगात् । अतप्व- 
पतेषां विरहस्यास्वरूपत्वं-निरस्तम् ; अथासच्वे, निरुपाख्यत्वं, निःखरूपत्वं वा 1 नाद्यः; असदा- 
दिपदेनैव ख्यायमानत्वात् , न दवितीयः; खरूपेण निषेधपक्षे शुक्तिरूप्यादेरपि निःखरूपत्वेनासद्धेख- 
क्ण्यानुपपत्तेरिति--चे्न; पराभिमतखच्वासचे प्य विवक्षिते, नतु पारिभाषिक, अतो न तादक्ल- 
दसदधेटक्षण्योक्ताविष्टापत्तिः 1 नापि- तयोः परस्परविरुद्धस्वेन एकन्षिधस्यापरविधिपयैवसन्नतया 
पकनोभयवेरक्षण्यं व्याह तमिति-- वाच्यम्; निषेधसमुचयस्यातास्िकत्वाङ्गीकारात् न व्याहतिः । 

क्वि (^ ^ दिवे [> [9 
मद्यतास्विकरजतेन शुक्तर्विंरोधः । नच तिं सदादिवेखक्षण्योक्तिः कथम् ? तत्तत्परतियोगि दुनिरूपता- 
मावग्रकटनाय । नहि खरूपतो दुर्निरूपस्य किंचिदपि रूपं वास्तवं संभवति । नु--सर्वादिरािदय- 
स्याताच्िकत्वेऽपि स्वादे दै्निरूपत्वमात्रेणानिवौच्यत्वे पञ्चमप्रकायविदयानिचत्तो (नानिवाच्योऽपि- 
तत्क्षयः इति अनिवौच्यत्वनिषेधायोगः; सस्रादिवत्तद्राहिव्यस्याप्यताच्िकत्वे स्वादौ प्रमाणनिरा- 
सेन तद्राहिदे तदुक्ययोगः, अविसेधाय बिधिसमुचयस्येवातात्िकत्वखीकारश्ेति- चेन्नः पश्चम- 
प्रकारावि्यानिन्र्तिपक्षे नैतच्चनितयविलक्षणत्वमा्रमनिवौच्यत्वम् , किंतु मुक्तिकारानवस्थायित्वसदहि- 

अगिवोच्यत्व व 

तम्! तथाच सुक्तिकारावस्थायिन्यामविदयानिवृत्तौ च्यत्वमिषेधो युज्यते । सत्वादिराहिषये 
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गोडन्रह्मानन्दी ( टघुचन्दिका) । 
दिति । निरक्तिरूपफरसस्वे तत्कारणक्ञानादिकमावद्यक्तमिति भावः । अर्थे तज्निमित्तस्वं तत्कारणधीविपय्वं, तत्का- 
रणव्वं वा, आदये आह--अतपव न तृतीय इति । द्वितीय आह-अर्थस्येति । प्रतिपन्नोपाधौ खराधिकरणे 
बध्यस्वं वतेमानाभावप्रतियोगित्वम् । इल्यादीखनेन पूर्वोक्त्ताननिव॑लयत्वादिसंमरहः । सिद्धसाधनम् उक्तरक्षण- 
मिष्टम् । सप्वासष्वाभ्यां सदसत्त्वेन च विचारासहर्वं सस्वादेरयन्ताभाववस्वमिलयभर वक्ष्यते । तत्रापि सच्वादेः सामा- 
स्याभावनिवेशात् फरंविभिष्टसस्रादेरभावमादाय न दोष दल्याशयेनाह--पएवेचे ति । सस्वासस््रयोभिंथो बिरहरूपत्वं 
नास्तीति मिथ्यास्वानुमाने उक्तम् , तथापि तयोस्तवङ्गीकृलयय समाधतत्त-पराभिमतेति । इष्टापत्तिः इध्संपत्तिः। न 
उयाहतिरित्ि । पर्युपगतयोः सस्वासश्वथोरभावावसत्वसत्वरूपौ न रक्षणे निवेदयेते, कंस्वतास्विकत्वेन प्रतियो- 
पिसमानाधिकरणौ व्याप्यद्त्ती, अतो न भ्याहतिरिति भावः । कथं किमर्थम् । अतास्िकयोसद मावयोस्तद्धिकरणे 
ममापीष्टतवात्तुकछिते व्यर्थेति भवः । न सा व्यर्था; तादडाभावयोः प्रतियोगिसमसत्ताकयोरेव निवेशेन खान्युन- 
सत्ताकल खसमानाधिकरणालयन्ताभावख प्रतिथोपित्वरूपमिध्यास्वसख स्वादौ पकस्वादिलयासयेनाह--तत्तत्प्रति- 

योभिदुरनिंरूपतेति । भ्रपञचसस्वादिमिध्यात्वेलथैः । नु--वन्मते भपञ्चे सत्वाद्यभावस्य तास्विकत्वमेव युक्तम् ; 

अन्यथा सत्वादेस्त्र तास्विकतापत्तेः, वव्राह-खरूपतो दुर्निरूपस्ये ति । मिभ्याभूतसखेय्थः । किंचिदपि ससवा- 
दिकमधिष्ठानान्यरूपम् । दुरनिरूपस्वेति । मिथ्यात्वेलथैः । अनिवौच्यत्वे अनिवान्यत्वपद्ाथैस्वे । नानि्वाच्यो- 

पीति । न सन्नासन्न सदसनिल्यादिः । ततक्षयः अविद्यानाशः । सचवादिवदिति । भपन्चेल्यादिः । तदुक्ययोगः 
परमाणोक्तेरयुक्तता ! खीकारः स्वीकारापत्तिः । युज्यते इति । अविधानादस्य सुक्तित्वमते नानिवौच्यत्वं संभवति; 
अतिर्बाच्चख ज्ानलिवलयत्वावद्यकस्वात् , भल्प्रथा क्षाननिवलमैत्नरूपस्य मिथ्य्रात्वरक्षणस्य तत्रान्याकष्यापत्तः । तेन ` 



६२२ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः १ 1] 

तु अवाधित्थंविषयकथमाणोक्तिनीस्दयेव । ज्ञापकमावोक्तिस्तदंशेऽसाधारणी । अतो वादिविप्रति- 
पत्तिनिरासाथौ । अतात्विकबिधिसमुश्चयापत्तिसत्वि्ेव । नद्यताच्िकससर्वासच्वे निषेध्यखघुचयेऽपि 
विरुध्येते । यत्तु विधिसमुच्चयस्याताच्विकत्वपक्षे श्रान्तिवाधम्यवस्था न स्यादित्युक्तम् ; तन्न; अताच्वि- 
कत्वादेव आ्रान्तेबीधस्य सस्व्रतिमेधस्याप्रतिक्षेपात् सच्वस्याताच्िकलत्वाच्च तदुपपत्तेः । नु-निषेध- 
समुश्चयस्याताच्तिकत्वं किुमयाताच्तिकत्वाद्वा, पकेकाताच्विकलत्वाद्ा । नाद्यः; उभयतास्विकत्व- 
वदुभयाताच्िकत्वस्यापि विरुद्धत्वात्, विधिसमुञ्चयस्य ताच्िकत्वापाताच्, पएकैकप्रतियोभितास्वि- 
कत्वापत्तेरेव न द्वितीयोऽपि; ताच्िकास्यन्ताभावप्रतियोभिन एव अतास्िकत्वादिति- चेन्न; उभ- 
याताचिकत्वादेव निषेधसमुञ्चयस्याताचिकत्वम् । नचोभयताक्तिकत्ववदुभयाताच्िकत्वमप्येकन्न 
विरुद्धम्; व्मीकादवेकज्न स्थाणत्वपुरुषत्वयोरताच्विकत्वदरनात् । नच परस्परविरहरूपयोरेकनो- 
भयोरताच्िकत्वं विरुद्धम् ; एकन्न तन्त्वादो घरतत्परागमावयोरखुभयोरपि अतास्विकत्वदशैनात् । 
न च प्रतियोगितदच्यन्ताभावयोरेवायं नियमः; नियामकाभावादस्ाकमसंप्रतिपत्तेः । वस्त॒तस्तु- 
सत्वासत्वयोने प्रस्परविरहरूपत्वम् , क्गित॒ परस्परविरहव्याप्यतामाजम् । नच --तादशपारिभाषिकः- 
सदसद्वेखक्षण्योक्तो नासाकमनिष्ठसि ति- वाच्यम् ; सस्वमवाध्यत्वम् , असत्वं सखेन प्रतीत्यनहेत्वम् , 
तदुभयवैलक्चण्यं च तव जगत्यसंप्रतिपन्नमिति कथ मिष्टापस्यवकादाः ? इष्टापत्तौ च कथे न मतक्षतिः ? 
अतएव ॒ध्वसायुपलक्षिततदुपलक्षितसत्तायोशित्वरूपनिद्यत्वानिद्यत्वयोः सत्ताहीने सामान्यादाच- 
भाववदुत्तराचधिराहिद्यं नितं, भावान्यनिचत्तिमस्वं चानिदयत्वम्, तदुभयाभावः प्रागभाव इव 
शुक्तिरुप्यादौ मिथ्याभूते खच्वासत््वथोरभावः स्यादित्याहुः; उक्तसत््वासतक्लयोः परस्परविरहव्याप्य- 
त्वेऽपि परस्पर विरदानात्मकत्वात् । उक्तनित्यत्वानित्यत्ववत् । नजु--इदं निखत्वानिव्यत्वयोमिलित- 
योष्येतिरेकः सामान्ये भागमा चास्तीत्युक्तमयुक्तम् ; नित्यत्वस्य सामान्यावृगतः्वंसाप्रतियोगित्व- 
रूपत्वात् , अनित्यत्वस्य च प्रागभावध्यापि प्रतियोग्येव ध्वंसः; भावस्यैवाभावो निद्त्तिः, अभावस्य 
त॒ भाव एवेति खीकारात् । ध्वं सोपरश्चिताजुपलक्षितखत्ताराहिव्यरूपनित्यत्वानिलयत्वयोरेकच सामा- 
स्यादौ भाववदेकज् सच्वासखखे स्याताभिव्यपि स्यादिति- चेन्न; नहि वयं द्ान्तमात्रेण सच्वासच्व- 
व्यतिरेकयोरेकत्र स्थिति जूमः, येन ध्वंसोपलश्षितानुपलक्षितसत्तारादिव्यरूपपारिभाषिकनिव्यत्वा- 
नित्यस्वयोरेकच सामान्यादौ सदद्धावनिदशीनेन स्वासतत्वयोरेकच सत्त्वमुच्येत, कितु प्रमाणेः सिद्धे 
निषेधसमुच्चये सामान्यादिव्याचत्तनित्यत्वानिदयत्वयोनिंषेधसमुश्चयं दष्टान्तयामः 1 एवंच सामा- 
न्या्ययुगतत्वदुक्तनिद्यत्वानिव्यत्वयोनिंषेचसमु्चयस्यादष्टान्तत्वेऽपि न क्षतिः । अतपवोक्तमभ्यस्ते 
निव्यत्वानिव्यत्वयोरिव सच्वासस्वयोरप्यभावौ न विरुद्धो; घरमिण एव कल्पितत्वेन बिरुद्धयोरपि 
धर्मयोरमावात्, इति । नचैवं कल्पितस्यानित्यत्वाभ्युपगम विरोधः; ताच्चिकानिव्यत्वामावेऽपि 
धर्मिसमसत्ताकनित्यत्वसच्वेनाभ्यु पगमे विरोधाभावात् । नच--कद्पितत्वहेतोर्विरुद्धमोभावरूप- 
~ 

गोडब्रह्मानन्दी ( खघुचन्धिका ) । 
तब्यादृत्तये वरिरोषणमावर्यकमिति मावः । ज्ञापकमानोक्तिः ब्यावहारिकसच्वाधभावस्यादुमानादयुक्तिः । सर्दशे 
व्यावहारिकसत्वा भावादयो । असाधारणी । अतः प्रपञ्चः सन्नेव असक्चेव वा इयेवरूपेण न स्यादिति सत्तादेस्तदभावस्य 
चातात्विकत्वे सच्वादिधीश्रौन्तिः तद्मावधी्नाध इति व्यवस्था न खात् । अताच्िकख तारिविकाभावधीबौध इय- 
भिमानः । अताच्िकत्वात् सस्वा्यतात्तिकवात् । सत्वप्रतिषेधस्य सच्वादिथतिषेधरूपख । सत्वस्य 
सस्वादेः । अताचिकत्वाच्च । अतस्विकत्वादेव । तदुपपत्तेः स्वादिबाधोपपत्तेः । तास्विकामावधीस्वं बाधव्वे 
त्नं नेत्यथेः । उभयेति । न्षिधद्वयेयथेः । उभयतात्तिकत्ववदिति । एकधमिणीरादिः । मिथो विरुढयोरेक- 
धर्सिणि तात्विकतयेवातास्विकतवापि स्थितिर्विरुढेति भावः । नियामकेति । उक्तनिय म्ाहकतकैलथैः । प्रतियोगि- 
समवायिन्यदयन्ताभावाखीकारमते कपाकादौ भाविधटादेस्तदभावसख ह अताच्िकल अत्रेदानीं घटो घटेति संश्चय- 
दशनात् भ्रतियो गितदृ भावयोरतासििकयोरेकन्र सर्वं न बिरुद्धमिल्यपि दरष््यम् । सत्वम् बाध्यत्वमित्यादि विवेचितमिदं 
मिभ्या्वानुमाने । ध्वं सानुपरक्षितेव्यादि । भ्व॑सभ्रतियोगिद््तित्ववििष्टसन्तायोगिष्वं निल्यत्वम् । ध्वसप्रतियोगि- 
बृत्तिष्वविशिष्टसत्तायोगित्वमनिलयत्वम् । तथोः सामान्यादावभाववदिय्थः । उत्तराव धिराहिद्यं ध्वेसप्रतियोभि- 
स्वम् । भावान्यनिवृत्तिमस्वं भावान्या या निदरृत्तिः तस्परतियोगि्वभ् । आहुः अश गदाचा्याः 1 नचेवमिति। 

धवे कष्पितस नित्यतरानिस्व्ोरभावरसीकारे +. तात््िकानिलयत्वाभातरेऽपिः तास्निकत्ेनातिखत्वदयाभाव- 



[ भनिवच्यसवरक्षणोपपत्तिः ] गौडन्रह्मानन्दीयुता । ६२३ 

साध्यस्य च भावाभावाभ्यां व्याघात इति--वाच्यम्; अतास्विकहेतुसद्धावेन तास्िकधमीभावस्य 
साघनेन व्याघधाताभावात् । अतएव खरूपतो दुर्निरूपस्य न रफिचिदपि रूपं वास्तवं संभवतीति 
भ्ाचाघुक्तिरपि सङ्गच्छते; ग्यावहारिकेणेव दुनिरूपत्वेन हेतुना व्यावहारिकवास्तवरूपाभावस्य 
साधनात् । अतपव--दुरनिंरूपत्वरूपद्ेतोवोस्तवरूपामाबसराध्यस्य चातासिकतेऽसिद्धिबाधो 
तास्विकत्वे व्याघात इति-- निरस्तम्; धर्मिंसमसत्ताकेतुसाध्यादिसच्ेनासिच्याचभावात् , ताक्वि- 
कहेत्वादययभावाच्च न व्याघातः । खरूपतो दुरनिरूपत्वं च कल्पितत्वमेव । एतेन--किमिदं खरूपतो 
दुर्निरूपत्वं केनापि अकारेण वा, केनापि दुर्निरूपत्वमिययेतदन्यप्रकारेण वा, सत्वास्वाभ्यां वा । 
नाद्यः; केनापि प्रकारेण दुर्निरूपत्वसित्यनेन प्रकारेण दुरनिरूपत्वादुरनिरूपत्वाभ्यां उ्याघातात् । अत- 
एव न दितीयः; केनापि प्रकारेण दुरनिंरूपत्वमियेतदन्यश्रकारेण दुरनिरूपत्वस्य केनापि प्रकारेण 
दुर्निरूपत्वान्यत्वात् , मिथ्यात्वादिना कल्पितस्य खुनिरूपत्वाचच । न ततीयः; तस्य सदसदेलक्षण्या- 
वास्तवत्वाहेतुत्वादिति--निरस्तम् ; ठतीयपश्चस्य क्षोद खहत्वाचचच । तथादहि-स्वास्वाभ्यां दुनि. 
रूपत्वं हि बाधिततद्धयकत्वम् । तच धर्सविशिषटघम्यताच्िकत्वे हेतुः । तथाच सदसद्धेरक्चण्यमपि 
धर्मस्तदताच्चिकत्वे कथं न हेतुः स्यात्; नच--एवं कस्पितस्य ददयाददयवाध्यावाध्यदुर्निरूपसखनि- 
रूपत्वादिवहिभौवोऽपि स्यादिति--वाच्यम्; ताच्िकदश्यत्वाद्यरोषधर्मवहिभीवस्य कटिपते इघ्न- 
स्वात्, अतास्विकस्य ददयस्वादेग्यौवहारिकप्रमाणे्यैथायथमङ्गीकतस्यैवमप्यविरोधात् । अदटद्यत्वा- 
दिक त॒ व्यावहारिकं नास्वेव । प्रातिभासिकं चेतदप्यङ्गीङ्घर्म एव । पवंच तार्किकमते संयोगतदभा- 
वयोरिव भट्मते येदासेदयोरिव सखक्वासच्वाभावयोरप्यविरोध एव । नच--एवं सरवाससवयोस्पि 
तद्भदेवाविरोघः स्यादिति--वाच्यम् अतास्विकयोरविरोघे इ्टपत्तेः, निषेचससुचस्यापि ताचवि- 
कस्यानङ्गीकारेण तत्साम्येन विधिसमु्चयस्य ताच्िकस्यापादयितुमशाक्यत्वात् । नच ताच्विक- 
संयोगतदभावनिददौनवराचदापादनीयम्; द्टान्तेऽपि ताच्विकत्वासंपरतिपत्तेः। नलु--अ निवीच्यत्वं 
सखरवासस्वादिना विचारासहत्वम् । तश्च न तावत् स्वाद्यनधिकरणत्वम् ; असतो बह्मणञ्च 
निधर्मकत्वैन तजातिग्यासनेः । नच-कर्पितसच्वाधिकरणत्वं बह्मण्यपीति-- वाच्यम्; तस्य जगत्यपि 
विद्यमानत्वेन तच्राव्याप्तेः । नापि सच्वायल्यन्ताभावाधिकरणम् ; निर्धर्मकब्रह्यणः सस्यवत्तदत्यन्ता- 
भावस्याप्यभावेन तुच्छेऽप्यस्तन्ववत्तदद्यन्ताभावश्याप्यभावेन कर्थचिदतिव्यासिनिरसेऽपि तुच्छ 
ब्ह्मणोर्निधेरमैकत्वेन धर्मवस्वादेरेवानिवच्यत्वटक्षणत्वापातात्, निर्विशेषश्रुदयापि व्याघातेन घर्म- 
माजनिषेधायोगेन व्ह्मणि सचवराहियये तदल्यन्ताभावस्य दुर्वारत्वात् । नापि सदूपत्वाचभावः; 
बरह्मणः स्वाभावेन सद्रूपत्वाभावेन तत्रातिव्याप्तेः । नापि ससवादेरित्थमिति नि्वकतुमदाक्यत्वम् ; 
जह्यण्यपि सच्वस्येत्थमिति नि्वैकतमराक्यत्वात् । नापि सत्वादिना प्रमाणागोचरत्वम्; अखण्डार्थ- 
निष्ठवेदान्तेकवेयन्रह्यणोऽपि सच्वादिप्रकारकपरमाणागोचरत्वादिति--चेश्न; सवादिना विचाराः 

न ५१५५५ 

गोडबह्यानन्दी ( लघुचन्दिका ) । 
सस्ेऽपि । कटिपितत्वहेतोरिव्यादि । कस्पितस्वहेतुना ध्मसामान्यस्य ताचिकस्वेनाभावः साध्यः । तथाच कदिप- 
तत्वहेतोः सविषयस्य धर्माभाव रूपधर्मसख तात्विकस्वेनाभावम्राहिकालुमितिः । अतश्तस्याः खस्मिन् स्नोपजीभ्यपरा- 
मरो चाभामाण्यसंपादकस्वेन स्याघात दति भावः । ताति प्रामाण्यं खस्मिन् स्वोपजीग्ये च नास्ेव, किंतु व्याव. 

हारिकम्, अतो न व्याघात इल्याश्येनाह- अताच्विकटेचिति । ताच्िकघमौमावस्य ताच्विकत्वेन धर्मौ 
भावख । व्यावदहारिकवबास्तवरूपाभावस्य धर्मस चास्तवत्वेन व्यावहारिकसयाभावसय । धर्मिसमानसत्ताकेति । 
उ्याचहारिकेय्थः । मन्मते हेस्वा्यभावख सार्वत्रिकत्वाद्यावहारिको हेस्वादिमदधेद एवासि्यादिरिति भावः । कट्पि. 
तत्वसेवेति । बाधितस्त्वासस्वोभयकस्व रूपवक्षयमाणमिध्यव्वभेवेलयथः । पतेन दुर्निरूपत्वहेतुकस्वसख धमौभावानु- 
मानस संभवेन । वैटश्चषण्यावास्तवत्वेव्यादि। सदसस्वाभ्यां दुर्निरूपस्वं खाधिकरणस्यावास्तवस्वसाधकम् , नतु 
सख्समानाधिकरणसय सदसद्वैलक्षण्यादिधरमैखेव्यमिमानः । हेतुरिति । धर्मैविशिष्टो धर्मी बाध्यः, दुर्गिरूपत्वादिव्यनु- 
मानात् विदिष्टस्य साध्यतासिद्धिः । अथवा-- धर्मी वाध्यः, अबाध्यत्वेन धर्मखाभाववधश्च, दुर्निरूपस्वादिलजुमाना- 

तत्सिद्धिः । वस्तुतो धभिणां धर्माणां चोष्कदुरनिरूपस्वस्याविदोषेण सिच्या तेन बाध्यस्वसिद्धिरित्यपि संभवति । ताच्ि- 
कटश्यत्वादीत्यादि । इ्दयरवादेस्तार्विकत्वेनाभावस्येल्थः। ताकिंकेत्यादि । प्रमाणसिद्धत्वाशे दन्तः । तदिति । 
विभिसुष्वयातास्विकत्वमिव्य्थः ¦ अतिग्याप्षिरिति ॥ भावरूपधमीभ्रवेऽप्यभावरूपधर्मसस्नादविति रोषः । 



६२४ अद्रेतसिद्धिः । [ षरिच्छेदः ९1 

सत्वं सखवा्यलयन्ताभावाधिकरणत्वम् । नचातिव्यास्तिः; बरह्मणि सत्ववन्तदत्यन्ताभावस्याप्य- 

भावात्, अन्यथा निर्विंशेषत्वादिशतिवियोधापत्तेः । नच निर्विंशेषत्वरूपविशेषसत्वासस्वाभ्यां 

व्याधातेन श्ुतिरन्यपरा; विशेषस्य कल्पितत्वेन तदभावासत्वेन तत्सत्त्वाभावेन व्याधाताभावात् 

खाप्रगजतदभाववत् । अतण्व-सत््वरादियेऽपि तदत्यन्ताभाव अवदयक-इत्यपास्तम् । नख-- 

एवं विशोषवच्वम्, ध्मवस्वं वा अनिवौच्यत्वमस्त्विति- चेन्न; आस्तां तावदयं खहदुपदे दाः । 
उक्तटश्चणस्य निष्पन्नत्वात् । यद्वा-सत्वादिना विचारासहत्वं सद्रपत्वा्यभावः । सतत्वरूपधम- 

भावेऽपि यथा ब्रह्मणः सद्भूपस्वं तथोपपादितमधस्तात्, अतो न अातिव्यात्तिः। नच --एवं सद्ाटमके 
बरह्मणि शओरौतसव्यपदादौ लाक्षणिकत्वं न स्यादिति- वाच्यम्; . सच्वधमेविरिष्टवाचकस्य तस्य 

निरधर्यके लक्षणाया आवश्यकत्वात् । नहि निधैर्मकसखरूपवाचकत्वं कस्यचिदपि पदस्यास्ति । नचु- 
सचवादिरादिलयमताच्िकमपि न तावत् प्रातिभासिकम् ; रूप्यपपश्चयोब्रह्मवत् पारमार्थिकत्वापत्तेः; 
नापि घर्मिसमखत्ताकम् ; बाघबोधभ्यस्य श्रान्तितिद्धेन साम्यायोगात् । नापि व्यावहारिकम्; जगति 
व्यावहारिकत्वे रूप्ये प्रातिभासिकत्वे चोक्तदोषात्, रूप्ये व्यावहारिकत्वे च जगति पारमार्थिंकत्व- 

पातेनद्वतहानिरिति- चेन्न; धर्मिसमसत्ताकस्यैव स्वादि षिरहस्येषटत्वात् । नच बाधबोध्यस्य 

आन्तिसिद्धेन साम्यायोगः; वाधस्याधिष्ठानमाजगोचरत्वेन रूप्यवत्ततसत्वविरहस्यापि सक्षि सिद्ध- 
तया वाघबोध्यत्वाभावात् । नचेवं स्वभरतीतिवियोधः; अतात्िकस्य तस्याप्यङ्गीकारात् । नच-- 
एवं तास्विकस्ख विरहस्यैव टक्षणत्वपयेवसानम् , ताच्िकत्वं चावाघ्यत्वम्, तथाच बाध्यत्वमेव 
उश्चणमसत्विति- वाच्यम् ; बाध्यत्वस्यान्यविरेषणत्वेनोपात्तस्य छक्षये धर्मिण्यनन्वयेन तन्माचस्मुपा- 
दायेतरवैय््यस्य वकुमराक्यत्वात् । नच--श्रुतया युक्लया च मेदं निणङ््वैता कथं सदसद्धिन्नत्वरूपं 
तद्यातं वाऽनिवौच्यत्वं सम्यत इति-- वाच्यम्; मा विषीद; अताच्विकस्येव तस्य समथनात्, 
वाध्यत्वं तु मिथ्यात्वनिरूपणसमय पव निरूपितम् । तस्मात् न शुक्तिरुप्यप्रपञ्चसाघारणानिवौचयत्व- 

ठश्चणानुपप्तिः ॥ इत्यद्ैतसिद्धौ अनिवौच्यत्वलक्षणम् ॥ 
1 ^^ न, १ १००५ 

गौडनह्यानन्दी ( छधुचन्द्रिका ) । 
कथवचिदिति यदुक्तं तत् स्छुययति-निर्विंरोषेति। सस्वाभावो बरह्मणि बिध्मानोऽपि मिथ्यात्वाज्नास्तीवयाह-- ब्रह्मणि 
सच्ववदिति । वथाच वक्ष्यमाणरीदया धर्मिसमसत्ताकाल्यन्ताभावो लक्षणमनतिभ्यासषमिति भावः । समाघत्ते-- 

विशेषस्येति । विशेषसामान्यसखेथेः । तदभावासस्वेन विरोषाभावरूपविरोषस्याप्यसत्वेन । तत्सत्वाभावेन 
व्याघाताभावात् निर्विशेषस्वस्यासत्वेन व्याघातः तस्यास्तस्वात् । विरोषतद्भावयोरेकन्न करिपितत्वे द्टान्तमादह-- 

खपरेति ! अतव बह्मणि सच्वाभावादेर्विद्यमानस्याप्यभावादेव । तदत्यन्ताभावः धर्मिसमसत्ताकः तदलन्ताभावः। 

आव्रद्यकः बह्मण्यावश्यकः । एवं धर्मिंसमसत्ताकत्वविरोषणावदयकत्वे । निष्पन्नत्वादिति । नच--सस्वाय- 
सावस्वं व्यथैमिति-- वाच्यम् ; तब्यक्तितवेनोक्ताभावस्य रक्षणत्वात् । अस्मिन्मते खक्षणवाक्यसखेतरब्याच्चत्ताखण्डाथे- 
कत्वे मामाण्यस्य वक्ष्यमाणत्वेन वेयथ्येशङ्काविरहाचच । अधस्तात् भिथ्या्वाजुमाने । कस्यचिदिति । आकाच्ादि- 
पदस्यापि शुद्धे शक्ति सर्वसंमतेति भावः । यद्यपि विशिष्टवाचकस्व शुद्धेऽपि शक्तिरेव; तथापि विरिष्टबोधकतर्वस्यौ- 
रसगिकस बाधेन रक्षणेति म्यपदेश इति पूर्वोक्तमिह बोध्यम् । इष्टत्वात् रक्षण्वेनेष्ट्वात् । वाघवोध्यत्वेति । 
यादराचिषयक्स्वेन ज्ञानस्य अममूलभुताक्ञाननारकता, तादशत्वाभावात् । वक्तुमराक्यत्वादिति । धूमप्रागभवे 
धूमत्वमिव बाध्यता्वं नान्यवेयभ्यसंपाद्कमिति भावः ॥ इति लश्चुचन्द्रिकायामनिबीच्यत्वलक्षणम् ॥ 

अथानिवीच्यतरक्षणोपपत्तिः । 
(१) तत्र न्यायामृतकायः- 

। अनियायासभ्िबन्धनाध्यासस्य च नानिर्वैचनीयलसिद्धिः; अनिर्वचनीयललक्षणासंमवात् । (१) अनिर्वाच्यपदेनैव निसन्त्या 
इदं रूप्यमिति निखवंसया च निरक्िविरहः, (२) निरुचतिरूपन्यवहारफलस्य निमित्तं विनाऽसंभवेन तभिमित्तविरहः ८ ३ ) फल- 
सतत्वादेव तज्निमित्तसामान्याभावः, सदसद्रूपत्वेनाप्युपपत्त्या न सद्विलक्षणत्वे सद्यसद्रिलक्षणलं सत््वराहिये सति असन्त्ववि- 
रहो वा नानि्वैचनीयत्वम् । (४) सद्विल्षणत्वे सखसद्िल्षणत्वे सति सदसद्विरक्षणत्वम् । (५) सत्वासत्वाभ्यां विचारा- 
सहत्वे सति सदसत्त्वेन बिचारासहत्वम् . (६) सत्तवरहितत्वे सद्यसतवरहितःत्व सति; सत्त्रासत्तरहितत्वं वापि न तत् > छद्धा- 



[ अनि्ौच्यत्व॑टक्षणोपपत्तिः ] ` गौडन्रह्मानेन्दीयुता । ६२५ 
नि वि > 

त्मनि सदैखक्षण्यस् भ्रपञचे सद्वलक्षण्याभावस्य चापातेन सत्ताजाद्यर्थक्रियाकारित्वे, तुच्छस्यापि युष्मन्मतेऽबाध्यत्वैन तत्र 

सद्वैलक्षण्यायोगेन अबाध्यललूपममाविषयलस प्रपशेऽपि सत्त्वेन तन्न सद्धैलक्षण्यासंभवेन प्रामाणिकत्वाश्चन्यते, बहयेल- 

क्षण्यस्य भपच्चे सच्वेने्टपत्या ब्रह्मम्, उभयवेलक्षण्योक्तययोगात् असत््वविरहत्वं वा सत्त्वं न संमवति । एतेन--असच्व- 
मपि निरुपाख्यपदेनेव ख्यायमानल्वात् निरूपाख्यत्म् , खरूपेण निभेधपक्षे ययक्तिरूप्यदेरपि निःखरूपत्वेन तस्यासद्वैटक्षण्या- 
संभवेन निःखरूपत्वं वा न भवतीति-सूचितम् । किंच सत्तवासतत्वयोः परस्परबिर्लेनैकनिषेधस्यापरविधिपयेवसनतया 
एकत्रोभयवेलक्षण्यं व्याहतमिति किमर्थ तदुक्तिरिति विवेचनीयम् । न तावत् प्रतियोगि दुर्मिरूपत्वप्रकडनाय । प्रतियोगिरूपसन््व- 
दुनिरूपत्वेन तदाश्रयत्वेन परतीयमानस्यानिर्वाच्यत्चे पश्चमघ्रकाराविद्यानिदृत्तौ नानिवौच्यश्च तश्षय इति अनिवाच्यलनिषेधो 
नोपपद्येत । सन्त्वरादिराहिलस्ातात्तविकत्वे तु सत््वादाविव तच्र अमाणनिरासस्यावर्यकवतेन तत्र परमरमाणोक्तेरयोगः । एतेनं 
--अतात्विकसत्तवासत््वराहिलययोनं विरोध इति वणैनमपि--पयहतम् ; विधिसमुच्यदेवाताच्िकत्वान्न विरोध इद्यपि 

खुवचत्वाच । अपिच निषेधसमुचयस्यातात्तविकल्वं नोभयाताच्िकत्वेन उभयताच्तिकःववदुभयातत्तिकलयापि विरुद्धत्वात् , 
विधिसमुचयस्यातात््विकालयन्ताभावप्रतियोगिनः एकैकप्रतियोगिनो वा ताच्तिकतापत्तेश्च । परस्पर बिरुद्धानात्मकष्वंसाचुपलक्षि- 

ततदुपलक्षितसत्तायोगिलरूपलयोः, उत्तराबधिराहिल्यभावरूपनिन्रत्तिमत्वरूपयोव निलयल्लानियलयोः सामान्यादौ प्रागभावे 
चाभाववत्तदात्मकसत्वासत्त्वयोरभावसमर्थनं ठु न युक्तम् ; निदयल्रानिलययल्रयोः ष्वेसाप्रतियोगिप्रागभावगप्रतियोगिरूपयोः 
उभयोरपि सामान्यादावभावात् ¦! ध्व॑सानुपलक्षिततदुपकक्षितसत्ताराहिद्यरूपयोस्तयोः सामान्यादौ भाववत् सत्त्वासत्त्वयो- 
रपि समवेश्चापतत्या न पारिभाषिकनिदयत्वानियत्वयोरेकव्रासमवेशदृ्यन्तो युक्तः । पतेन--खरूपतो दुर्निरूपस्य न 
किचिदपि सूपं वास्तवमिति प्राचासुक्तिरपि- पदता; खरूपरतो दुर्निरूपत्वेन केनापि प्रकारेण हुरमिरूपत्वरूपत्वे केनापि 
प्रकारेण दुरनिरूपत्वमिखनेन दुर्मिरूपत्वादुर्मिरूपत्वाभ्यां विरोधात् । नापि सत््वास्त्वाभ्यां तत्; तद्य सदसद्रैलक्षण्ययोरविरोधे 
सत्त्वासत्त्वयोरप्यविसोधः स्यात् । सन्त्वासन्त्वादिना विचारासदत्वं तु निर्ध्मेके बरह्मणि असति चातिम्यातेनै सतत्वायनधिक्ररणत्वम् , 
कत्पितसतत्वाधिक्ररणत्वं तु नगदलययपि विद्यत इति तदनधिकरणत्वमसंभवम्रस्तम् । धर्मत्वदि्ना ऽनिर्वाच्यलक्षणत्वापातेन ब्रह्मणि 

सत्वराहिले तदन्ताभाषाधिकरणत्वस्यार्थसिद्धतया ब्रह्मण्यतिन्याघ्या च न स््वालयन्ताभावाधिकरणत्वं विचारासहत्वम् । 

अतएव ब्रह्मप्यतिन्याप्या न सद्पत्वा्यभावः; ब्रह्मणः सतत्वायोगे सद्रूपत्वायोयात् ; अन्यथा सदादिपदानां सक्षणिकत्वा- 
नापातात् ! पतेन--स्वदेरित्थमिति नि्वैक्तमदाक्यत्वम्, असत्त्वप्रकारकमरमाणागोचरत्वं वा न तदिति - सूचितम् । 
एवंच यथा सदमद्वैलक्षण्यादिकं ताच्तिर्कं जगति न संभवति; अद्धैतदानापत्तेः ! एवं न तत् प्रातिभाकिकम् ; कल्प्यप्रपश्च- 
योतरह्यवत्पारमार्थिकलयापातात् ! नापि धिसमसत्ताकम् ; उक्तदोषादिति मन्तन्यम् । अपिच श्चुया युक्त्या च मेदं निषे- 
य ता कथं वा सदसद्धि्नत्वरूपं तद्यातं बाऽनिर्वाच्यतवं सिथ्येत् १ इति अवियायनिरवाच्यतवं लक्षणामावान्न सिष्यतीति-- 

वणयन्ति ॥ 

(८२ ) अदैतसिद्धिकारस्त- 
सद्धिरक्षणतवे सद्यसद्धिलक्षणतवेः सति सदसद्विफणलम् , सत्वासत्त्वाभ्यां विचारासहत्वे सति सदसत्त्वाभ्यां विचारासहर्त्व, 

भ्रतिपञ्नोपाधौ बाध्यत्वं वाऽनिर्वचनीयलम् । सत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकमेदविवक्षणात् न सदन्तरमेदमादाय सिद्धसाधनम् । 

सत्त्वासत्त्वे च पराभिमते एव विवक्ष्येते । तयोः परस्परबरिरोधेऽपि तदभावौ प्रातिमासिकायेकन्र संभवत एव प्रातिभासिक- 

योस्तयोरुपपादनं तु प्रतियोगिनः सतत्वदेः दुर्मिरूपत्वप्रकाशनाय । नि खरूपतो दुनिरूपस्य किंचिदपि रूपं भवति । 

पशचमप्रकारावियानिढततिपक्षे तु तव्ावृत्तं॒॑सुक्तिकालानवस्थायित्वसहितमेवोक्लक्षणमनिर्यैच नीथत्वमिति नानिवाच्यश 

ततक्षय इति प्राचासुकतर्विरोधः ! यथा स्तवे अमाणनिरसेऽपि वादिविप्रतिपत्तिनिरासा्थौ तदभावज्ञापकमात्रोक्तिरिति न 

विरोधः । विधिसमसु्वयापादनमपि अस्माकं संमतमेव । यथाचात्र आन्तिबाधन्यवस्थोपपत्तिसथाऽन्यत्र विस्तरः । यथा 

एकत्र वल्मीकादौ स्थाणत्वपुरुषत्वयोरभ्यासः, यया चा परस्परविरदरूपयोरपि पटतस्रागभावयोः एकत्र तन्तौ समावेशः, 

तथा सतत्वास्तवाभावयोरपि एकच निवेश्च उपपद्यत एवेत्युभयातात्तविकलेन निषेधसमुज्रयाताच्तिकलं न विरुद्धम् । वस्तु- 

तस्तु--सत्वासत््वयोः परस्परविरदन्याप्यत्वमेव, नु तद्रूपत्वम् । स्तवं चाबाध्यतवम् असक्तं स्वेन अ्॑तीयदैलमिति तदुभय- 

वैलक्षण्यं न भवतामिष्टम् । परस्परविरहन्याप्ययोस्ु ष्वेसानुपरुशचिततदुपलक्षितसत्तायोगित्वरूपनियत्वानिखलयोरिवेकत्र 

समवधानं न दोषाय । भमाणसिद्ध एव निषेधसयुखये इदं निदनं नतु निदस्ौनेनानेन तत्. साधयामः । येन निदद्ेना- 

न्तरेण सत्त्वास्वयोरेकल समवधानमेवमाशक्केत । पतेन--खरूपतो दुर्नरूपस्य किचिदपि रूपं न वास्तवमिति आच- 

शक्तिरपि --व्यास्याता । खस्पतो दरमिरूपत्ं च सतासत्त्वाभ्यां दर्निरूपत्वम् , त्च बाधितसत्त्वासत्त्वकत्वं, तेन लु घर्म- 

विसिष्टधर्म्यतास्विकत्वं जानीमः । यथाच निभेधससुश्वयवत् आतिभास्िकनिधिससु्योऽपि नास्माकमनिष्टः, तथाऽन्यतं 

बिसररः । शाता विचारासदहतं तु सत्त्ाग्रखन्ताभावाभिरूरणलम्, इद्रपत्वा्यभावो वा ब्रह्मणि निर्वशेषत्वसन्ना- 

भद्ध. ति, ७९ 



स्र अद्ैतसिद्धिः । { परिच्छेदः | 

अथाविद्याद्यनि्वाच्यत्वे प्रतयक्षानुमानप्रमाणनिरूपणम् । 
(3 (4 , 

म्रमाणं च प्रत्यक्षायुमानाममा्थापत्तयः । परत्यक्षं तावशन्मिथ्येव रजतमभाः दित्यादि । नन्व 
मिध्याराब्दोऽसत्पयोयः; वक््यमाणयुक्लया चश्छङ्गादिसाधारणासत्वस्य स्यायमानरूप्यादो वज्कम- 

~~ ~~~--~~~~~--~-~~-~-~--~~------ ~+ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ 

सोडव्रह्मानन्दी ( कषुचन्द्िका ) । 

प्रयक्चिदयादि । अभावस्य भ्रत्यश्चस्ववादिनं म्रति-प्रयक्षेचयुक्तम् । तसाजुपरुञ्धत्ववादिनं अरति सभावधघधटितंमि- 
~~~ 

उत्मोरमयोरपि उपपत्त्या व्याधाताभावात् , सत्ववत्तदमावस्याप्यभावाज्न प्रथमे तत्रातिव्याप्तिः । विशेषवत्तवदिरनिर्वाच्यत्व- 
लकषणत्वापादनमपि स॒ृदुपदेश एव । यथाच सत्त्वामवेऽपि ब्रह्मणः सद्रूपत्वे न बाधस्तननिरूपितमिति सत्वाभवेऽपि सद्रू- 
पलोपपत््या सत्त्वधमैविशिटवाचकस धर्मिमात्रपरत्वस्य लक्षणेकनिर्वाह्यतेन च द्वितीयलक्षणमप्यदुष्टमेव । अतात्तिकेऽपि 
निषेधसमुचये धर्मिंसमसत्ताकत्वमेव विवक्षितम् , बाधसाधिष्ठानमा्रगोचरत्वेन रूप्यवत्सत्तवविरहोऽपि साक्षिसिद्ध एवेति 
नं तद्य बाधबोध्यत्वम् । शरुतियुक्त्यादिमिमेदनिषेधस्तर तात्विकसेवेति न प्रातिभासिकसदसद्धि्त्वसाधनमस्माकं प्रतिकूरुमितिं 
अवियायनि्यैचनीयत्वलक्षणसुपपन्मेवेति--निरूपयन्ति ॥ 

(३) तरङ्गिणीकारास्त- 
सत्तवासत्त्वयोः परस्परविरदानात्मकलवे त इव तदभावावप्यतिरिक्तावङ्गीकरणीयाविति परस्पर विरदखरूपयोरेकसत्तवेऽपर- 

सत्त्वायोगेन ग्याधातः । निषेधसभुच्यस्यातात्तिकत्वेन तत्परिहारे ताददातद्रो घनवैयथ्यैम् । ्रतियोगिदुनिरूपत्वप्रकारनेन 
तत्साथैवयं तु "नानिर्वाच्यस्तु तत्य इति" पञचमभरकारावियानिड़त्यनिवौच्यत्वनिषेधायुपपत्या न संभवति । पञ्चमरकारा- 
वि्ानिषृत्तिव्यादृत्तत्वं तस्या अपि ब्रह्ममिन्नथेवे सुक्तकारानवस्थायितात् सुक्तिकालनवस्थायित्वविशेषितसयोक्तलक्षणस्य न 
संमवति । सत्त्वेऽपि वादिविग्रतिपत्त्याः तत्रापि ज्ञापकमाभोक्तिस्तदभाव इवावरियकी । निषेधससुचयो नैतावतापि अमाण- 
सिद्धः; विरोधात्, अन्यथाऽन्योन्याश्नयादिति, न तत्रः प्माणसिद्धे सामानाधिकरण्योपपादना्थं द्न्तापेक्षणम् ; कितु 
पारिभाषिकनियलानिलयत्वयोरिवं सामानाधिकरण्यमिति सामानाधिकरण्यसमर्थनार्थमेव तदिति न्यायाश्तोक्तरीदया विधिस- 
सुचयापत्तिस्तदवस्थेवेति परस्परविरहन्याप्यत्वेऽपि न सामानाधिकरण्यम् । नहि संयोगतदभावयोरपि एकावच्छेदेन एक- 
कत्तितवं, किंठु एकमात्रशत्तिलमित्यवच्छेदकभेदेन सत्त्वासत्त्वयोरेक्वः इत्तिनै विरोधाय । अयं तु विवेकः--संयोगस्थटे 
देशोऽवच्छेदकः, अङृते तु. कार इतिः! एतेन-सत्वासत्वाभ्यां विचारासहत्वेःसद्रूपत्वाभाव इति- परास्तम् । सत्त्व- 

रहितख ब्रह्मणः सद्रूपतने तत्र सदादिपदाप्रृततिः, नहि विशेषणल्यागमात्रेण लक्षणा, किंतु शक्याथातिरिकतार्थगोचरतयेति 
खक्षकत्वेनापि नोपपत्तिः । पतेन-खरूपतो दुर्निरूपख'न किंचिदपि रूपं वासतवमिति मआचामुक्तिरपि- परास्ता ॥ 
एतेन सदसदवैलक्षण्यादिकं नानिवौच्यत्वलक्षणम्, अतात्तविकं हीदं न प्रातिभासिकं; ्पश्चतात्तिकतापत्तेः, नापि व्यावहारि- 
कम्; भान्तिबाधव्यवस्थानुपपत्तेः, सत्त्वाभावस्य साक्षिभस्यत्वमेव नतु बाधविषयत्वमिति ठु न युक्तम्; रूप्यं नास्तीति 
सत्त्वाभावस्यापि बाधविषयलादिति--खुन्चितमिति सर्वेमनवयमिति-प्रतिपादयन्ति ॥ 

( ४ ) लघुचन्द्रिकाकारास्तु- 
सत्त्वासत्तवयोः परस्परविरहरूपत्वं नासीति मिथ्यालानुमाने निरूपितम्, अते तु तुष्यतु दुजैनन्ययेनाज्गीकृदयापि 

परस्परनिरहरूपत्वं पराभ्युपगतसत्त्वासत््वयोः तियोगि विधया निवेशेऽपि सत्वाभावासत्त्वाभावयोः ्रतियोगिसमानाधिकरणयोः 
व्यप्यदृत्तिकयोरेव रक्षणे मरवेशाव् न मिषेधसञुखयालुपपत्तिः । तत्रच प्रतियोगिनिषेषयोरभयोरप्यतात्विकेनान्यूनसत्ताका- 
भावघटितमिध्यात्वेनानिर्वैचनीयलमुपपन्नमेव, पञ्चमप्रकाराविथानिकृत्तिस्॒॒विनारापत्या नानिवौच्यमिति मुक्तिकाखानव- 

स्मायिलविशेषितसदसद्वैलक्षण्यादिकं न तत्साधारणमिति नानिर्वाच्यस्ु तसक्षय इति वचनविरोधः । सत्वेऽपि वादिविपरति- 
पत्तावपि तद भावानुमानादिना तद्वाधितल्ान्न प्रमाणोपन्यासस्त्र संभवति । वादिविश्रतिपत्तिमिरासार्थं तदभाव एव 
किमपेक्षामहे. । अद्ितीयादिश्ुतिरिब्या ता्विकनिषेधसमुचयादिकरणार्थ दटन्तमान्नमपेक्यत इति न कमपि साधयितुं 
श्न्ताद्रणम्.। पतेन--सत्त्वाभावासत्वाभावयोः कालिकान्याप्यढत्तिलमपि--परास्तम् ; सद्रपसापि ब्रह्मणः शक्यत्व- 
भवेदन्यत्र विस्वर इति तत्र सदादिपदाग्रततिरिति सदसरैख्षण्यादिरूपमनिरवाच्यत्वलक्षणमदुष्मेवेति--व्यवस्थापयन्ति .॥ 

इत्यनिर्वचनीयत्वलश्षणोपपत्तिः ॥ 



[ भवि० अनि० प्रयक्ष० ] गौडजद्ानन्दीयुता । २७ 

शक्यत्वात् । नचेतावन्तं काटमसदेव रजतमभादित्यच॒भवविरोधः; अमिवौच्यसैकदेश्सन्वव्यति- 
रेकविषयत्वेनैवोपपत्तः ! नचैवं “सस्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेयत्रापि सल्यसित्यस्याखत्वग्यतिरेकविषय- 
तयेवोपपत्तिः; बह्मणि सद्रूपताया; पागुपपादि तत्वेन तस्यासस्वभ्यतिरेकविषयत्वकख्पनाया अनुचि- 
तत्वात् । तथाच ब्रह्मणि खत्परस्ययस्य रूप्ये असत्पत्ययस्य च सच्वासच्वयोबौधकासत्वतत्स्वाभ्यां 
विषेण न परसङ्गसाम्यम । अचुमानं च "विमतं सरितस सति अससखरहितत्वे सति सतवा- 
सच्वरदहितम्, वाध्यत्वादोषग्रगुक्तभानत्वाद्वा, यन्नैवं तन्नैवम्, यथा बह्म । नचाप्रसिद्ध विकेषण- 
त्वम्; सत्वासत्त्े, समानाधिकरणाव्यन्ताभावप्रतियोभिनी, धर्मत्वाद्रूपरलवत्, सखमसस्वानधि- 
करणानिष्ठम्, असत्वं ॑वा, सस्वानधिकरणानिष्ठम्, धर्मत्वादूपव"दिति सामान्यतस्तस्सिद्धेः । 
नच साध्येकदेरासिच्या अंदातः सिद्धसाधनम्; गुणादिकं शुण्यादिना भिन्नाभिन्नम् समानाधि- 
कृतत्वादिष्यत्रेव सिषाधयिषाबदेन सिद्धसाधन विरहस्यो पपादि तत्वात् । नच--सतवासखयोः 
परस्परविरहरूपतया साध्यं व्याहतमिति-- वाच्यम्; अताच्विकत्वेन परस्परविरश्ानात्मकत्वेन 
च समादितत्वात् । मेदस्य ताच्िकस्यैव निरसिष्यमाणत्वेन न तेन विरोधः । नच ब्रह्मवत् 
सत्वराहित्येऽपि सदरपत्वेनानिवौच्यत्वाभावोपपर्या अन्तरम् ; सररदितस्य अपञ्चस्य सद्ू- 
पत्वे मानाभावेन वाधात् । ब्रह्मणि च श्ून्यतापत्तिरेव सद्रूपत्वे भमाणम् । नच--विमतं 
सदसदात्मकम्, बाध्यत्वात्, व्यतिरेकेण बह्यवदित्याभाससाम्य, बिमतमसत् सस्वानधिकरण- 
त्वात्, गृश्छङ्गवदिति सल्पतिपक्षश्चेति- वाच्यम्; ख्यातिवाधास्यथाञुपपत्तिलक्षणविपक्षवाधकत- 
कस्य वक्ष्यमाणत्वेनाभासरसाम्यसत्पतिपक्षयोरभावात् 1 नचाखदेव रजतमभादिति परव्यक्चषवाघः; 
असदित्यस्य सखसवाभावविपयकत्वस्योक्तत्वात्, अन्यथा स्याल्यनुपपत्तः । अतप्व--सिथ्यारन्दो- 
ऽप्यसत्प्याय इति-- निरस्तम् । नचेवं ब्रह्मण्यपि सखाभावेनासदिति वुद्धिः स्यात् ; निधर्मके स- 
रूपधमीभावविषयकपरतीतेरिष्ठत्वान , तुच्छत्वविष्रयकप्रतीततेरापादकामावात् । नचेवमसच्वाभावेन 
जगति सदिति प्रतीत्यापत्तिः; इष्टापत्तेः । नच--चरङ्गासखवुद्धितो नास्या वेलक्चण्यमनुभूयत 
दइति-चाच्यम्; एतावता तस्या अपि सस्वराित्यधिधयकत्वमस्तु नतु तदयुरोधेन पतस्यास्पुच्छ- 
त्वषिषयकत्षम् ; तुच्छत्े स्र बाधकसस्वात्, खमानाकारप्रतीत्योरपि षिच्विज्रविषयकत्वस्य शरागेव 
ददितत्वाश्च ! यु--सकवासत्वषिकस्पेषु आ्यद्धितीययोजैगत्ति सत्वरयाषित्यांशे रूप्यादावसरखराहि- 
स्याशे ठृतीयचवु्ैयोः उभय्राप्यसत्त्वराित्यांशे पञ्चमे तूभय सखराहित्यांसे ससमेऽप्युक्तन्यायेन 
उभयत्राप्यसस्वराहित्यांशे प्वमेवावाध्यत्वश्ुत्यत्वे भ्रामाणिकल्वश्ुल्यत्वे च प्रक्षे बाधाः, ष्ठे त्वबाः- 
ध्यत्वरूपसतवेनाप्युपपर्या अथोन्तरम्- इति, तन्न; प््वोक्तालकछमादायांशतो बाधसिद्धसाधनाेः 

गोडउब्रह्मानम्दी ( कघुचण्डिका ) । 
ध्यास्मेऽनुपम्भ्लुमानायेव मानं बोध्यम् । स्यायमाने ति । भरलशेख्ैः । न प्रसङ्गेति । सख्यम्दस्यासस्काभप्व- 
बदुभकस्वे खक्षणापच्िः; अबाभ्य पुव तस्य रूढस्वात्, असस्पदस्य सदन्याथक्स्वे तु न लक्षणेयपि कोच्यम् + 

अप्रसिद्धविरोषणत्ं सस्वाभावसमानाभिकरणस्यासस्वा भावस्य सद्सस्वरहितत्वांरो त्रिरोषणस्याप्रसिद्धिः। सस 
नाधिकरणास्यन्ताभावप्रवियोगिनी मिथः समानणधिकरणै यौ अलयन्ता मावो तयोः रतिप्ोगिवी । धर्मत्वात् 
धमेद्यत्वात् । ससस्वानधिकरणागिष्ठम् , असदन्यनिष्टमेदभ्रतियो गितावच्छेद्कं सदन्यत्वे सति भसद्न्यस्वे सतति 

सदसदन्बत् । बाध्यस्वादिल्यञुमानेन विशेषणप्रसिज्छथमिदं बोध्यम् । सिषाघधयिषावदेन एकदेकािद्धाषपि समुद्रि 
वख्ासिद्धस्य सिद्धददेश्यस्ववेन । नलु न सनेदगदेषटरितसाभ्यक्षालुमानं संभवति; त्वन्मते भेदनिरासात्, तश्राह--- 
मक्श्येति ¦ श्यातीति । अल्लः । समानाकारेति । समानशब्दोिख्यमनेल्थेः । सत्वासत्त्वविक- 
वेति । स्वं तावत् कष्ताजातिवो, भथक्रियाकारिव्वं वा, श्रवाध्यस्वं वा, प्रामाणिकत्वं वा, शद्यून्यस्वं त्रा, अद्यत्वे 

का, पराज्ष्तं वा, इस्यादिषूर्वो कविकस्येष्विलधेः । सस्वराहित्यांश इति । वाध इत्यभेऽन्वयः । एवमन्यत्रापि । 
सस्वरादिव्यांशा इति । सत्ताजातेरथक्रियाकारिष्वस्य वा भस्रस्वामावत्वेन तसोः रूप्यादौ बाध इदमिमानः + 
वस्मुतः म्ीतिकेऽपि तयोः संभव उच्छ षव । ठृतीयचतुर्थयोरिति । भवाष्यस्वमामाणिकस्वयोः सस्वरूपतत्े तद" 
सआआषयोरसस्वरूपयोस्त्वन्मते प्रपन्नरूप्ययोः सश्वपत्तद्भावांरो तदुभयत्र वाध इति मावः । सप्त्न असष्वाभावरूपं 
सकछमिति पराङ्गीक्ृतपक्षे । उक्छन्यायेन सस्त्रनिषेधे सस्वाभावरूपमसत्वमावरयकमिति न्यायेन । अवाध्वत्वद्रु 

स्यस्ते दृतीच्यक्क्रजसप्वस्माकद्रादो । प्रामाणिकत्वश्रूल्यत्तरे चजधपश्चङ्ूपसत्वस्यःात्रीदो । मन्मनि इति शोषः -4 



६२८ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः १1 

परिहतत्वात् । एवं सामान्यतो अनिर्वाच्यत्वसाधकफमण्येतदर्थपरतया नेयम् । व्याघातादिपरिहारो- 
ऽप्येवमेव । नठु-साध्यप्रसिच्यथौलमाने सत्वासत्वे, समानाधिकरणाव्यन्ताभावप्रतियोभिनी न 
भवतः, परस्परात्यन्ताभावत्वात्, घटत्वाधटत्ववत्, अस्वे, सत्त्वानधिकरणानिष्ठं न, तत्प्रतिषेच- 
रूपत्वात्, यथा अनिव्यत्वं, नित्यत्वानधिकरणानिष्ठं न, एवं सत्वमपि पक्षीकृत्य प्रयोक्तव्यमिति 
ल्यतिपश्चता, परस्परविरहानात्मकत्वं चो पाधिरित्ति-चेन्न; सरवाखचयोः परस्पर बिरहानात्मक- 
त्वस्योकत्वेन हेतोरसिद्धत्वात्, उपाधेः साधनभ्यापकत्वाच्च, ख्यातिवाचान्यथाचुपपस्या विपक्षवाघ- 
कतकैण उपाधिसत्पतिपक्चयोरनवकाशात्। यत्तु-नित्यानित्यत्वर न्ते साधनवेकव्यमुक्तं, तदयुक्तम् ; 
परेण ध्वसाप्रतियोगित्वतत्परतियोभित्वयोः परस्पर विरहरूपयोः निव्यत्वानित्यत्वयोः सविध पवोक्तेः। 
यत्तु- घटत्वाधरत्वे, समानाधिकरणाद्यन्ताभावप्रतियोभिनी, धर्मत्वाह्रूपरसखवत्, कल्पितत्वमक- 
द्पितत्वानधिकरणानिश्रम् , धर्म॑त्वाद्रपवदिति चाभाससाम्यम्, सद्िरश्चणत्वास्रदिरश्चणत्वकट्पि- 
तत्वाकस्पितत्वदद्यत्वादश्यत्व दुनिरूपत्वादुर्निरूपत्वादौ परथमस्य द्वितीयतठतीययोेथाकममसद्धैख- 
क्षण्ये सद्वेखक्षण्ये च निष्वपि केयत्वव्यवहायैत्वादौ व्यभिचार्थ--इति, तन्न; क्षितिः सकतैका, 
कायत्वात्, धटबदिव्युमाने अङ्कुरः सकठैकः कार्यत्वादिव्याभाससाम्यं अङ्कूरादौ व्यभिचारो चा 
यथा न दोषः, तथा धर्मत्वेन हेतुना समानाधिकरणाभावप्रतियोभित्वं साधयतो मम घटत्वाघट- 
त्वादौ साध्यसच्वेन व्यभिचारामावात् हेतोश्चानाभासत्वात् । नद्यविर्द्धघर्मत्वादिकं तारक्सा- 
ध्यसश्छे प्रयोजकम् , किंतु धञेत्वमात्रम् । नहि टद्यत्वादिध्माणां कत्राप्यभावासंभवः । तदुक्त - 
(न हि स्वरूपतो दुनिरूपस्य किंचिदपि रूपं वास्तवं संभवतीति । अतपवावययन्ताभावप्रतियोगित्वेऽपि 
न व्यभिचारः । नचात्मनिश्ठाव्यन्ताभावपघतियोभिस्वेनाथोन्तरम् , आत्मनो निधर्मकत्वेनाल्यन्ताभा- 
वस्याप्यभावात्, अनात्मनिष्त्वेन विशेष्णाद्वा । नचैवं कदिपितत्वभकल्पितत्वानधि करणानात्म- 
निषघठादयन्ताभावप्रतियोभि, अनात्मनिष्ठाल्यन्ताभावप्रतियोभित्वात्, अकद्पितत्ववदिव्याभाससा- 
म्यम्; अस्याः परसक्तरिष्टत्वात् । मिथ्यात्वे यथा मिथ्यात्वसाधकदह्यत्वादेन व्यभिचारः, तथास्यापि 
वादिविरोष भरति पकदेशसाघनेन साध्याप्रसिद्धिशाङ्कापि । तथाहि-सत्ख्यातिवादिनं पति 
असद्धिृक्षण विमतं सदिरक्षणम्, बाध्यत्वात्, शुक्तिरजतसंसगीवत्, असत्ख्यातिवादिनं पति 
सद्धिलक्षणे विमतम्, असद्धिटक्षणम्, अपरोक्चषधी विषयत्वात्, धरवत्। पश्चधर्मेतावरादनिवैचनी- 
यत्वसिद्धिः । यथाच न सिद्धसाधनव्याधातादिक, तथोक्तमधस्तात्। एवे प्रपश्चनिष्ठव्यतिरेकप्रतियो- 
गित्वं, सस्वासत्वोभयवृत्ति, प्रपश्चनिष्टव्यतिरेकश्रतियोगिमा्वृत्तित्वात्, ययवहायेत्ववत् । सदखदु- 
भयचत्तित्वं, प्रपञ्चनिष्ठभ्यतिरेकप्रतियो गित्ववृत्ति, सस्वासत्वोभयवद्च्च्यरोषदचित्वात्, मेदप्रति- 

~~~ 

गोडब्रह्मानन्दी ( लघुचन्द्रिका ) । 

पक्षे जगति । पृवौक्तासच्ं पराभ्युपगतं सत्वेन भ्रतीत्यनंत्वरूयं वाऽसत्वम् । सत्वासस्वे इत्यादि । सत्वम- 
सस्वायन्तामाववभिष्ठाल्यन्ठामावाप्रतियोगि, असच्वायन्ता भावत्वात्, यो यदलयन्ताभावः, स॒ तदलन्ताभाववन्नि- 
छात्यन्ताभावप्रतियोगी, यथा घटत्वस्यायन्ताभावः । अघरस्वं धटव्वाल्यन्ताभाववनच्चिष्ठालन्ताभावाप्रतियो गीदय्थैः । 
असस्वमित्यादि । असत्वम्, खत्वानधिकरणनिष्ठमेदप्रतियोगितानवच्छेदकम्, सत्वालन्ताभावस्वात् , यो यद्लय- 
न्ताभावः, स तदनधिकरणनिष्ठमेदप्रतियोगितानवच्छेदकः, यथा निलत्वाभावो निलयत्वानधिकरणनिष्टमेदप्रतियोगि- 
तानवच्छेदक इत्यथैः । परस्पर बिरहानात्मकत्वं यदयन्ताभाववन्निष्ठायम्ताभावग्रतियोनिस्वं पूवीनुमाने सां 
¶दलन्तामावानात्मकत्वम् । अनवकारादिति । आ्याुमाने सन्मते साध्यवेकल्यमिलपि बोध्यम् । द्धितीया- 
माने न साध्यवेकस्यम् ; नित्यमन्ने नित्यभिन्नमेदस्य मयाप्यस्वीकारादिति सूचयन् साधनायेकल्यमपि तत्र रिष्य- 
्युरपत्यथमाह--यत्वित्यादि । प्रथमस्य सत्वास्वयोरुक्तमतियोगित्वानुमानस्य । यथाश्रुते तत्रायं दोषः, नतु 
विवक्षिते । द्वितीयतृतीययोः भसत्वानधिकरणानिष्ठस्वसस्वानधिकरणानिषठत्वसाध्यकयोसक्तालुमानयोः । न दोष 
इति । तख पश्षसमस्वादिति देषः । अथौन्तरं स्वद्यून्यनिष्टायन्ताभावप्रतियोगिष्वमादयोक्ताजुमाने अ्थन्तरम् । 

ग्तयन्ताभावयस्येति । आस्मनि वि्मानस्यापीति शोषः । तथाचासस्वादिदयन्ये वेते तर्समसत्ताको यः अ्यन्ता- 
बः, तव्मतियोगित्वस सत्वादौ साध्यस्वान्नाथान्तरमिति भावः । अस्य अनाव्मनिष्ठाल्यन्ताभावप्रतियोगित्वहेचोः । 
विरोषभिति । बस्त इत्यादिः ! सटस्याति वादिनं भपञ्चसर्ववादिनम् । असत्स्यातीति । भ्पञासत्वे- 
4 नकद जपाणां विव्राद् इति -न्पायदेकेकं -अलयेवानुमानं वाच्यम् 1. तन्रच्नामावद्कथनिषेश्षो व्यथे इति भावः । 



[ अत्रि अनिर्व० प्रयक्षा० ] गोडजह्यानन्दीयुता । ६२९ 

योभित्ववत् । अप्रयोजकत्वमुक्रकतकोक्सया निरसिष्यते । तस्मादयुमानमत्र मानम् ॥ इत्यदवैतसिद्धौ 
अनिवोच्यत्वसाधकालुमानम् ॥ 
~~ ~~~ ~ ̂ ~ ~ ~ "~~~ 

गोडबरह्मानन्दी ( कघुचन्द्रिका ) । 

स्वान् प्रसेकमेवानुमानसुच्यतां, तथापि न विरषणाप्रसिद्धिरिवयाशयेनाह--पएवभिति । प्रतियोगित्ववदिति । 
मप्ः सत्त्वासस्वनो भया माववानू , बाध्य्वात् , छक्तिरूप्यवदिवयाद्यपि बोध्यम् ॥ इति छश्ुचन्द्रिकायाम 
निवोच्यत्वायुमानम् ॥ 

अथानिर्वचनीयत्वे प्रलक्षाजुमानप्रमाणनिरूपणम् ॥ 

८ १) तत्र न्यायास॒तकाशः- 
अविदाधनिर्वचनीयत्वे न मिथ्यैवेदं रजतमभादिति अतील्युपपत्तिः । सत्त्वन्यतिरेकमाचखात्र विषयीकरणे बह्मसयल- 

श्रतीतायपि प्रद्यासत्या असत्वामावस्यैव बिषयलयप॑त्तिः । नहि बरह्मसस्लययसख रूप्यासत्रययसय च कोऽपि विरेषः 
समसि ! पतेन- विमतम् , अनिर्वचनीयम् , बाध्यलात् , दोषप्रयुक्तमानाद्रा, यन्ेवं तनैव, यथा ब्रह्म इदयनुमानमपि-- 
पराहतम्; अग्रसिद्धविरेषणलात्, अंतः सिद्धसाधनात्, ब्रह्मवत् सद्भपत्वेन अ निवोच्यल्ाभावोपपत्याऽ्थान्तरात् 1 
विमतं, सदपदात्मक, बाध्यत्वात् , येवं तन्वं, यथा ब्रहमेयाभाससाम्यात् । विमतम् , असत् , सत्वानधिकरणत्वात् , राशश्रु- 
ज्गवत् , इति सत्परतिपक्षात् , सत्त्वाभावासच्च।भावयोरेकच्रासमावेशेन साध्ये व्याघातात्, सतत्वास्वयोः सत्ताजादयर्थक्रियाका- 
रित्वाबाध्यत्वघ्रामागिकत्वाशन्यतवब्रह्मलपरान्नीटृततद्धिरुदधादिरूपत्वे, पथमद्धितीययोजगति सतत्वराहिव्यशे रुप्येऽसच्तवराहि- 
दाशे, ठतीयचतुरथैयो; उभयन्राप्यसत्वराहियांशे बाधात् , षटठेऽवाध्यत्वरूपसत्वेनापयुपपतत्याऽयोन्तयत् । अतणएव-- 
साध्यप्रसिब्यर्थ॒सन्तवासततवे समानाधिकरणालन्ताभावप्रतियोगिनी, धर्मत्वात्, रूपरसवदिति चालुमानं- निरस्तम् 
सत्त्वासत्त्वे, समानाधिकरणादयन्ताभावप्रतियोगिनी न भवतः, परस्पराद्यन्ताभावत्वात् , धटल्राघरत्ववत् , असत्वं सखा- 

नधिकरणनिषं न, तत्प्रतिषेधसूपत्वात्, यथा निखतवं निलत्वानधिकरणनिष्ठं न भवति इति सत्मरतिपक्षात् , परस्परविरदाना- 
तकलस्योपाधित्वात्, घरत्वाघटत्वे समानाधिकरणालयन्ताभावप्रतियोगिनी, धर्मत्वात् , रूपरसवत् , कसिपित्ततम् , अक- 

स्पितत्वाधिक्धरणनिष्ठम् , धर्मत्वात् , रसवदिदयामाससाम्यात् , सद्विरक्षणत्वासदिक्षणत्वादौ प्रथमस्य असृद्रैरक्षण्ये द्विती- 
यस्योभयो्घय्त्वादौ व्यभिचारात्, आत्मनिष्रायन्तामावपरतियोगित्वेनाथौन्तराश्च । सवैथाऽप्रसिद्धविरेषणत्वं दुरवारमेव । 
वादिविशचेषं भ्रति एकरकदेशसाधनेन तत्परिहासेऽपि व्याघतमसरान्न संभवतीति नानिर्वाच्यत्मेऽलुमानभ्रमाणमपि प्रसर 
तीति--वणयन्ति ॥ 

(२ ) उदेतसिद्धिकारास्ठ- 
ख्यायमानरूप्यादौ शशद्यङ्गादिसाधारणादतत्वाभवेन रप्यमसदिति अतीतः सत्वाभावविषयत्वेऽपि व्रह्मसत््वख प्रमाणा" 

न्तरसिद्धत्वेन तत्सत्वपरलययस्यासत्वाभावविषयत्वं न संभवतीति प्रतीतिद्रयवैलक्षण्येन मिथ्यैव रूप्यमभादिति प्रयक्षमनिर्व॑- 
नच नीयत्वे श्रमाणमेवं । स्वास्यः परस्परविरदानात्मकत्वेन हेलसिग्या साध्य्रसिच्यथीनुमाने सत्रतिपक्षालुदयात् । 
साधनेम्यापकत्वेन परस्परविरदानात्मकलस्यानुपायिलात् , वटल।घटलसद्विलक्षणलासद्विलक्षणलादीनामपि पक्षसमत्वनोक्ता- 

माससाम्यम्यभिचारादप्रसरात्, आत्मनो निर्ध्कत्वेनानात्मनिषटेतिविशेषणेन वाऽऽत्मनिष्ठाखन्तामावम्रतियोगित्वेनाथौन्तरा- 
नवकादात्., स्वास्त्े इत्य्रयुमानेन वादिनिरोषं भरत्येकरकदेशसाधनेनाप्रसिद्धिविरोषणदोषाप्रसरात् , गुणादिकमिलयत्रेव सिषा- 
धयिषाबठेन अंशतः सिद्धसाधनविरहात् , बाधितस्य प्रपश्चस्य जह्मवत्सद्रुपलरचुपपत्त्याऽर्थान्तरानवकाशात् , ख्यातिवाधान्य- 
यानुपपत्तिरक्षणविपक्षबाघकतक॑सतवेन आभ।ससाम्यसतपरतिपक्षयोरमभसरात् , पूत्रौक्रीया व्याघाताभावात् पराभिमतासत््व- 

मादायांशतः सिद्धपस्ाधननाधयोः सतत्वविकल्पेनापादितयोरसङ्गा्च विमतमनिवैचनीयम्. बाध्यलत् , दोषमयुक्तमानलाः 
द्वियदुमानमपि तत्र प्रमाणमेवेति मन्तन्यमिति--निरूपयन्ति ॥ 

(३) तरङ्खिणीकारास्तु- 

नहि दषरक्ष्मसदिति बुद्धेः सूम्यमसदिति बुद्धेः कोऽपि विशेषः, येन सतत्वाभावविषयत्वेनोपपत्तिः संभाव्येत । अन्यथा 
तापि तद्विषयकल्वापच्या तिकल्पन्ञानमेवाभषिदधं स्यात् । तथाच सति शम्दज्ञानादुपा तीति पातक्ञलसूञं बिर्येतेति न 



६२० अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः १] 

अथाविद्याद्यनि्वचनीयत्वेऽ्थापत्तिप्रमाणनिरूपणम् । 
अथोपत्तिसपि ख्यातिवाघान्यथायुपपस्यादिरूपा तत्र भरमाणम् । तथाहि--विमतं रूप्यादि 

सचेन्न बाध्येत, असच्च प्रतीयेत, बाध्यते, परतीयतेऽपि, तस्मात् सखदसद्धिटक्षणत्वादनिर्वचनीयम् , 
नलु सत्ताजादर्थक्रियाक्षारित्वादिकमनङ्गीकारपराहते त्वन्मते व्यभिचारि च, नच व्यवहारदशा- 
वाध्यत्वमापाचम् ; तथा सति नेह नाने'ति श्रोतनिषेधेन व्यवदारदशायामबाध्यस्य जगतो.ऽनिवैच- 
नीयत्वासिद्धिपसङ्गात्, योक्तिकवाधस्य व्यवहारदशायामपि ददीनाचच । अवाध्यत्वरूपं सच्च 
मापाच्याविशिष्ठम्, प्रामाणिकत्वं तु ब्ह्मनिष्ठनिर्विंशेषत्वादौ त्ावेदकश्वुतित्रेये ब्रह्मभिन्नतया 
बाध्ये व्यभिचारीति सच्वानिरुक्तिः--इति, मेवम् ; सत्वं ह्यत्र प्रामाणिकत्वम् , प्रमाणत्वं च तच्वावे- 
द्कत्वम् , तच्च लक्षणया शुद्धबह्यबो धकवेदान्तवास्ये, नतु निर्विशेषत्वादिधर्मधरतिपाद्के, अतो न 
तत्र व्यभिचारः । नच--खतः रकारामाने बह्यणि चिन्मे वेयथ्येन परमाणापचत्या पामाणिकत्वा- 
वाध्यत्वथोव्यीसिग्रहो न स्यात् , प्रत्युत ब्रह्मभिन्न एव प्रामाणिकत्वसत्तवेन तस्य बाभ्यत्वेनैव सह 
व्याप्तिः स्यादिति-वाच्यम्; ब्रह्मणः खश्रकारात्वेऽपि व्यवहारप्रतिबन्धकाज्ञाननिचृत्यथ प्रमाण- 
परघृत्तेः सफटत्वात् । अतएव न बाध्यत्वेन सहं प्रामाणिकत्वस्य व्यात्तिः; ब्रह्मणि व्यभिचाराद्धिरो- 
धाच्च । नहि ततवमावेदयता वे्यमतच्वं नाम । नु--रुप्यादिवाधकस्य तच्वावेदकत्वे अद्वेतदानिः, 
अतच्वावेदकत्वे तन्निबन्धनं रूप्यादेरपामाणिकत्वं न स्यादिति--चेन्न; बचाधकस्यातत्ववेदकत्वेऽपि 
रूप्याद्यपामाणिकस्वे प्रयोजकतैव, वाध्यान्युनसत्ताकत्वस्यैव बाधकत्वे तच्चत्वात्, अतएव अत्वा- 
वेदकव्यावहारिकप्रमाणबाधितस्यापि रूप्यादेरदवेतवत् खतःप्रामाण्यप्रयुक्तपारमाथिकत्वमस्तु । नचास्य 
तच्वावेदकाद्धेतश्रुतिबाधः; तस्याः मेदश्चुतिवत् प्रतयक्षप्राप्तव्यावदारिकरूप्यनिषेधालुवादितयोपपत्ते- 
रिति--निरस्तम् ; अधिकसरणानात्मकत्वपश्षे दैतनिषेधस्यापि व्थावहारिकत्वोपपादनाच्च ॥ 

केचित्तु-सदित्यसत व विलक्षणगिह विवक्षितं ¦ नच--असखत पवेत्यवधारणस्य खदसदिः- 
लक्षणं न चेदिव्यर्थपयैवसानेन प्रतियोग्यप्रसि्या आपादकापरसिद्धिरिति--वाच्यम् ; प्रतियोगिभरसि- 
दवस्खमानेन प्रागेव साधितत्वात् । नच खदेसद्धिरक्षणं न चेदिव्यत्न सत् किमिति पूचैविकस्पप्रसरः; 
प्रामाणिकत्वरूपसच्े दोषानवकाशात् । नच वाधेनैवानिर्वाच्यत्वसिच्या स्यात्युक्ल्ययोगः; तस्या 
न~~. "~~~ ~~ 

गोडनह्यानन्दी ( लधुचन्दरिका ) । 
अथीपत्तेविंषयश्ोधकं त्कमाह-तथाहीत्यादिः । निप्ययाजुमाने हेतोः पक्षधमेतामाद--बाध्यते अतीय- 

तेऽपि । तस्मात् बाधात् प्रतीतेश्च । सदसद्विरक्षणस्वे हेतुरयम् । अनङ्गीकारपरादत रूष्यादौः मयाऽनज्गीच्रतस्वेन 
स्वया आपादकीकरतैमशस्यम् । व्यभिचारीति 1 रूप्यादौ प्रपन्ने चेदयादिः । अपञ्च व्यमिचाराभावं शङ्कते- न 
चेति । प्रसङ्गादिति । प्रपञ्चे ्चुलादिना भ्यवहारकाराबाध्यत्वस्येष्टतवेन तदापत्यसंभवेन स्वभावस्य विपर्यया- 
उमानासंमवात् सत्वाभावादिवटितस्यानिवौच्यत्वस्यासिद्धि्सङ्ग इति मावः । यौक्तिकबाधस्य क्रंविद्ुश्ये योक्ति- 
कमिध्यास्वनिश्चयसय । व्यवहारेति । सर्वद्दयमिथ्यास्वानिश्चयेलयथेः । जद्यभिन्नतया बाध्य इति । तस्वातेदकवे- 
चत्व बाध्यस्यापील्यभिमानः । प्रामाणिकत्वं प्रमाणमुख्यतास्पयिषयत्वम् । तत्वावेद कत्वम् अवाभ्यविषयकस्वम् । 
नत्विति । कवरो नियंणः हत्यादिशचतेरनि्विरोषत्वादौ न सस्यं तालपयेम् ; करित्ववान्तरमिति भावः । अद्धैतचत् 
दवैतनिषेधवत् । खतः्रामाण्येयादौ देतमाईइ--अतरवावेद्केत्यादि । उपपादनादिति । न्यूनसन्ताकत्वम- 
ऋधकत्वे तच्रमिल्यादिना मिथ्यात्वानुमाने उपपादितस्वादिल्यथः । केचित् अस्मदीयाः । यतन्मते असेन प्रतीयेते. 
----------------[-----------[-----~---~------_--~-----~---_ 
अलयक्षं रूप्या्यनिवैचनीयत्वे प्रमाणम् । स्यात्तिबाधान्यथोपपत््याऽनुकूलतन्छंमावेनानिर्वच नीयलाञ्चमानमप्याभाससाम्यस- 
स्तिक्षादिदृषरितं न माणमिति--ग्रतिपाद्यन्ति ॥ | 

॥ (४ ) रघुचन्द्रिकाकारास्तु- 
शशङ्गस्य निःखरूपत्वेन निरूढजक्षणया वुच्छपरत्वेऽपि स्यातिबाधान्यथायुपपत्त्यादिना सदसद्विलक्षणख सद्धिनलमेव 

रू्ममसदिति मतीतौ भातमिति प्रयक्षमनिवेवनीयले पमाणमेव । पतेन--अनुमानप्रामाण्यमपि--व्याख्यातमिति-- 
विवेचयन्ति ॥ 

` इत्यविद्याद्यनि्वैचनीयत्वे परतयक्षावुमानश्रमाणनिरूपणम् ॥ 



[ अवि० अनि० अ्थप० ] गौडत्रद्यानन्दीयुता । ६३९ 

अथोपस्यन्तरत्वात्, आकरे एकन्वोक्तिस्तु प्रयोजनेकयादिति कण्ठतस्तात्पर्यतश्चेति- माहुः । 
यद्वा--अवाध्यत्वमेव सत्वम्; नच तद्योपाद्यावैरिष्वम्, अवाध्यत्वं हि तकाछिकमिषेधाप्रतियो- 
गित्वम् । तेन च विपरीतरमाबिषथत्वामाव आपाद्यत इति नापादयावैशिष्टयम् । व्यवदारस्यापाद्यत्वेन 

म व्यत्ते दिप्थव वा नापादावेशिष्ठयम् 1 नच---वाध्यततेनैवासच्ावृत्तेरपि सिख्या अनिवैचनीयत्वरिद्धिपयैवसानेन 
शेषवेयश्यम् , न भ्रतीयेतेत्य विपर्यये ददयत्वेनैव सद्धेकक्षण्यसिच्या न बध्येतेत्युक्तिरप्ययुक्तेति-- 
वाच्यम्; वाभ्यत्वदश्यत्वयोरेकेकस्य सदसच्याच्ररयुभयसाधकत्वं ययपि संभवति; तथाप्येकैकस्य 
पककदेरव्याप्यत्वग्रहद्शायामुभयोः साफल्यात्, उभयव्याप्यमप्येकेकमेकदेदासाधकत्वेनो पन्यस्यतः 
भ्रति एकंकसाधकत्वस्य दोषावदत्वाभावात् । अथौपत्तिद्धयं वैतत्, एकतवोक्तिस्तु असतो बाध्यत्वं 
सतोऽप्यात्मनो टदयत्वमङ्खीकुवैतः परस्य सते णकैकेन उभयसाधनासंभवनिवन्धना 1 ननु-न 
याध्येतेव्यश्र वाधः किं वाघकन्ञानेन निघृत्तिः, काटिकनिषेधो वा ¦ आद्य इष्टापत्तिः ! द्वितीये 
असद्धिलक्षणत्वपशक्चेण वाध्यते चेति विपयैयापयैवसानमिति-चेश्न; उभयथाप्यदोषात् । नचादय 
इण्टापत्तिः; ज्ञान निचत्येत्वे श्रुलादिखंमतेरुक्त्वात् । द्वितीयेऽपि नासद्धिटक्षणत्वेन विपयथैयापयवसा- 
नम्; प्रतिपन्नोपाधिस्थनिषेधप्रतियोभित्वस्यासत्यसंमवेनासद्वेटश्चण्यस्येव विपथैयपयैवसानप्रयोजक- 
त्वात् । असश्वदिस्यजापि यद्यप्यसच्वं न सत्ताजातिराहित्यम्; सत्तादीने सामान्यादौ व्यभिचारात् । 
यत्वात्मनि उयभिचारादित्युक्तं परेः, तन्न; तन्मते आत्मनि सत्तायाः सखेनापादकस्येवाभावात्, 
अस्मन्मते च तत्न टश्यत््रस्येवाभावेनापा्यस्येवाभावात्, नापि चाध्यत्वम्, शुकतिरूप्यादौ व्यभि- 
चारापत्तेः; नथापि निरूपाख्यस्ये निःसखरूपत्वे चा जसत्वम् । नच-निरूपाख्यत्वं ख्याद्यभावः तथा- 
चापादययवेशिच्यमिति--चाच्यम्; निरूपाख्यत्वस्य पदच्रच्यविपथत्वरूपत्वात् 1 ननु--निःसखरूपत्वं 
खरूपेण निषेघप्रतियोमित्वम्, तच्च प्रपञ्चसाघारणमिति तत्र व्यभिचारः, नच--पार्माथिकत्वा- 
कारेण निषेधो न खरूपतः प्रपञ्चस्यति-- वाच्यम्; निधससकब्रह्मण्यपि तेन रूपेण निषेधान्तस्यापि 
मिथ्यात्वापत्तरिति--चेश्न; मिथ्यात्वलक्षणे प्रतिपस्रोपाध्राविति विशोषणवखात्तत् नातिन्यासिरित्युक्त- 
त्वात् । यस्सिश्चपि पश्चे पप्चस्य खरूपेण निषेधः, तद्ा अग्रतिपन्नोपाधिकत्वे सति सरूपेण न्षिधप्र- 
तियोगित्वं निःखरूपत्वम् । नचेतत् प्रपञ्चेऽस्ति, येन तस्मादसन्न भवतीति विपयैयपयैवसानं न स्यात् । 
नु-न परतीयेतेदयत्न प्रतीतिखामान्यनिरदस्तावद्रापाद्ते, तदयुक्तम्, असद्ः्ङ्गमिव्यादिवाक्यादस- 
तोऽपि प्रतीतेः, अन्यथा असद टश्षण्यक्ञानायोगः, असत्प्रतीतिनिरासायोगश्च, असत्पदस्य अनर्थकत्वे 
प्रयुक्तपदानां संभूय काथैकारित्वायोगे वोधक्रत्वाुपपत्तिः, असत्तोऽसच्वेनापरतीतौ असच्यवहाय- 
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गोडब्रह्मानन्दी ( रुघुचन्द्रिका ) । 
ह्यस्यानिरवाच्यत्वसाधक्छाथोपच्यन्तराभिप्रायकस्वस्य वक्ष्यमाणतया सश्वेन्न बाध्येतेलस्यापि सदसदन्यत्वसाधकत्वस्या- 
वक्ष्यकस्वात् सक्तं सदस्द्धिखक्षणान्यस्वपयैवसितम् । तस्याः स्यपस्युक्तेः ! अथोपत्तयन्तरत्वात् सदसद्विरक्षणं न 
चेन्न प्रतीयेतेत्यथौपश्यम्तरखहकारितकौन्तरपरष्वात् । प्रयोजनेति । सदसदन्यत्वसिद्धील्थेः । आहुरिति । केवि- 
दित्यनेन पूर्वोक्ाः र्थं स्वमतं ्याकुर्वत इत्थेः । अेकाछिकेति । स्वाधिकरणदृततीलयादिः । विपरीतेति । खधि- 
करणे निगेण्पत्वेत्यथः । उयवहारस्याबाध्यत्वेन भमितस्वस्य, श्चुतिसुख्यतालपयैपिषयत्वस्येति यावत् । सचेदुक्तविषय- 

यत्ववस् स्वा , दावत् , न चोक्तबिषयत्ववत् । तसात् श्चुतिबाध्यत्वान्र सदिति बोध्यम् । एवंच परकीयस्य सत्वभ्य- 

वहार प्रपञ्चे सख्वेऽपि न क्तिः । ददयत्वेन दृ्तिविश्यस्वेन । छुद्धबह्मणो ब्रस्यविषयत्वपक्षे इलादिः । पकेकदे- 
सेति । र्शथ्यावृष्योरेकमाच्र प्रतीयर्थः । उपन्थस्यतः उपन्यासकतैः । असतः छक्तिरूप्यादेः । बाध्यत्वं स्राधि- 
करणे निषेधष्यत्वम् । इष्टापत्तिरिति । मन्मते रूप्यादेः याधकन्ञानानाश्यस्वादिति शेषः । पश्चेणेत्यादि । असद्वि- 
क्षणस्वसाधनाय यत् बाध्यते वेत्यादिविपयैयानुमानपयैवसानं तदभाव इयर्थः । प्रतिपन्नोपाधिस्येति । खसमा- 

नाधिकरणेखथैः । पदवृत्तीति । शङाविषणादिविकट्पो न पददृत्तिसपेक्षः, किंतु पदक्ञानमाच्रसपेक्षः; “गाग्दज्ञा- 
नाजुपाती वस्तञ्यन्यो विकट्प इति पातञ्चरोक्तेः । मतिपन्नोपाघौ स्लाधिकरणे, निषेधांश इत्यादिः । अप्रतिपन्नो- 
पाधिकत्वे स्वेन ग्रतीलनहत्वे । काङासंबन्िसवं दरदयारथः । उपपत्तेरिति । अ्पञ्नोऽसद्धिलक्षण इत्यादिवाक्या- 

दसदंशे विकष्पः, प्रपञ्चांशे तु ममा, तदुभयावच्छिन्नचितमादाय संभूयकारिष्वम् । अतएवेदं रजतमित्यादिवाकयात् 
माभाकरादिभिः हानद्वयं खीक्रियत इति भावः ! नयु श्रमाणन्रिपयैयविकस्पनिद्रास्छटतय' दति पावज्जरसुत्रे हानसेव 
विमाग उक्तः, दृत्तिमात्रख धिमागे स्विच्छादिकमपि तत्नोच्येत । नच--एवमिभ्ठादिद़त्तीनामपि निरोद्धव्यतयः पूर्व 
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उपपत्तिः, तदुकते-“असद्धिलक्षणक्षसो क्ञातव्यमलदेव हि । तस्माद ससप्रतीतिश्च कथं तेन निवायेते ॥' 
इति- चेच, परतीयभावेऽपि असतो असनरश्टङ्गमित्ति विकस्पमातेणेव स्वां पपत्तेः । तदुक्त--शाग्द्- 
जञानाजुपाती वस्तुश्चन्यो विकव्प' इति । नच--विकट्प इच्छादिवत् ज्ञानान्यवृत्तिवो, ज्ञानविश्येषो 
वा । आये अनुभवविरोधप्रतीत्ययोगौ, द्वितीये असतः भरतीतिरागतेव । वस्तुदुल्य इत्यत्रापि किमपि 
नोद्धिखतीति वा, असदेवोद्िखतीति वा, आये अनुभवविरोधः, दितीये इष्टापत्तिरिति-वाच्यम्; 
विकर्पस्य ज्ञानान्यच्रत्तित्वे बाधकाभावात्, शराविषाणमचुभवामीत्यप्रययाच्च । वस्तुश्न्यता च 
सोपाख्यधमीयुद्धेखित्वम्, अतो न कोऽपि दोषः । विकस्पस्य ज्ञानत्वे तु तदन्यक्ञानविषयत्वाभाव 
आपाद्यः । शुक्तिरुप्यादेरसच्छे च थरतीतिविषयकत्वे विकर्पान्यप्रतीतिविषयत्वं बालुपपन्नमित्यनि्व- 
च्यत्वसिद्धिः । यद्वा-सस्वेन पतीव्यभाव एवापायः ! ननु-प्रमारूपतादक्पत्ययामावापादनसिष्ठ- 
मेव । नद्यसतः सच्ेन प्रतीतिः केनचित् प्रमोच्यते । नच तादग्धरान्तिविरहः तारक्थतीतिसामा- 
न्यविरहयो वाऽऽपायः; येन पुंसा शरो श्छङ्ाभावो नावगतः तस्य गो्टङ्मस्तीति वाक्यादिव 
शाराश्टङ्गमस्तीति वाक्यादपि आन्तिदर्शनात्, नहि धटढधषादिशाष्दवदत्न पदाथाडुपस्थापकत्वम् , 
नवा कष्डमजाजिनसित्यादिवद्न्वयाबोधकत्वम्, अयोग्यताज्ञानाभावस्य योग्यताश्नमस्य वा आका- 
ह्ादिखामग्रीसघ्रीचीनस्य स्वात्, अन्यथा प्रतीत्या्यभावग्रसङ्ग इति- चेन्न; ददं रजतमिति 
ाव्यक्षिकश्चमवत् अस्याप्यनिर्वीच्यविषयत्वात्, नच--अस्याप्यनिवौच्यत्वे रूप्यात् मेदो न 
स्यादित्ति-वाच्यम्; को हि अनिवौच्यादनिवौय्यं सेत्तुमभ्यवसितः? यमेवमाक्षिपसि, किंतु 
निःखरूपात् । यथाच सखेन न निःखरूपविषयत्वं तथोक्तं भाक्त । नचेवं शाराश्ङ्ादेरनिवीच्यत्वे 
निःखरूपत्वोच्छेदः; शदश्ङ्गमस्तीत्यत्र शादो शङक्रोपेण शाहीयत्वारोपेण वा अनिवौच्य विषयत्वेऽपि 
'असच्ुनधङ्ग'मिल्यादिवाक्यश्चवणसमनन्तरं बिकरप्यमानाखण्डशाराश्यङ्गादेरनिवोच्यानात्मकूस्य निःस्व 
रूपत्वात् । नचा निःखरूपत्वादिविकत्पः; उक्तोत्तरत्वात् । नच-“अल्यन्तास्तव्यपि ज्ञानमर्थै 
शष्द्ः करोति हि ।' इति त्वन्मते तस्याध्यस्तस्यास्तित्वस्यानिर्वाच्यत्वेऽपि !राराश्धङ्गमस'दिति 
वाक्यादिव शाराश्ङ्गमस्तीःति वाक्येऽपि राराश्णङराब्देनासत एव प्रतीतिरिति--वाच्यम्; 
अस्तित्वस्यानिवौच्यत्वेन शराश्टङ्गपदाभ्यां तदधिष्ठानमवदयं वक्तश्यम् । अलत्यन्तासच्वानधिष्ठानमिति 
न राशाश्ङ्गपदाभ्यां तदुपस्थितिः, द्टान्तीरकृतवाक्ये तु नानिवाच्यं किंचिदपि प्रतीयत इति नाधि- 
छानक्ञानापेक्षति वेंषम्यात् । अल्यन्तासव्यपि ज्ञानमियादि तु अस्त्यादिपदासमभिव्याहतशदाग्ङ्ग- 
मखदिति बाक्यपरम् । नच--तद्धेक आहुः अस्देवेदमश्र आसीदितिश्चुत्या असतः सत्वेन प्रती- 
तिरित्ि-वाच्यम्; यथा नानया असतः सच्छप्रतिपादनं तथोक्त मिथ्यात्वलक्षणे । तार्किकास्तु- 
शाराश्ङ्गादिपदानामपार्थकतेवेति--वदस्ति । नचानन्वयनिश्वय विरहदशायां पचत्तिपथन्ताुभव- 
विरोधः, अनन्वयनिश्चयद्शायामेवावोधकतोक्तेस्तदविरदरायामपि नाखण्डशशग्यङ्गादिबोधकत्वम्, 
कितु सन्मा्रगोचरव्यधिकरणप्रकारकन्ञानं वा, सदुपरागेणासद्वोचरक्षानं चा । केवखासद्धाने 
सामग्रीविर्हात् । तदुक्तं वौद्धाधिकारे-“सङ्गतिश्रहणाभावात् शाशश्व्गादिपदानामबोधकतेःति । 
नच योगिकराब्दानामवयवसङ्गल्यतिरेकेण पृथक्सङ्गल्यनपेश्चत्वम्; अवयवशक्तिप्राधान्येन बोधने 
अखण्डासद्वोधनस्याशक्तत्वात्, अवयवानां खदाक्त्यपुरस्कारेणाप्रत्यायकत्वात् । नहि पाचकादिः 
पाकादिमबोधयन् बोधयति । नच तर्हिं शारश्ङ्गमसच्छशश्धङ्गं नास्तीत्यादिवाकयानामबोघ- 
कत्वम् ; तेषां शशो श्छङ्गामावबोधकत्वात् । पषा तु बोधकता न शाशशङ्गपदमाते, कितु नास्तीति- 
पदसमभिभ्याहृते । अतो न नास्तीति पौनरूक्वयरूपराङ्कामासाद्यवकारा इति । यद्ा--अपतेश्च- 
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गोडन्रह्मानन्दी ( टघ्ुचन्छिंका ) 
सूत्रोक्ततया तदनुक्ल्या न्युनतेति--वाच्यम् ; इच्छादीनां ज्ञानमूरूत्वेन ज्ञाननिरोधेनैव तभ्भिरोध इ्यारायेन ज्तानमा- 
्रोक्तिसं भवात, तत्राह--विकस्पस्य ज्ञानत्वे इति । ज्ञानत्वे ्दीद्धीर्मी रिति शल्युक्तधीष्वजातिमस्ये। घट धवेति । 
अगृहीताथैसङ्केतेलादिः । नवेति । अयोग्याथकेति शोषः । दाष्दाद्िज्ञानसयालीकविषयकस्वादाह - प्रात्यक्षिकेति । 
तथोक्तमिति } मिष्यात्वानुमान इति शेषः । अनिर्वांचयत्ते इति । असति सत्तरासंबन्धेन सत्वसंसमसयानिवाच्य 
एव भानादिलादिः । अपार्थकता वाक्याथाबोघकस्वम् । अखण्डेति । शशीयत्वाश्चवटितिल्यथः । सदुपरागेति । 
बराचरस्पतिमिश्रमते सदुपरागेणासतः संसमैसख मस्थे भानं बोध्यम् । -शारो शुङ्गेति । शङगपदस श्राश्निष्ठे नजप- 
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भतीव्यमाव आपाद्यः । नच--यदसत्तन्न भरतीयत इति व्यासिज्ञानस्य प्रयक्षमावश्यकम्, अतश्चास- 
तोऽपि पक्षत्वम्; ज्ञानज्ञानस्य तद्धिषयविषयकत्वनियमात् । किंच शशाश्ङ्गायत्यन्तामावप्रतयक्च- 
मावदयकम्; अन्यथा असतोऽपि अस्ववुद्धिनै स्यात्, तथाच राराश्ङ्गादेः परत्यक्चत्वमेवेति-- 
वाच्यम्; साक्षादिद्यनिषेभ्यतयेति चापयोक्षप्रतीतिषिषयविरोषणात्। उक्तस्यङे च ज्ञानविषयतया 
निषेभ्यतया च विषयत्वमिति नास्ति विशिष्टाभावस्यापाद्यस्यारसंभवः । यद्वा--सन््ेनापरोक्षधतीति- 
विषयत्वाभाव आपाद्यः । नच--इद् रुप्यमिल्यादिभ्ान्त्या अल्यन्तासदेव सच्वेन प्रतीयत इति-- 
चच्यम्; अल्यन्तासतस्ताद्शप्रतीतिविषयत्वे सामभ्यभावात् । इन्द्रियसल्निक्षौ हि प्रलयश्च सामा- 
न्यसामय्री, नचासति सोऽस्ति । नच-परात्तिभासिकत्वपश्चे रूप्यादेः प्रतीतिपू्ैकाकेऽसस्वेन कथं 
सन्निकषेरूप्रदयक्षसामग्रीसंमभव इति- वाच्यम्; अस्मन्मते ज्ञातेकसति रूप्यादो साक्ष्यपरोक्षे 
अश्ञाननादाकान्तःकरणचरत्तिप्रयोजकसन्निकषौयुपयोगात् । नहि तवापीश्वरसलाघारणप्रलयक्चमातरे 
सन्निकषा हेतुः । नच--प्रमायां निदषन्द्रियसल्निकषो हेतुः, नलु भ्रमे, स हि दोषसदितेन्दरिया- 
देव भविष्यतीति--वाच्यम्, सन्निकर्षो हि इन्द्ियवत्सामान्यसामग्री, तदनपेक्षस्येन्द्ियस्याजनकत्व- 
मित्युक्तत्वात्। नच तरिं शाब्द्वोधसामास्यसामश्रया योग्यताज्ञानादेरभावात् कथं परोक्षविकल्पः 
स्यात् ? अयोग्यताज्ञानविरहो हि सामान्यसामच्री, नतु योभ्यताज्ञानम्; असंसगौग्रहरुपायोग्यता- 
क्षानविरस्य विरिष्क्षाने आवद्यकत्वात् । स चासद्रोधके वाक्ये.ऽस्त्येव । नहि शाशङ्ग अस्वं 
नास्तीति जानानः शद्राश्गमसदिदयवगच्छति । पतन्निबन्धन पएवापरोक्षप्रतीतौ प्रद्वेषः पएतेन-- 
सम्मात्राविषयकापरोक्चक्षानमसद्धिपयकम्, सच्वानधिकरणविषयकध्रतीतित्वादसद्धिषयकपरोक्षपरती- 
तिषत् । नच--अन्न प्रातिभाषसिकसाधारणसदिवक्षायामाश्रयासिद्धिः । पस्मार्थसद्धिवक्चायां 
मात्रपददेयथ्यैमिति-- वाच्यम् ; आममाचस्येवाधिष्ठानीभूतपरमा्थंसदिषयतया मा्रपदं षिना आश्र- 
यासिद्धहष्परिदर्त्वादिति- निरस्तम्; सामन्रीविरहेण बाधात्; शाब्दत्वस्योपाधित्वात्, घमोदि- 
कमपरोक्षप्रतीतिबिषयः परतीतिषिषयत्वादिल्याद्याभाससाम्याश्च । किचासतो रूप्यस्यापरोक्षपरतीति- 
विषयत्वे शश्चश्णङ्कादेरम्यपरोश्चप्रतीतिषिषयत्वं स्यात्, विदेषाभावात्, सविशेषत्वे असत्वभ्याको- 
पात् । नयु-सदसतोः सन्तानिःखरूपत्वादिनेव दग्ङ्शशण्ङ्गादीनामपि परस्परं चम्धङदाशश्टङ्ञा- 
विश्चब्दैरेव पसेश्चप्रतीतिग्यवहारविषयत्वादेर्विरोषस्याखच्वाविरोधिनो बुद्धिसिद्धस्य संभवः, नच-- 
सर्वसामध्येद्ीनस्यासतः खता श्षनेन कथ संबन्धः ? विषयत्वस्य तत्र वक्तुमदाक्यत्वात्, भाति 
प्रतीयत शत्यादिकर्ठकर्मत्वादिषिरोधाच्चेति- वाच्यम्; अतीतादेः स्शरतयुमि्यादिविषयत्वादिवदु- 
पपत्तेः, नच-तत्र अरतीव्यादेरेव विषयत्वम्, तावतैव त्न बिषयताग्यवहयार इति- वाच्यम् ; समं 
ममापीति--चेत् , मेवम्; शशशछम्दस्य नरि च्रमदश्चायां सशयङ्गशब्देनेव शदाग्ङ्गशब्देनापि दन्धङ्गस्य 
पतीयमानसवेन खश्धङ्गादिदशान्देरेव प्रतीयमानत्वादेरपि परस्परषिरोषस्य वक्तुमशक्यत्वात् । नच-- 
दुेन्द्ियादे रूप्यसं स्कारसाचिव्यवच्छरश्यङ्गसं स्कारसाचिन्याभावात् तस्यापरोक्षश्चमाविषयत्वम् , 
अन्यथा तवाप्यनिवीच्यान्तरमेख व्र कथं नोत्पदयेतेति- वाच्यम्; संस्कारस्य न तावल्मतीतो 
साक्षादुपयोगः; स्छतित्वापत्तेः, कित्व्थात्पत्तिद्धारा । तथाच संस्कारनियामकतापि अनिवाच्यता- 

~ ^ ~ [० 

गोडबह्यानन्दी ( कघुचन्द्िका ) । 
देख शङ्गामामे रुक्षणा 1 श्रापदं तत्तास्पयग्ाहकमिति भावः । ननु शश्चश्यकरपद्ाभ्यामपि ताश्षाभावधीसंभवान्ना- 

स्तीति व्यस् , तत्राह--पषेति । तथाच तथा खीकारेऽपि नास्तील्यस्य तात्पय॑भराहकस्वेन साथक्यमिति भावः 1 

सस्वेनापसोक्षेद्यादि । अपरोक्षधियो या सत्वग्रकारता त्चिरूपितविरोष्यस्वाभाव इल्यथः। नच--अनिर्वाच्यस्यैव 
स्वेन धीसखीकारात् धीमाख्मेव निवेश्यतां, किं भ्यश्चनिवेशोनेति-वास्यम्; असतः अदक्षविषयस्वस्य पराभ्युप- 
वश्य भिरासाय रयक्षघरितस्यापा्यवयः प्रतिक्वानाच् । सामान्यसामभरी भरल्यक्षलामान्ये हेतः पश्चि मतेऽपि सामा 

व्यधमौवष्ठेदेनेव अमाणप्रचृत्तभमे प्रयक्षस्वे चा्चुषादौ वा स््ीकृते सक्जिकर्षजन्यस्वावदयकस्वात् । अन्यथा तत्र 

्रलशचत्वे इरिद्रयजन्यसत्र वा मानाभावाव् श्वविरिष्टं रति दोषाणामेवं हेतुस्वेनोपपत्तेः । नच--अस्तु तथा, तथापि 
सश्च अमविषयस्य प्रयश्चतेति--वास्यम्; स्वन्मते तस्यासश्वेन सता साक्षिणा संबन्धानुएयत्तेः । नु रूप्यत्वा- 
दिषिशचेष एव शकिरूष्यायेः प्रयश्चतानिवामकः, तश्राह--सविशेषततरे इति । रुप्यष्वादेः सतोऽसस्संबन्धाजुपपततेः । 
अदन्विशोषाहदु न उन्नियामकः; अकीक्ेऽपि सरद्धिति भवः । शाम्दस्यः दकाः , अशराक्यत्वादिति । प्रलक्ष- 

५ अ, ति, ८० 
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पश्च एव, न त्वसद्धिषयतापश्षे । वस्तुतस्तु-संस्कारस्तावत् ताच्तिकग्जञतादिगोचर पव घराथ- 
मिकरजतादिश्रमे प्रयोजकः स्चैमते, स चासद्ुष्यशाराण्णङ्गादिसवेसाधारण एव, तदविषयरवा- 
विरोषात्। तथाच कथं स नियामको मवतु ? एवं प्रवृत्ति विषयत्वान्यथानुपपत्तिरपि पमाणम । 
इवमशस्यासदरष्यात्मना प्रतीतो सामग्रीषिरहस्योपपादनात् । नञु-अनिरदरूपे प्रातिभासिके यदि्द॑त्वं 
उ्यावहारिकसस्वं च तद्वयं न तावत् सत्; अद्वैतञ्याकोपात्, नाप्यनिवाच्यम् ; तथा खति तस्यास- 

देटक्षण्याथै भ्रातिभासिकस्वाय सच्वेन प्रतीत्या भाव्यम् । एवच तदपि सत्वमनिवौच्यं चेत्, तस्यापि 
सखेन प्रतीत्या भाव्यमिदयनवस्था, तथाच तयोरसक्वे वाच्यम् 1 तदुक्तम्--"अन्यथात्वमसन्तस्मात् 
आन्तावेव धतीयते ! सत्वस्यासत एवं हि खीकार्थैव प्रतीतता ॥ तस्यानि्षैचनीयच्तरे स्यादेव दयनव्- 
स्थितिः! इति । रीकायामपि इरदष्वसच्वयोः खच्वायोगाद्निवीच्यतवे इदंतस्वेन रूप्यावगाहि तदध्रतीतौ 

अचृत्ययोगात् सत्न भाने च तस्िन्नपि सवादिविकव्प्रसरेणानवस्थानादिदंत्वव्यावहारिकसच्व- 

योरसत्त्वमिव्युक्तमिति- चेन्न; तयोरस्वे अपरोक्षभ्रतीतिविषयत्वे सामश्यभावादेवोधकस्योक्तत्वात् 
अनिवीच्यर्वमेव । नच तथा सच्ेन प्रतीत्या मान्यम् ; इष्टापत्तेः । नचैवमनवस्था; सस्वस्य सदिति 
अतीतावतिरिक्तसखच्चस्यानपेश्षणात्, अम्यथा त्वत्पश्चेऽप्यसतिरूप्ये यस्सखं परतीयते तस्य सत्वायो- 
गात् असच च तथेव भरतीतौ भरवरस्यञुपपत्तिः, सवेन परतीतावनवस्था च स्यात् । नच--सर्े 
सासच्रयोशेदाघीन्येऽपि असतः ससेन प्रतीदया भ्रचस्युपपत्तेः अखति परतीतस्य सखस्य स्वे - 
नाप्रतीतावपि असच्सिद्धेश्च नास्माकं काप्युपपत्तिः, तब तु रभ्यादिसस्वस्य सच्पेनाप्रतीतौ अच्च- 
स्युपपन्तावपि प्रातिभासिकत्वालुपपत्तिरिति-चाच्यम्; एवे हि तत्सं खरूपतो न सत्, उच्छ- 
त्वात्, विक्ञानतोऽपि न सत्; सच्वेनाप्रतीतेः । तथाच असति कथं तन्निबन्धनो व्यवहारः, नच-- 

प्रतिभासकाले ससे खरूपतो निभेधभरतियोगि्वं न स्यात्, पारमाथिकस्वे निषेघप्रतियोगित्वे अन- 
वस्थेवेत्यसक्वमेव रूप्थादीनामिति--वाच्यम्; प्रतीतिकाङे सत्वेऽपि खरूपतो निषेधस्य पारमाथ- 
कत्वेन निषेधेऽप्यनवस्थापरिहारस्य चोक्तत्वात् । नापि--भयेकात्मकत्वे अदपपच्या उभयात्मक 
तैवास्त्विति--वाच्यम्, दत्तोतच्तरत्वात्, भरमत्वाजुपपत्तेश्च । नचानिवोच्यविषयत्वेन यथा तव मते 

गोडव्रह्मानन्दी ( डघुचन्द्िका ) । 
हेतविरोषामावे तात्पर्यं बोध्यम् । तेन तत्तद्धीतिषयत्नादिविशेषसस्वेऽपि न क्षति; । स्मृतित्वेति । भ्रलभिक्ञायां चु 
नव्यताक्षंकमते स्मरतिरेव हेतुः, न संस्कारः, मन्मते तु प्रयभिज्ञा तत्ते स्खतिरेवेति भावः । यस्य पुरुषस्य रजतञ्चमो 
जातः, तसासद्जते संस्कारखस्वात्तजन्ये ्रमान्तरे तेव भानम्, नतु राशशङ्गादेः; समानप्रकारकस्वेन कार्यकारण- 

त्वसंभवात् । यख तु प्रथमत ए्वासद्रजतश्नमः; तसय तत्र अमे सलरजतसंस्कार एव हतुः परेण वाच्यः । तन्न 

यद्यघ््मकारकस्वखूपं अमस्वं कावैतावच्छेदकं, तद्य॑सस्वाविरोषात् शरण्ङ्गादिकमप्युक्तश्रमे मायादिदयाशश्येनाह-- 
वस्तुतस्त्विति । स्वैसाधारणः सर्वीसद्धमजननयोग्यः । नु रजतववावच्छिन्नं यद्सभिष्ठं मकारं, तच्छ खिव्वेन 
न कायैता, किंतु तद्सब्यक्तिनिष्टोक्तमरकारताकत्वेन, तथाच न शशाश्ङ्गादै रजतभ्रमे भानापत्तिः, तत्राह---तद्- 

विषयत्वेति । तब्यक्तिविषयकसंस्कारष्वेन कारणत्वे कार्य॑तापि तब्यक्तिघटितसूपेण खात्; सखमाननिषयकसंस्कछार- 
रमयोः कार्कारणत्वद्श् नात् । तद्यक्लयन्यसलविषयकसंस्कारस्य हेतुस्वे तु कार्यतावच्छेदकयेक्ेकासब्यक्तिघरितस्वे विनि- 
गमकाभावः । नहि रजतत्वेन तदसब्यक्तिरेव भ्रमे विषयः, नान्थासब्यक्तिरिलन्न त्वया मनमनेतु शक्यम् । तथा. 
चानन्तासब्यक्तीनां भाने गोरवमनजुभवपराहतिश्च । अथ--जसद्रजवनिशोक्तमकारताकस्वं तथेति- चेन्न; असतो हिं 
रजतत्व सद्रजतसाधारणं सद्धा, तद्साधारणमसद्रा । आये सदसतोः संबन्धायोगः, अन्त्ये शद्विषणादिमान्रगत- 
धमेधटितस्यापि तथास्वापत्तिसतद्वस्था, सल्रजतत्वादिपरकारकेच्छावतां अमनिषयेऽमदतिश्चेति दि । षञ्नत्तोति । 
इदनस्वादिविशिष्टरूप्यादिप्रहृतीयथैः । प्रतीताविति । उपादानप्रयक्षविधया प्रदृ्तिहेताविति रोषः । सामस्रीत्ति । 
सज्रिकर्षादीलय्थैः । प्रातिभासिके प्रातिमासिफसंष्टतया प्रतीयमानं छुक्लयाचधिष्ठाननिषठं यत् इदन्ववं॑भ्यावहारिकलखच्वं 
च, तत् उक्तसंसृष्टङ्पेण न सत्, शद्रैतहानेः । नानिर्वाच्यम्; असद्रैरशक्षण्यश्रयोजकस्य सत्वेन भतीयमानत्वस्यवदयं 
वाच्यत्वेनानवस्थितेः । अन्यथात्वमिद्यादि । अन्यथास्वं छक्चादे रप्यादिरूपत्वम् । आन्तौ असद्धिषयकू- 
ने । एवे हि एवं च । सस्वस्यासत एव प्रतीतता आन्तौ स्वीका्येथः । तद्परतीतौ इदन्त्वाभतीतौ । इदन्त्वेन 
रूप्यावगादहिभवरुच्ययोगात् सस्रप्रतीतावपि सद्धिषयकत्वरूपरामाण्याग्रहेण प्रदृस्ययो गात् । इदन्त्वव्यावहयारि- 
कसस्नयोः क्यादिनिष्ठमोरपि रप्यादिसंखष्टतया परतीयमानयोः असतः छक्ठिरप्यादेः । असस्वसिद्धेरिति । 
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शमर, तथा सदसदात्मकत्वे यत् सत्वं तद्विषयत्वेन ्रमत्वमस्तु; पव वर्हि "सच्चासश्च रजतःमित्या- 
कारताया ुनिवारत्वापत्तः । नच--असदेव रूप्यमिति बाधस्य सदे क्ष्यविषयत्ववत् सद्रजत- 
मिति श्चमस्याप्यसद्वैलक्षण्यमेव विषयोऽस्तु, तथाच भातीतिकमपि सं मास्त्विति- वाच्यम् ; 
तथा सति वाधेन श्चमविषयसस्वानपदारे वाधकत्वभ्यवहारोच्छेदभसङ्गात्, अगरहीतास्वस्यापि 
इदं रजतं सदिति प्रतीतेश्च । नहि पुनरणृदीतसत्वस्यासद्रूप्यमभादिति प्रलयः; वाधस्य पभरसक्तिपएूवै- 
कत्वात् । नयु -असद्धिक्षणं चेन्न बाध्येत, सद्धिकश्षणं चेन्न प्रतीयेत, अतोऽनुपपसर्या अनिर्वाच्य. 
व्वाभाव एव क्न सिध्येत्, नच-वबाधाप्रतीत्योलैघवात् सच्वाससखे प्रयोजके, नत्वसद्धेटक्चण्य- 
सदवेटक्षण्ये, गीरवादिति--वाच्यम्; वाधप्रतील्योरेव भ्रथमोपस्थितयोः प्रयोजकनजिज्ञासायामसख- 
स्वयोः प्रयोजकत्वं करप्यते, राघवात्, पथमोपस्थितत्वाच्, नतु सद्धिलक्चषणत्वादेः; गौरवात्, 
चरमोपस्थितत्वाञ्च । तदनन्तरं च भानपरयोजकाभावादेवाभानोपपत्तौ न प्रयोजकाल्तरकरपना । 
छ्र्ङ्गादेरसच्ेऽपि न बाधः, प्रसक्स्यभावादिति- चेत् , मेवम्; सत्वं न तावत् प्रतीतिपयोजकम् ; 
रूप्यस्य उभयमतेऽप्यपरतीत्यापत्तेः, नाप्यसचं बाघपरयोजकम् ; उभयमतसिद्धासति बाधादरौनात् , 
रूप्ये चासस्याद्यप्यसिद्धेः, प्रत्युतासच्ेऽज्पपत्तेवैश्ष्यमाणत्वात् गौरवं प्रामाणिकम् । तस्मात् 
सिद्धं ख्यातिवाधान्यथाचुपप्या अनिवौच्यत्वमिति ॥ इ्यद्धैतसिद्धौ ख्यातिबाचान्यथाद्ुपपत्तिः ॥ 

~~~ ^-^ +~ ~~~ ~~~ ~~~ 

गोडब्रह्यानन्दी ( लश्चुचन्द्रिका ) । 

अमप्रकारसादिनेलादिः । तन्निबन्धनः रद्धेतुकः । व्यवहारः सदएकारानुगतव्यवहारम्रती । दत्तेलयादि । विरे. 
धादिनेत्यादिः । असुपपत्तेरिति । सद्धिषयकषीः धरभवेत्ति भावः । दुर्निवारतेति । नजु--सत्वमेव अमे भाति, 
असत्त्वं तु अमविषयत्वादिना सेस्सतीति--चेश्च; सदसखदारमविषयकत्वख श्रमत्वरूपत्वो क्तिविरोधात्, सस्वादिभव्ये- 
कोक्तिदोषाणां सच्वादिसमुच्चयेऽपि संभवाद्विे धाच्च । परथसेति । स्वाभावधीपूषेमियर्थः । स्द्वैरक्षण्यादेरखतीलयादि- 
प्रयोजकस्वे ससाद: अतीतिप्रयोकजस्वं वाच्यम् , तच्च न संभवतीव्याह--मैवयिति । प्रती तिभ्रयोजक्त ेयत्वसमग्या- 
पकम् । अप्रतीत्यापन्तेरिति. । नच--भरतीतिबखात् ससं साधनीयमिति-- वच्यम् ; प्रतीतेः सस्वध्याप्यत्वासिद्धेः । 
बाघादशौनादिति । नच--असद्रेलक्षण्यस्य सवन्मते वाधाप्रयोजकत्ववदुपपत्तिरिति--वाच्यम्; सदसदन्यत्- 
सैव मन्मते बाध्यताप्रयोजकत्वात् । नचु-भरमविषयः स्वेमसत् बाध्यते, श्नविषाणादिरपि तादृशः, बध्यत्वा- 
तत्राह-- रूप्ये चेति । तथाच बाध्यमाने खूप्यादौ असच्वानिश्वयादसचस्वस्य बाध्यताप्रयोजकत्वे न कर्ण्यत इति 
भावः । प्रामाणिकयिति । जेयलभ्रयोजकं मिध्यात्वरूपं सत्वं वाच्यम् । तथ्राच राघवात् कारसंबन्धादिकमेव तदु- 
च्यताम् । एवं बाध्यताप्रयोजकं मिथ्यास्वं कारुसंबन्धादिकं चा युक्तम् , नतु सर्वेदेशकराखवृच्यलयन्ताभावप्रतियोगिस्वं 
कारासंबन्धादिकं वा; गौरवात्, कारसंबन्धादे्॑ह्यण्यपि स्वा । किंच सर्वासस्वयोः ज्ञेयत्वबाध्यताप्रयोजकत्वे 
सतकौभावः; अनिर्वच्यस्याप्यापरोक्ष्यबाधयोः संभवात्, कासंबन्धस्य तत्वे त्वसि तर्कः; कारुसंबरिधन एवपरोक्ष- 

धीरूपभरसक्तेबाधस च संभवात् । तस्मादसस्वस्याज्ञेयत्वे खस्वसाबाध्यत्वे च प्रयोजकत्वं प्रामाणिकम् ; तद्वच्छेदकस 

कालसंबन्धादेरुुव्वादिति भावः ॥ इति ठघुचन्दरिकायां ख्यातिवाघान्यथानुपपत्तिः ॥ 

अथ ख्यातिबाधान्यथारुपपत्तिः । 

(१) तत्र न्यायामतकारयः- 

विसं रूप्यादि सचेत् न बाध्येत असचेत् न भ्रतीयेत, बाध्यते, च अतीयते चेति ख्यातिनाधान्यथायुपपत्तिरपि न 

रूप्याद्यनिरवैचनीयत्वे अमाणम् । आपादकं सत्त्वं युष्मदनङ्गीकारेण प्रपशवे बह्यज्ञानवाध्ये आपाय व्यवहारकालखबाध्यत्व- 

सूपतवेऽपि यौक्तिवयाधवति तस्मिन् व्यभिचारेण च सत्ताजालयर्थक्रियाकारित्वरूपम् , आपादाविरेषेण बाध्यतेनेवानिर्वचनी- 

यत्वसिद्धेः शेषवरेयथ्येन चाबाध्यत्वरूपम् , तत्त्वविदकश्ुतिवेये निर्विंशेषत्वादौ व्यभिचारेण खतःप्रकादामाने जह्मणि चिन्मात्रे 
वैयथ्येन श्रमाणासत्वात् ब्रह्मभिन्न एव तत्पढत्त्या ्रामाणिकत्वस्य बाध्यत्वेन सह व्याप्या च अ्रामाणिकत्वरूपं वा न संभवति ) 

रिच रूप्यात्ामाणिकलवं किं बाधज्ञाननिबन्धनम्, उत अन्यनिबन्धनम् । आद्ये बाध्ञानख तच्ववेदकतवेष््ेतदयानिः, 

अतत्त्वविदकफतेऽपामागिकतवज्ञापकत्वासंभवः । द्वितीये तु अमाणाभावः । अपिच व्यावहारिकम्ममाणबोधितमष्यद्रैतं यथा 

परमार्थ, तथा ताद रुप्यमिति पारमाधिकं भवदु । भ््ैतशवतिस्ठ प्रयक्षापरप्यनिषेधादुवाद. इति न दोषः । एतेन-- 



&२६ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः १ | 

सच्ं सदसद्विलक्षणलरूपमेवाऽऽपायमिति केषांचिन्मतमपि--पत्युक्तम् ; भरतियोग्यप्रसिच्याऽऽपादकाप्रसिद्धेः । सदसद्वि 
खक्षणलधटकसस्वेऽपि विकल्पतद्षणानि पुनरूहनीयानि । आपयेऽपि अवध्यत्वे बाधः असद्िलक्षणल्पक्षेण बाध्यते 
वेति विपयेयापयेवक्षानैन न नरेकाकिकबाधरूपः । वाधकन्ञानेन निवृृत्तिमात्रे तु इषटयपत्तिः । नहि ज्ञाननिवलयेः प्रपञ्च इति 
मिध्यात्वनिर्क्तौ निरूपितम् । पतेन-सतताहीने सामाम्यादौ व्यभिचारात् सत्तादिराहिलयम्, शक्तिरूप्यादौ, व्यभिचारेण 
बाध्यत्वम्, आपाधावसशेषेण ख्यालयमावरूपमिरुपाख्यतम्, खरूपेण निषेधप्रतियोभित्वसय अरपश्चसाधारण्येन पारमार्थिकः 

स्वेन निषेधस्य निर्ध्मकनद्यसाधारण्येन च निःखर्पलं वा नापादकमसत्त्वम् । एवं न अ्रतीयेतेति किं अतीतिमाच्नविरहो 
विवक्षितः, उत समेन प्रतीतिविरहः, आदोखित् अपरोक्षप्रतीयभावः, अथवा सत्वेनापरोक्षपरतीखमभावो वा । अआये- 
ऽसदधैरक्ष्यज्ञानासव्यवहारतत्तत्मतीतिनिरासायदुपपत्तिः । द्वितीयेऽसतोऽषयुक्तन्यायेन प्रतीतिसिच्या सतोऽसतत्वेन अस" 
तोऽपि सत्त्वेन भ्रमतिषयलात् तद्भावायोगः । शदाश्वङ्गमस्तीति वाक्यादपि प्रतारकीयात् ज्ञानोत्पत्ति्हिं इदयते । वाक्य- 
बोधकत्वं हि पदा्थपर्थितिप्रयुक्तमच्रापि वियते एव॒ । दास्याः पुज इयादिवाक्यादपि शाब्दबोधदर्शानाज योग्यता. 
जञानं शब्दबोधे कारणम् । राब्दज्ञानाङुपातीति सूररं तु बिकत्पस्याप्यजुभवायुरोधेन ज्ञानलाद्वस्वुदल्यत्वस्य असदुद्धेखिलरूप- 
ल्वा्नासाकं प्रतिकूलम् । निःखरूपस्य राशशज्ाप्यनिवाच्यत्वेऽनिर्वच्यादनिवाच्यमेदनं न क्षोदक्षमम् । पतेन--सज्ञ- 
शृह्मस्तीति वाक्यजन्यज्ञानस्यानिवोच्यविषयतं-- पराहतम् । शञ्च्धमसदिति वाक्य इव शशश्मस्तीति वाक्येऽप्य. 
सतः प्रतीदयनिवारणात् । एतेन--असदेषेदमग्र आसीदिति श्ुतिरपि-व्याख्याता । “श्यशृङ्गादिपदमपार्थकंः इति 
चिन्तामण्युकतं त॒ अपार्थकश्चब्देन अप्रलयायकोक्तौ अनन्वयानिश्वयदशायां अत्तिपयैन्तपरृत्यादिविरोधात् असस्रल्यायकपर- 
त्वेन योजनीयम्; यौगिकरशब्दानामवयवसंगलयतिरेकेण संगलनपेक्षणात् सतो वाऽसतो वाऽर्थख बोधनसंमवात् । शश- 
शूङ्गरन्दे संगलयग्रहणाद बोधकत्वसिति आत्मतत्वविवेकोक्तमत एव परासम् । एतेन--गदशङ्गशब्दस दासे शृङ्ाभावो ऽथ 

इति वारतिकोक्तमपि--परास्तम् ; रादशज्ं नास्तीति नास्िपदवैयथ्योपततेश्च । अतः अपरोक्षप्रतीतिविषयत्वाभावो विवक्षित 
इति तृतीयकस्पोऽपि न युक्तः । यदसत्त्च प्रतीयते इति न्यािन्ञानप्रयक्षतावश्यकल्वात् , अन्यथाऽसतोऽसत्त्वासिद्धेः । 
सन्मात्राविषयकमपरोक्षज्ञानमपरोक्षभ्रमो वा न सद्िषयः, सत्त्वानधिकरणविषयत्वादिल्यायनुमानैरसतोऽपि अपरोक्षलि- 
दवेश्च । अपरोक्षधीश्चेयमसद्धिरेषस्य शुक्तिरूप्यदिरेव; रूप्यादिसंस्कारसचिवदुेन्दरियसयेव कारणत्वात् । यथाच चश्रङ्गशश- 
शङ्गादीनां तत्तच्छब्दजन्यम्रतीतिविषयलादिना मेदः, एवं सलयादसतोऽपि असत्त्वसद्वेलक्षप्यादिना मेदं इति नासत्वन्या- 
घातः । अततीतदेः स्म्रयनुभवादिकमिवासतोऽपि भाति ज्ञायते इति क्ैकमीदिप्रतीयवियेधः । अलुमिद्यादावेव यदि तदि 
षयकतवं नातीतादौ तद्धिषयत्वं तर्हि, अङृतेऽपि समानम् 1 पएतेन--्वृत्तिविषयलायुपपत्तिरपि न रूप्यायनिर्वचनीयत्वे 
मरभाणमिति--खृष्वितम् । यथा प्रतीतितः पूर्वैमनिर्वैव नीयत्ववादिनामपि रजतभिविऽपि अमाया एवार्थजन्यत्वादिना न 
रूप्यभ्रमाजुपपत्तिः अनि्वैचनीयरूप्यतादात्म्येन भरतीयमानलतवेनेदंकाराभिसुखी प्रकृतिश्च, एवं प्रकृतेऽपि दुषटन्ियस्याधि- 
छठानसन्निकषदेवेदमोऽसदात्मना प्रतीया प्रवृ्युपपत्तिरिति न कोऽपि विरोधः । अपिच अनिर्दरूपे प्रातिभासिके च रूप्ये 
प्रतीयमानयोरिदंलन्यावहारिकलयोरदैतविरोधेन सत््वायोगात् असद्वैलशक्षण्यार्थं आरतिभासिकल्लाय च पुनः सत्त्वभतीतिरि- 
ह्यनवस्थापातेन अनिवाच्यत्वायोगाच्च सद्रूपमेवाङ्गीकरणीयमिति तस्यापरोक्षत्वेन कथं सत््वेनापरोक्षज्ञानाभावः, मन्मते तु 
असतः सत्वस्य सच््वेनाप्रतीतावपि नासतत्वसिद्धिरिति नासन्मतेऽप्यनवस्थादिप्रसङ्गः । एवंच न ख्यातिबाधयोरनुपपत्तिरिति 
सिद्धम् । अस्तु वा तदनुपपत्तिः, एवमपि तया सदसदात्मकत्वमेव स्यात् ; निषेधसयुष्वयवद्विधिसमुच्चयस्याप्युपपत्ते 
यथा तवानिवोच्यविषयत्वेन भ्रमत्वम्, तथाऽस्माकमपि सदसद्धिषयत्वेन तदिति न दोषः । वस्तुतस्तु--असद्धिलक्षणं 

चेत् न बाध्येत, सद्धिलक्षणं चेन्न भरतीयेतेति ख्यातिबाधानुपपत्तिरनिवच्यल्ामावे एवं अ्रमाणम् । अवाधाप्रतीयोः प्रतियोगि- 
विधया प्रथमोपस्थितबाधभ्रतीलयोरेव प्रयोजकलम् , नतु अबाधाप्रतीदयोरिति खधवस्यारकिंचित्करल्रा् सच्वासत्त्वयोरेवा- 
बाधाम्रतील्युपयो गितय। चिन्तनं युक्तम् । सर्वैथा न रूप्यायनिवैचनीयत्वेऽ्थापत्तिः प्रमाणमिति सिद्धभिति--वणेयन्ति ॥ 

(२) अ्रैतसिद्विकारस्त॒- 

सनरेशच बाध्येत असच्च प्रतीयेतेति ख्यातिबाधान्यथाुपपत्तिरपि रूप्यायनिर्चनीयत्वे माणम् । आपादकं हि सत्त्वं 
भामाणिकलम् । प्रमाणत्वं च तत्त्वावेदकत्वं न निर्विशेषलादाविति न तत्न व्यभिचारः । खप्रकाशस्यापि बरह्मणो व्यवहार 

, अतिबन्धकाज्ञाननिरासार्थं अमाणगरहृत्तरपेक्यत एवेति न बाभ्यत्वेन सह प्रामाणिकलत्वख व्याप्तिः; जह्मणि व्यभिचाराद्विरो- 
धाच्च । बध्यान्यूनसत्ताकत्वस्येव नाधकत्वे तच्नत्वेन बाधकस्य तत्त्वदेदकत्बे नद्वेतहानिरिति न बाधज्ञानसिद्धप्रामाणिकलवं 
छक्तिरूप्यसेति रूप्यसद्विलक्षणलमवयम्यते । पतेन--अद्वैतवत् रूप्यपारमाथिकल्लपादनं--परास्तम् ; रूप्यज्ञानख 
भ्रमतरेन खतःश्ामाग्याभानात्र.! अभाऽनाध्यत्वमेव सत्त्वम् । तच्च तैकालिकनिषरेधाभरतियोगितलमिति न व्यावदारिकबा- 
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धाभावरुपापा्याविरोषः । अथवा--व्यवहारापायतया तत्परिदासो मन्तव्यः । ख्यादयलुपपत्तिर्वा धालुपप्तवैकेकापि अत्र 

अमाणमेव । बाघ्यलदर्यलयोरेकेकस्य एकेकदेरव्याधतियहदशायासुभयोः साफल्यात् । यदि तु असतो बाध्यलं सतोऽप्या- 
त्मनो दृदयत्वं चोररीङ्वांगस्य परसयेकेकेन बाध्यलदर्यललोभयसाधनासंभवः, तदि ख्यातिवाथोमयाुपपत्तिरेवात्र अमाणं 
भवतु । सर्वथा रेषवेयथ्यौपादनं निरालम्बनमेव । पतेन-- सत्पदेन सदसद्विलक्षणं विवक्ष्यत इति केषांचिदुक्तिरपि-- 
व्याख्याताः भरतियोभिग्रसिद्धः पूर्वमेव साधनात् । पतेन--न बाध्येते बाधोऽपि निवृत्तिः, वैकाल्किनिषेधो वैति-- 
सूचितम् । प्रतिपन्नोपाधो ब्रैकाल्किनिषेधग्रतियोगिलल्यासलयभावेनासद्विलक्षणलसेव पर्यवसानात् ॥ असन्ेदिद्यन्ता- 
सत्तरमपि पारमार्थिकत्वेन निषेधरूपम् अप्रतिपन्नोपाधिकलविरिष्टखरूपावच्छिन्ननिषेधभरतियोगिलं वेति स प्रप्रसाधार- 
प्यादिकम् । न प्रतीयेतेति तु प्रतीतिसामान्यविरहः, सत्वेनाप्रतीतिः, अपरोक्षप्रतीदयभावः, सत्वेनापरोक्षग्रतीलखभावो वा । 

असतस्तु ज्ञानान्यविकल्पक्रत्येव व्यवहारादिकम् । नटि शशाविषाणामदुभवामीति अलययः, येन विकल्पस्यापि ज्ञानरूपलमा- 
श्यत ! तस्यापि ज्ञानत्यै ठु तदन्यन्ञानविषलाभाव एवापाय इति न प्रथमेऽनुपपत्तिः । शशरृङ्गमस्तीति वाक्यजन्यज्ञानख 
शदो शश्रोपेण शृङ्गे शक्ीयलारोपेण वाऽमिवांच्यविषयविघयत्वेऽपि असत् ाश्चश्श्गमिदयादौ तद्विषयीकरणात् न सत्वेन 
परतीतिविपरयत्वमरातो वर्तौ शक्यते ! अतीतिद्रयेऽपि शशशङ्गस् भनेऽ्पि प्रथमप्रवीतौ असितवस्ानिर्वाच्यत्वेनासतोऽनधि- 
छठानत्येन अनिवौच्यविपयत्वम् , द्वितीयस्यां तु असतोऽतादरत्वेनायिष्ठानानपेक्षणेन तद्विषयलभिति “अलन्तासलयपि यथँ 
ज्ञानं शब्दः करोति ही"ति वचनम् अस्िपदास्तमभिन्याहृतवाक्यपरतया योजनीयम् । असदेवेद पिति श्रुतिस्तु नासत सत्त्वेन 
गोचरयतीति मिथ्यालनिरुक्ता उपपादितम् । शदाश्रङ्गादिपदानामवोधकतेति । चिन्तामण्याद्युक्तिरप्यत एव व्याख्याता 1 
शक्षश्रु्मसदिलखादिवक्य वु चसे शृद्यमाववोधकच्छम् । एपा च बोधकता नास्यादिपदसमभिव्याहारे एवेति न नास्यादि- 
पद्ेयध्यैमिति न द्वितीचेऽदुपपचिः । साक्षादनिषेध्यतया च भ्रदयक्षविपयत्वामावसेव प्रलयक्षविषयलाभावपदेन विवक्षणात् 

यदसत्तत् प्रतीते इति व्यापि्ञनिं स्नविषयतया निेध्यतया च विपरयत्वेऽपि चापादनविरोधः ! अन्तःकरणश््यात्मका- 
परोकषक्षानं हि न विषयेन्द्ियसजिकर्पृ विना जायते । असतशेन्दियासन्निकपत् सामभ्यभावेन न तदपरोकषज्ञानसंभवः 1 
यत्र ह्ैन््यिकं भ्रदयक्षं तत्रेन्धियसज्निकर्षेऽप्यपेक्चितः, अस्मन्मते तु रूप्यस्य साक्चिभास्यत्वादावियकदृत्तिभाखत्वात् वा नार्थ- 
स्वं अथमतोऽपेक्चितमिद्यपरोक्षश्रतीपिविषयल्नं मवति \! सन्माव्राविषयकमपरोक्षन्नानमसद्धिषयक, सत्वानधिकरणत्रिषयक- 

भ्रतीतिलादियदमानं ठ सामभीविरहेण बाधात् शछाब्दलस्योपाधित्वात्, धमौदिकमपरोशषधी विषयः, प्रतीतिविषयत्कादिलया- 
माससाम्येन चाप्रयोजकम् ! अन्यथा शदाशरक्षखयापरोक्षधीयसङ्गः । नशङ्ग्शदश्रङ्गयोः शब्दमेदेऽपि नरि राञ्चलरोपद्रराया- 
मेम्वोधक्त्वेन शब्दभेदेन तयोर्भेद एवेति श्न्तासंप्रतिपच्या संप्रतिपत्तावपि संस्कारख साक्षात्पतीताबुपयोगिता्ां 
स्ट्रतित्वापत्त्या अर्थापतिद्रस्वि स इति संस्कारनियामकताया अनिर्वचनीयत्वसाधकतायामुपयोगात् न तन्महिन्ना जसद्वि- 
षयप्रयक्षोपपत्तिः । अन्यथा सल्यरजतसंस्कारस्ैव प्राथमिकधमकारणत्वात् शशश्र्दीनामपि भानापत्तेः । पतेन-- 

्रहृत्तिविषयत्वालुपपत्तिरप्य् प्रमाणभिति-- सूचितम् ॥ ददमश्चख असद्ूप्यात्मना अतीतो सरामग्रीविरहसयोकत्वात्, नही- 
दं व्यावहारिकलं च रजते भासमानमसत् । सामग्रीपिरहेण अपरोक्षत्वादुपपत्तरिति तत्सत््वमेवाङ्गीकरणीयम् । सत्त्वं सदिति 
म्रतीनौ मेयत्वे मेयलान्तरवत्सच्वान्तरान हीकारात् नानवस्थादिकम् । अन्यथा युष्मन्मतेऽपि रूप्यासत्वं न खरूपतः सत् , 
लुच्छलात् , विज्ञानतोऽपि न सत् सत््वेनाप्रतीतेरिति शूप्यासच्वसतत्वासतत्वयोरौदासीन्यायोगादसन्तवैन भ्रतीतेरेष विवकषणीय- 
तयाऽनवस्थापातात् । एवच ख्यातिबाधादुपपत्तिनान्यथासिद्धा । साच म सदसदात्मकत्वे अमाणम् , प्रपश्चोभयात्मकलस्य 

पूवमेव निरासात् । स्वासच् रजतमिति प्रतीटयापतत्या भरमलायडुपपत्तिश्च । सत्तं न तावत्मतीतिप्रयोजकम् , मतद्वयेऽपि 
रुप्यप्रतीलापत्तेः, नाप्यसत्त्वं बाधग्रयोजकम् , उभयमतसिद्धिवाधादर्शनात् , रूप्येऽसच्स्यायाप्यसिद्धेः । आमाणिकं गौरवं 

फकरुखत्वाददोषः इति ख्यातिबाधाजुपपत्तिरवियायनिवैचनीयत्वे प्रमाणमिति सिदधमिति-निरूपयस्ति ॥ 

( ३ ) तरङ्गिणीकारास्त- 
मयेन वध्येत, असेन प्रतीयेतेति ख्यातिवायौ नानियैच नीयत्वे अरमाणम् । तन्न सत्त्वे बह्मनिर्विशेषलादौ व्यभिचा- 

रात् नातत्वविदक्ममाणवेयत्वरूपम् \ अन्यथा ब्रह्मसविशेषल्ापात्तात्, उभयाभ्रामाणिकलवं ठ॒विरुदधम् । खभरकाशे बरह्मणि 

व्यवदारप्रतिवन्धकाज्ञाननिवरच्यर्थं अमाणपेक्षायां तु तादशाप्रामाणिकलत्वस जगतीषटत्वात् वाध्यलाप्रामाणिकत्वयोः व्याप्य्रहा- 

्नायाच्यतवेन प्रपदवऽप्रामाणिवलं सिष्येत् । पतेन--अवाष्यलं न सत््वमिति-- सूचितम् ; बाध्यत्वट्यत्वयोः एकैकस्यापि 
उभयसाधनत्वेन बाध्यत्वेतरमागवेयर्थ्यात् 1 नचेष्टापत्तिः; एकत्वोक्तिविरोधात् । अ्रयोजनेक्यं ठु न संभवति । नाध्यलमपि 

त निवृतिः; श्क्तिरूम्यादौ निचृत्यभायेनेष्यपत्तेः ! असचदि्यत्रासत्त्वमपि नाप्रतिपश्नोपाधो खरूपेण निषेधम्रतियोगित्ररूपं 

निःखखूपत्वम्; असतोऽपि अरतिपन्नोपाधिसमर्थनेन सत्खरूपलापातात्.; न प्रतीयेतेति ्रतीदमावोऽपि न प्रतीतिमात्रविष्- 

यत्वाभावः । शब्दात्सषगेमनुभवामीतिवव शब्दात् शशङ्मद्ुभवामीलयदुभवसत्वेन विकत्पसापि ज्ञानात्मकत्वेनासतः 



&३८ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः १ ] 

अथ निषधम्रतियोगित्वालुपपत्त्याऽनिर्वचनीयस्वसमर्थनम् । 

केचिनु-बाध्यत्वं सत्यसति चायुपपश्नमिति अनिवोच्यत्वमिति--आहः । नच--अतीते तत्काला- 
सति ध्वं सप्रतियोगित्ववत् स्वैदा असत्यप्यत्यन्ताभावघतियो गित्वं स्यात्, तथाच बाध्यत्वं नाल्य- 
न्तासखवियोधीति- वाच्यम्; काठान्तरसत्तायाः कारान्तरसन्तां परत्यसुपयोगेऽपि विद्यमानताद्- 
ह्ायामेव घटादौ ध्वेसप्रतियोगित्वम्; "अनित्यो घटोऽस्तीति प्रतीतेः, नतु भ्वसादिकाले घटे 
ध्वंसप्रतियोगित्वम्; तदानीं धटादीनामरेवामावात् । नच तरिं धटो न ध्वंसप्रतियोगीति भ्रत्ययः 

~~ 

गोड्ह्यानन्दी ( रुघुचनच्दरिका ) । 
काङान्तससत्ताया; ध्वंसमप्रतियोग्यादेः खकारुसत्तायाः । काटान्तरसन्तां ध्वं सभ्रतियोणित्वादेः ध्वसकारू- 

सत्ताम् ¦! तदानीमिति । तत्कारस्थाधिकरणासंबन्धाद्ंसभ्रतियो गित्वानवच्छेदकत्वमिति भावः । सममिति । 
ध्वसध्रतियोगिभेदस्योक्तधी विषयत्वात् खात् अमः । अलयन्ताभावविषयकत्वे तु द्वयोः प्रमात्वं घटस्योत्पत्तिकारे रूप- 
येव नाश्चकाङे तस्प्रतियोगिष्वस्याप्यलन्ताभावसत्वादिति भावः । यत्तु “सखवाधिकरणक्षणे घटो न , नद्यत्ति, किंतु 

परोक्षृत्तिविषयलसत्त्वात् । नापि सत्वेन पतीतिविषयत्वामावः; शादा-शङ्गमस्तीति वाक्येन तादरप्रतीतेरपि जननात् । यथा- 
श्ादौ गोशङ्गमस्तीयादिप्रयये विरिष्टसेवाभवः, एवं श्चशग्गमस्तीलादावपि विरिष्टखेव मानं विवक्षितम् । समसतपद- 
बोध्यसैवेतरपदा्थान्वयौचिद्यादिति न शे -श््ञरोपः शश्रे शीयत्वारोपो वा तत्न विवक्षित इति अनिवीच्यविषयकलं 
पराहतम् । एवेचासच्छश-शङ्गमिति वाक्याच्छशङमस्तीति चक्ये न कोऽपि विशेषः । एतेन--रराङपदाबोधकलवा- 
दिकं--परस्तम् । अपरोक्षरतीतिविषयत्वामावोऽपि नात्रासिद्धः; सन्माजाविषयकमपरोक्षन्ञानमिवयनुमानेनासदपरोक्षन्ना- 
नसाधनसंमवात् । स्निकर्षो हि न ज्ञानसामान्यसामम्री । सन्निकै सति क्ाप्यप्रमाया अदनेन पत्युत प्रमाया एव दर्श 
नेन इन्द्रियवेदुभयायुगलयमावेन तत्त्वायोगादिति न सामग्रीविरहेण तत्र बाधः, नापि वा राब्दत्वसुपाधिः; अनुमितिभ्रमे 
साभ्याग्यापकतात् । एतेन-सत्वेनापरोक्षपरतीतिविषयत्वामवोऽपि-- निरस्तः; अन्यथा रूप्येदंतवव्यावहारिकत्वादीना- 
मनवेस्थापरिहारार्थमसतां प्रतीद्युपपादनासंमवात् । सत्त्वेनामरतीतस्यासतोऽपि सत्त्वं॑प्रतीतिमात्रेण व्यवहारोपयोभि भव- 
तीति न कोऽपि विरोधः । एव॑च न ख्यातिबाधाम्यथाजुपपत्तिसिद्धिः । सिद्धावपि ख्यातिबाधाभ्यां सदसदात्मकत्वमेव 
सि्येत्, नानिर्वचनीयत्वम् । युष्माकं मते रूप्यसखासद्विलक्षणव्वेऽपि रूप्यमसदिति बाधो यथा न भ्रमः, एवमस्मन्मते 
सदरूप्यमिति भमस्यावियमानासद्लक्षण्यविषयकलेन भम इति न भमानुपपत्तिः । वस्तुतः सदसदात्पकस मेऽपि तदा- 
त्मतयेवे भानं न नियतम् ; अन्यथा रूप्यं सदसद्विलक्षणमिति भवन्मतेऽपि प्रतीदयापत्तः । स्वेथा न ख्यातिबाधान्यथा- 
लुपपत्त्या रूप्यानिर्वचनीयलसिद्धिरिति सर्वमनवदयमिति-ग्रतिपादयन्ति ॥ 

( ४ ) ठधुचन्दरिकाकारास्त्- 
वेदान्तानां निर्वंरेषलादौ न परमतात्पर्यम् , कितु दव्र्यण्येवेति मुख्यतात्पर्यविषयत्वरूपं आमाणिकलं यदि खात् तहि 

न बाध्येतेद्यापादने न व्यभिचारः । यथाऽन्ञाननिवतैकडृत्तिविषयः प्रामाणिकः एवं तदवच्छेदकमप्रीति घाधप्रमाणल- 
निर्वैवनीयत्व एवोपयुनक्ति । यथाचाच्ाबाध्यत्वं सत्त्वं, यथा वा न रेषतैयर््यं एकलोक्तयविरोधश्च तथाड्धैतसिद्धाधेव व्यक्त. 
मिति न पिष्टपेषणाथं प्वर्तामहे । बाधोऽपि निदृत्तिरूपः शुक्तिरूप्यादिसाधारण एवेति मिथ्यालनिरु्तौ व्यक्तम् । असतस्तु 
अतिपननोपाधिकत्वाभावे अग्रतिपन्नोपाधित्वस् सत्वेन प्रतीलखनहैत्वरूपत्वेन वा न कालसंबन्धरूपनिःखरूपत्वासत्वे कोऽपि 
विरोधः 1 शाशङ्गमनुभंवामीति ठु न प्रय इति विकलो न ज्ञानम् । ज्ञानविभाजकपातज्ञखसूजानुरोभेन ज्ञानत्वेऽपि विक 
स्पान्यदृत्तिविषयत्वाभाव एवाज्नापाय इति न' दोष इ्यपि' सिद्धाचेव निरूपितम् । असति सत्त्वासंबन्धेन श शशङ्चमस्तीलय- 
आनिवैचनीयसेव भानम् । नहि दृशक्गवत् शक्षशक्गमपि विशिष्टमपि सत्त्वान्वययोग्यं म्रसिद्धम् , येन तस्येव सस्वान्वयः 
संभाव्येत । पतेन--असत् दशङ्गमिति वाक्याच्छदाश्गमसतीति ज्ञानसख विरेषोऽपि--व्याख्यातः । स्निकर्षीमा्ेन त॒ 
नासद्िषयरूपपरोक्षन्ञानमुत्पद्यते । यथाच सन्निकर्ष अदयक्षसामान्ये हेतुत्वं तथाऽन्ये व्यक्तम् । पतेन--बाधात्सन्मा- 
वराविषयकमिलनुमानमपि--पराहतमिति ख्यापिवाधौ नान्यथाषिद्धौ । नच तया सदसदात्मकल्वरिदधिः; अरमाणा- . 
भावात् । नहि रूप्यं सदसदात्मक्रमिति अतीतिविंयत इति श्यातिबाधान्यथादुपपत्त्मां रूप्यायनिरैचनीयत्वं सिदधमिति-- 
व्यवस्थापयस्ति ॥ . 

इति ख्यातिबाधान्यथाऽनुपपत्तिनिरपणम् ॥ 
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स्यात्; न रूपवानित्यस्यापि भ्रसङ्गात्। अथ यावस्सच्वं रुपसस्वान्ेवम्, खमं प्रकृतेऽपि । वस्व॒तस्तु- 
ध्वसकालेऽपि धटो ध्वस्त इति ध्व॑सप्रतियोगिता धटे प्रतीयत एव । तथाचानागतवतैमानाती- 
ताचस्याः कमेणाविभौवयन् तिरोभावरयश्चानिवौच्यो घटः काठचयेऽप्ययस्यूत इति नः सिद्धान्तः । 
एवंच सत्यनिवोच्यत्वमेव प्रतियोगित्वादौ भरयोजकमिति स्थितम् । ननु--असद्धेलक्षण्यपिश्चया 
रधुत्वात् सक्मेव भ्रतियोगिस्वादौ प्रयोजकमस्तु, तथाचानिवौच्यत्तेऽपि प्रतियोगित्वादिकमदप- 
पन्नमेवेति--चेत्, सत्यम्, सत्वमेव यत्किचित्काखाबाध्यत्वरूपं त्न प्रयोजकम्, नतु निकाङावा- 
ध्यत्वरूपम्; गोरवात् । नच तहिं कथं ? सति बाध्यत्वमयुपपन्नम्; न सन्मात्र, कितु परमार्थसती- 
स्यचेहि । तथाचानिवोच्यतापक्षे नाजुपपत्तिः । नच तर्हि कथमसदेर्चण्यप्रतियोगित्वमसति कथ 
वा नासदासीदिति भौतनिषेधः; अस्वं तावन्निःखरूपत्वम् 1 तदेकश्चण्यं सस्खरूपत्वं तच्च 
निष््रतियोभिकमेव । श्ुल्यथौऽपि तदेव । तथाच नास्तिप्रतियोभित्वपतिपत्तिः । नच--शश- 

ङ्गं नास्तीति परत्यश्चत एवासति निषेधम्रतियोभित्वमञुभूयत इति-- वाच्यम् ; योग्याजुपरुभ्धिस्ता- 
चद्भावग्राहिका 1 योग्यता च शरण्शङ्गादीनां दोषघरिता वाच्या । तस्यां नानुपरम्भः 1 अचुपलस्मे 
च न सेति योग्यापर्ब्धेरसंभवात् ¦! तदुक्त-दु्ोपरम्भसमय्मी शश्ङ्ञादियोग्यता । तस्यां 
नायुपटम्भो.ऽस्ति नास्ति सायुपलस्भनः इति । नच-प्रतियोगिखच्वविसोभ्युपरन्धिरेव तद्धाहिका, 
सा च प्रकतेऽस्वेति--वाच्यम्; स्तम्भात्मनि योग्यव्वप्रसिच्या पिशाच उपरम्भापादनं संभ- 
वति । रारन्डङ्ास्तित्वं न योग्यतया व्याप्तम् । यद्वरात्तेन उपलस्भ आपात । तथाच ना पति- 
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गोडब्रह्यानन्दी ( छघुचन्दिक! ) 1 
सखानधिकरणक्षणः इति प्रलययात्. घटादे; स्वाश्रयक्षण न नाशब्रतियोगिमिति, तन्न, स्वानधिकरणक्षणे नद्यती- 
स्यन्न हि नाशप्रतिसोगित्वस्योक्तक्षणावच्छिच्नस्य न धीः, तथा सयेततक्षण नद्यति घटः एतस्क्षणोत्तरं न नश्यतीति 

धीः खात्, कितु उक्तक्षणोस्पत्तिकनाक्नमरतियोगि घर इति धीः; उत्पत्तरप्याख्याता्भत्वात् । तथाचोक्तग्रतियो मिष्वस्य 
घटाधिकरणश्चणावच्छिन्नत्वेपि न क्षतिः । ताक्षिकादिरीत्येदस॒क्तम् । स्वसिद्धान्तमाह--बस्तुत इति । अनिवौच्य- 
सत्तदवस्थाभ्यो_भेदाभेदादिना दुवैचः । अनुस्यूत इति । संङृवितप्रसारितादिनानावस्थासु व्रादिसरपमिव 
सषिण्डकपार्धटमस्षटादिनानावस्थाु घरस् रूपमेकमनुस्यूतम् । अतएव यन्मृदासीव् कपारं चासीत् पश्चात्तदेव 
जखाहरणादियोस्ये जातमिदार्नी तदेव भश्च तद्योम्यमिति प्रलयभिन्ञा । तस्ाद्वस्थासु मिथो भिन्नासु व्यकिखरूपमयु- 
गतं तद्भिन्नमिति भावः । किच्चित्काटखवाध्यत्वरूपं किंचिर्कारावच्छिन्नं वाधाविषयस्वमियथंः । ब्रह्मतुच्छयोध्यौ- 
वरत्तये अवच््छिन्नान्तम् । ब्रह्मणि बाधाचिपयत्वं न कारावस्छिन्नम् ; सार्वध्धिकस्वात्, तुच्छे तु कारस्यासंबन्धाद्पि न 
तदवच्छिन्नं तदिति मावः । समग्त्त-न सन्माश्न इति ! बाध्यस्वमयुपपरश्नमिलनुषज्यते । निःखरूपत्वं स्वेन 
अतीलनर्हत्वम् । सत्खरूपत्वं सस्वेन रेय्वम् । निष्प्रतियोभिकमिति । तथाचासद्विरक्षणादिपदसुक्ताहेत्वरूपेण 
निरूढलक्षणया बोधकमिति मावः । योग्यानुपररुन्धिः योग्य प्रतियोगिनोऽनुपरष्धिः । दोषधघटिता म्रहोपधाय- 
कदोषषटिता । तदुक्तमिति । न्यायङसुमाज्जलाधिति शोषः । दैश्रामावमराहकपरमाणसद्धावादीश्वरो नास्तीति चत्थ- 
अरतिपन्ती "योग्याऽदष्टिः कतोऽयोग्ये प्रतिबन्दः ऊतस्तराम्. । कायोग्यं बाध्यते शङ्खं क्रानुमानमनाश्रयम् ॥` इति 

समाहितम् । अयोग्य इश्वरे । योग्याऽदष्टिः योभ्याजुपन्धिः । कुतः अनुपरुन्धिमात्रस्याभावम्राहकत्वे ततीन्दरि- 

समात्रसयाभावग्रहणेन निरोपापत्तिः । नन्वेवं शशश्क्गादीनामभावोऽपि सिन्त, तत्राश-प्रतिबन्दिः कुत इति । 
शरभङ्गे साधकामावमात्रं न तदमावसाधकमिति नोक्तप्रतिबन्दिः, इश्वरे तु साधकं पञ्चमस्तबके वक्ष्यते । अयोमयं 
रशश्चङ्म् ! क्त बाध्यते शश्चश्ङ्गं नास्तीलनुमवसख शरो शङ्गबाधकस्वम् › शङ्गस्वेन योस्यतास््ेव । नलु प्रयोजनधी- 
करीरयोभ्यौपकयोरमावाद्भयाप्यख कस्स रश्वरेऽमावोऽचुमेयः, तत्राह--क्रायुमानमिति । आश्रयखेश्वरसखयः 
सिष्िहेतुतस्साधकमानेनैव तख कर्व॑स्वादिकमपि सिद्धमिति कारिक्छाथः । नन्वसस्ल्यास्युपनीते हैशे तदनुमेयम् , तत्राहः 
°व्यावत्यौ भाववन्तिव भाविकी हि विशोष्यता । अभावविरहात्मस्वं वस्तुनः प्रतियोगिता ॥° इति । व्यावस्यंः निरस- 
नीयः करवस्वादिः । तदभाववत्ता भाषिक भामणिकी। विरोष्यता आाश्रयानुमानेन वाच्या । नचालीके सा 

संमवति, अस्तु तद्येलीकखेशस्याभावानुमानम्, तत्राह--अभावेति.। वस्तुनो न व्वलीकस्य । तथाचानुयोगिस्न~ 
तियोभित्वे नालीक सत इति भावः । ननु जयोग्यस्याप्यजुपलब्ध्या तद् मावो गृह्यताम्, तन्राह--दुष्टेदयादि । दु! 
दोपरसहिता व्राश्चशरङ्गाघुपरम्भख सामभ्री बसनाषितशब्दादिरूपकारणद्ुटं योग्यतेति योग्यस्येव प्रतियो गिनोऽनुप- 
कग्धिरभावग्राहिका वास्या; अन्यथाऽतीन्द्ियमान्नख सर्वत्राभावसिख्खापन्तः । सा च प्रकृते नासीति मावः । भ्रतियो- 
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योनिखरखविसेधिंनी' अयुपरन्धिः । अतण पिश्चाचादीनां सेदः श्रलयक्चः, नाल्यन्ताभावः । नच-- 
श्ङ्गादिकं योग्यतया ग्याक्षमेषेति-वाच्यम्; तावता हि श्ङ्गाभाव पव योग्यानुपरुच्धिसंभवः, 
न त्वङीकाभावे । एवच शाद्राश्ङ्ग नास्तीव्युल्िखन्लया अपि बुद्धेः राशे ङ्ाभाव एव विषयः । गवि 
हाराश्ङक नास्तीतयश्या अपि गवाधिकरणकण्ङ्गे रारीयत्वाभावो विषयः, अनन्यगतिकत्वात् । अत- 
एव गोरनन्बयोऽपि नास्ति; शरश्ङ्गदेरूपस्थिलयभावात् न ` तद्भावग्रह इति तारकेकरीत्या उक्त- 
त्वाच्च । अतव सप्ते पदार्थत्वनिषेधस्यासंभवात् पदाथः षडेवेत्यत्न कुखष्टिग्याख्यानम् । नच-- 
श्वटो नास्ती" ति वुद्धेधैटसखंसगौभाव एव विषयः, नतु घराभावः; पूर्वै तश्र घटस्य ससेन तदल्य- 
न्तामावस्याभावात्, धाक्मध्वंसाभावयोः प्रतियोगिकाङे असम्भावितत्वात्, भेदस्य घटापसरणा- 
नपसरणयोस्तुस्यत्वात्, संसर्गोऽपि न तात्तविकः; प्रतियोगिनि पू्वैवद्श्वंसाद्युपपत्तेः, कितु असन् 
संस इति- वाच्यम्; उन्तम्ोदयनाचार्थैः--यन्निबन्धना हि यत्पतीतिः तद्भावनिवन्धनैव तव्भा- 
वभ्रतीतिः । इच धरास्तित्वप्रतीतिः संयोगनिबन्धना, तदभावप्रतीतिः संयोगाभावनिषन्धनेव । 
खच संयोगस्तास्विक एव । नच ध्वं सादिविकर्पः; घरानयनात् प्राक् संयोगप्रागभावस्य धरे 
अपसारिते संयोगध्व सस्य स्वात् + नहि घटे अभ्यत्र नीते तदेशे धरसखंयोगोऽस्ति, येन प्रागभावा- 
दिन्यौहन्येत । तथाच संसगप्रतियोशिकाभावखीकारेऽपि नासस्तियोगिकाभावसिद्धिः । वस्तु- 
तस्तु--घटप्रतियोगिकतवेनेवाभावस्याजुभवान्नायं संयोगप्रतियोगिको मवितुमहैति । एवंच सति 
कालविशेषसंसग्येलयन्ताभावो वा उत्पादविनाशरीटः तुरीयः संसगीभावो वा भूतरादिसंयुक्तस्य 
धरस्य बिरोषणाभावध्रयुकतबिशिष्टाभावो वा अङ्गीकरणीयः । नच--अभत्राे ्वंसादेरुच्छेद्ः कपा- 
केऽपि घटान्यकारक्ं सर्गिणेवात्यन्तामावेन तद्यवहारोपपत्तेरिति- वाच्यम्; "दण्डी गोरश्चकतीति 

गोडब्रह्मानन्दी ( लघुचन्द्रिका ) । 
निसस्वविसोधिनीः प्रतियोगिसच्वेन या प्रतियोग्युपरुग्िरापादयितं शक्यते, तदभावरूपा । तद्धीटिका अभाव- 
आदिष्टा । एवकारात् पूरवोछाजुपरग्धियै । तथापिलाचादिभेदसय स्तम्भादौ मनरूवाल्यन्ताभावसख घटादौ यहे तदभावा- 
दिः । सम्भास्मनि स्तम्भाभिनने स्तम्भो यदि पिश्चाचः स्यात्. , तदोपलभ्येतेापादनं तु संभवति; स्तम्भाभिश्नष्व- 
स्योपरुञ्धिविषयसवरूपयोग्यस्वभ्याप्यस्वात् । भत्र यदि शशङ्ग खात्, तदोपरभ्येतेल्यापादनं तु न संमवति; शश्च- 
अङ्गस्योक्तन्याप्यसवाभावादिति समुदायाथेः । ननु चश रङ्ग नासीद्युद्धेखायुपपत्या अङ्गत्वादिना योग्यानुपरुड्धिरेव 

श्रादाशर्गचभावम्राहिका, तत्राह--एवं चेति । अतपव अप्रसिद्धसया भावनबुद्धो विरेष्यतया विरोषणतथा वा अ्र्या- 
भआवादेव । सप्तमे उव्यादिषद्धभिन्चे पदार्थाः षडेवेदत्र॒षडिलस्योदेरयस्वादविशेष्यसङ्गतैवकारस्यान्ययो गञ्यचञ्छेद्- 

बोधकस्वेन दरव्यादिषडन्येष्वभवेषु पदाथेस्वव्यवच्छेदः “पाथं एव धनुधैर' इद्यादौ पाथान्येषं धमुधैरत्वष्यवच्छेद् इव 
बोध्यः । स चाग्रसिद्धत्ात् बाधितत्वान्न विरोषणतया बोद्धुमश्टक्यः । बाधवारणाय पेडन्यभावे पद्ा्थस्वज्यवच्छैद 
बोध्ये विरोष्याप्रतिद्धिरपि । तथाच तद्वदेव शशश्वङ्गदेरपरसिद्धस्य नाभावविङोषणतया बोध इति भावः । कुसु- 

श्रीति । षडेव प्रदाथौ इलयत्न षडन्येष्वभावेषु पदाथैस्वभ्यवच्छेदे उक्तभावः प्रतीतो न वा । आये स्तैव पदाथः । 
द्वितीये कथं निषेधः ! अथ--पदथ॑षु सपरं नेलधं इति-चेश्न; धरादिषु सक्तत्वसस्वात् । अथ--दभ्यस्वादिषद- 
धर्मेषु सव्वं नासीलयथं इति-चेक्न; षडन्यभावसश्वेऽपि तत्संभवात् । अथ-- भावानां दभ्यस्वादिषट्परियागो 

नेल दइति--चेश्न; षट् तखेषटस्वात् । षडन्यभावस्याप्रसिद्धेरित्याद्याश्कय भावश्वावच्छेदेन दभ्यस्वादिधर्माणां 

षण्णामयोगसयुदायव्यवष्छेदो बोध्यते । स च सुदायोऽभावेषु भरसिद्धः । तथाचायोगव्यवच्छेदबोधः। अथवा-- 
भ्यादिषडन्यमोगव्य वच्छेदादस्ययो गम्यवच्छेदबोष इति लीखावल्यां ग्यास्यातम् । असंभावितत्वादिति । ध्ये 
नासील्यादौ घटसामान्यस्य ध्वंसः प्रागभावो वा विषबो वाच्यः 1 त्र आयो महप्रख्यान्यकारेष्वप्रसिद्धः । दिती- 

यस्तु सर्वेदैवाभसिद्ध इति मावः । यद्यपि धटसंयोगादिसामान्यध्वंलः प्रायभावो चा न महाभरख्यान्यकाके परसिद्ध; 
तथापि घटसंयोगाः यावन्तः तक्पतियोगिकाः संसर्गाभावा उन्तधीविषया इलयादयेनाह--घरानयनादिव्यादि । 
अनुभकवसयादरे अभावद्ुटमपि न निष्यः, कितु सामान्पाभाव इय्याशयेनाह--पवच्ेति 1 विशोषसंसगीं विरोषा- 
वच्छिन्ना्रयताकः । आये इति । तृतीये तर्दविशेषणसंसर्गाभावद्टमयुक्छख संसगांभावद्ूटस्याभानमिष्युक्तौ तदु- 
धरपत्तिस्तव्यक्तिध्वघमाद्यिवेति न तदन्बथासिद्धिः, द्वितीये तु यथ्प्युलस्यादिमता सामान्याभावेन तद्यक्तिनाश्च- 
छ्मोन्बरथासिद्धिः; तथाप्यत एवेल्यादिना तख' खमाधेयत्वात् । आद्य एव समयबिरोष एष । संसरगश्चेलादेः कथनी. 

-अश्रद्रा् इलेवोक्तम् । घटान्यकाल्ेतिं । तत्काात्रच्छेदेन धघटवतः कराटाद्म्यकाडेलथैः । विखक्चणेति । नाली- 
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विलक्षणव्यवहारजये द्रव्यगुणकमीणि विक्षणानि डेतुयैथा, तथात्रापि नास्ति नष्टो भविष्यतीति 
विलक्चषणव्यवहार्रयस्येकेनाव्यन्ताभावेनोपपादयितुमशराक्यत्वाद्विश्चणाभावत्रयसिद्धिः। समयविशेष- 
संसगैश्च तत्सभयाचच््छिन्नं खरूपमेव संयोगध्वंसादिवौ । नच-संयोगादि्वसादिनैवावदय- 
केन तर्हि प्रतीत्युपपत्तिरिति-- वाच्यम्; घटथप्रत्तियोगिकत्वेनाजुभवायपपत्तेरक्तस्वात् । नच--कपा- 
लेऽपि घरष्वसादिः; संबन्धस्थानीयो ऽस्तु, एक एवाल्यन्ताभावो व्यवहारयत्िति- वाच्यम्, बिखक्चषण- 
उयवहास्त्रयानुपपक्या दत्तोत्तरत्वात् 1 अतएव द्वितीयततीयपक्चावपि क्षोदसो; घरप्रतियोभिक- 
त्वाुभवस्यान्यथा उपपाद यितुमदाक्यत्वात् । एतेन--दण्डसक्सेऽपि पुरुषासच्तादण्ड्यभावद्शैना- 
दस्तु तत्र विशिष्टाभावः, नचात्र संयोगसच्वे संयोम्यभावो दशः, तथाचन विशिशरुस्या म किंत 
विशेषणसेवेति- निरस्तम्; संयोगिधतियोगिकत्वेनाचुभवात् । संविदेव हि भगवती -वस्तपगमे अध्रनवती -धस्तुपम 
्ारणमिति । तसान्निषेधप्रतियोगित्वान्यथानुपपस्यापि अनिवौच्यत्वसिद्धिः॥ इव्यद्वेतसिद्धो निषेध- 
प्रतियोभित्वाुपपस्याऽनिचैचनीयत्वसमर्थनम् ॥ 
1 च + \ ५ ज र (+, (म प नमत श द न ध न न ^ ८५५ 

गौोडब्रह्मानन्दी ( रुघुचन्द्रिका ) । 
ल्यत्राल्यन्ताभाव्वं नष्ट॒हलयत्र ध्वंसत्वं भविष्यतीलन्न भ्रागमावलव्वमभा्वाशो प्रकारः । तानि च सखण्डा अखण्डा 
चोपाधय इद्यन्यदिति भावः । स्वरूपे भूतलाद्याश्रयरूपम् आश्रयत्वम् । तत्तद्धिकरणस्य स्वस्मिन् संबन्धत्वासंमवा- 

दाह--संयोगध्वसादिवंति । आदिना संयोगप्रागमावादिसंग्रहः । तथाच घटरख संयोगनाशोत्तरं पुननैयने नास्तीति 
व्यवहारस्य नापत्तिः; तत्र तस्छंयोगप्रागमावकाटीनसय त॑त्तस्संयोगध्वसदयेव संबन्धस्वात् । प्रतियोगिकत्वेनेति । 
यत्नाधिकरणे अरतियोगि न संयुक्तं तत्रे नान्यपक्ष इति बोध्यम् । यत्तु घटो नास्तीति धीन संयोगमात्रनिबन्धना, 
किंतु यत्र नासीति धीः, तख घरस्ंयोगनिवन्धना । स च संयोगः असन्नेवेत्ि, तक; यत्र कादाचित्को घरसंयोगः, 
तत्रोक्तथीः उक्तसंयोगनिबन्धनेव, अन्यत्र उक्तधीस्यखेऽपि न दोषः । यज्िबन्धनेदयाचायौक्तेश्चेयमर्थः--प्रतियोम्यनु- 
यो गिनोयैन संबन्धेन रूपेण चाभादाविषयकधीविषयव्वं, तेन संबल्धेन रूपेण चाभावधीविषयत्वम् । तथाच भ्रति 
योगितानुयोगितावच्छेदृकरूपेण असिद्धिरमावडुज्छाऽपेक्ष्यते, नतु तदधिषकरणीयतत्त्संबन्धविरिष्टप्रतियोगिस्वादिना । 
तदुक्त--सद्धावामानो निरूप्यत इति । पूर्वे घटसंयोगित्वभूतरुष्वास्यां सतोः प्रसिद्धिः भ्ृतेऽस्सेव ॥ इति 
लघुचन्दिकायां निषेधप्रतियोभिखादुपप्याऽ निर्वैचनीयत्वसमर्थनम् ॥ 

अथ निषेधप्रतियोभित्वाुपपत्तिः ॥ 

( १) तत्र न्यायाग्रतकाराः- 

निषेधपरतियोगिलादुपपत्तिरपि नानिर्वचनीयत्वे प्रमाणम् ; असन्तस्यालयन्तिकनिषेधप्रतियोगिलरूपत्वेन तेन रूप्यायनिर्व- 
चनीयत्वसाधनासंभवात् । प्रागभावादिददायामसत एव॒ घटदेस्तत्मतियोगिललमिति धर्मिसत्वानपेक्षमेव म्रतियोगिल्र- 
मिति तस्य न रूपादिसाम्यं युक्तिसहम् । असद्वैलक्षप्यायपेक्षया र्घुभूतख्य सतत्स्यैव प्रतिय गित्वपरयोजकल्वेन तेन सत्वमेव 
सिग्धेननानिर्वचनीयत्वम् । अतएवासद्रैलक्षण्ये नासदासीदिति श्रुतौ चासतः ्रतियोभित्वनिर्देश उपपयते । शशाङ्गं नास्तीति 
अलयक्षमपि असत्मतियोभित्व एव अमाणम्, अन्यथा तदनुपपत्तेः । ् रतियोगित्वविरोध्यलुपब्धिरेव ह्यभावग्राहिका, सा च 
अङ्कतेऽप्यविशिष्य । नहि अतियोशिप्रयक्षलरमभावभलयक्षतवे तचम् ; स्तम्मे पिशाचान्योन्याभावाअलक्षत्वापत्तेः, जल्पर- 
माणौ प्रथिवीत्वाभावमरयक्षपरसङ्गाचच । शे च -ऋङ्गासुपन्धिर्मदत्तरे सत्युद्धूतरूपङ्गसत््वविरोधिनीति दाराङ्गं नास्तीति 
अलयक्षमप्युपपन्नमेव । पते न--शदाशं नाखीलयसख शक्ते -ङ्ञामावविषयकलमपि-परास्तम् । किच घटो नासी- 
ल्यादौ प्रतियोगिकारे तस्रागभावध्वंसयोरविषयत्वेन पूर्व तत्र घटसत्तवेन तदव्यन्ताभावस्याप्यविषयत्वा्त्संसगाभाव एव 
विषय इति संसर्ग एवासन्, नतु धट इति निषेधभ्रतियोगितेन रूप्यादिष्वनिर्वचनीयत्वसाधनमयुपपन्नमेव । संसगैतास्विकत्वं 
तु तख भूतले ध्वंसः, भावितवे आागमावः, कदाप्यभवेऽखन्ताभाव इति नेयसतोऽपि म्रतियोगिलमवजनीयमेव संभवति । 
धतेन--घटालन्तामावस्य भूतेन संबन्धश्च न तत्संयोगध्वंसादिः अभवान्योन्यभाव इति वधमानोक्मपि--परास्तम् ; 
आवर्यकसंयोगष्वंसादिनैवाभावप्रतील्युपपत्तेः, संयोगस्येव निषेष्यकोरिलादिष्ठसिद्धेः । दण्डे सयपि पुरुषाभावेन दण्ञ्य- 
भाववत् भूतलसंयोगे सदपि घटाभावेन संयुक्ताभावादशनेन मिशिश्मावान्तरकल्पनायोगाेति निषेधअतियोगित्वं संसगौ- 

. देरसत एवेति न तेनानिर्वैचनीयत्वसिद्धिरिति--बणयन्ति ॥ 
अ. सि. ८१ 
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(२) अदैतचिद्धिकारास्त॒- 

निषेधम्रतियोगिलादुपपत्तिरपि रूप्या्निवैचनीयत्वे प्रमाणम् 1 वियमानतादयायामेव घटादीनां ध्वंसभ्रतियो गितया 
भानम्; घटोऽनिल इ्यादिप्रतीतेः, नतु ष्वंसादिके घटे तस््रतियोगित्वमू ; तदानीं घटाद्यभावात् । नच तावता षटो 
ध्व॑साप्रतियोसीति ग्रयययापत्तिः; अरूप्रवानिलयपि प्रयययापत्तेः । यावत्सत्त्वं रूपवच्ेन यथा म तदापत्तिरेवमच्ापीति' मन्त- 
व्यम् । वस्तुतस्तु--अनागताचवस्थाः प्रादुभावयतः तिरोभावयतश्च कालत्रयेऽप्ययुस्यूतत्वाद्धटे ध्व॑सप्रतियोगिताप्रय- 

योऽपि नाञुपपन्नः । एवं च सतोऽसतो वा ध्व॑सप्रतियोगित्वाभावत्तदन्यथाऽनुपपत््या रूप्या्यनि्वैवनीयलम् । ष्डतेन-- 
असदरैरक्षण्यापेक्षया लघुभूतत्वात् सत्त्वमेव अतियोगित्वप्रयोजकमिति--परास्तम् । तत्र सत्त्वं किं किंचित्काखावाध्यल- 
रूपम् , उत च्रिकाल्मवाध्यत्वरूपम् , आये इष्टापत्तिः । तद्धि त्रिकालबाध्यतेऽलुपपर्नं सत् सद्धिजनत्वे गमकम् । दि तीये 
गोरवम् । असत्वं तावज्निःखरूपलवै, तद्वरक्षण्यं च निश्रतियो गिकं सत्खरूपलमिति नासदासीदिति श्रुयर्थोऽपि नालुपरपच् इय- 

सति नासि प्रतियोगिलमप्रतिपत्तिः, ररा नास्तीति तु न अलयक्षम् ! योग्यानुपङन्धेरेव तत्कारणलात् , इु्टायायुपरम्भ- 
सामम्यां स्यां शृङ्गोपलम्भसेवं सत्वान्न तदनरुपलम्भः । प्रतियोगिसत्त्ववियेधिन्याप्ययुपरग्भ्या शृक्गामाव एव शान्े अयक्ष 
स्यात्, नत्वसतरदाशङ्गाभाव इगद्या अराश्रङ्गाभावतिषयकत्वमेवोक्तमलयक्षस्याङ्गीकरणीयम् । पतेन--घटो नास्तीति 

बुद्धिरपि-ब्याख्याता; यज्निबन्धना यस््रतीतिसदभावनिबन्धनैव तदभावभतीतिरिति घटासितवबुदधेः तत्संयोमनिबनध्- 
नलात्तदभावसेव तत्र, विषयत्वम् । सच संयोगस्तात्तविक एवेति नासस्रतियोगिपिद्धिः । परमार्थतस्तु--घटग्रति- 

योगिको विरिष्भाव एवात्र विषयः; अनुभवाज॒सारात् । यथान्वाज् न प्रागभावध्वंसादिसिच्युपपत्तिथा सिद्धौ वि स्तरः । 
सर्वथाचायुभवदारणानां आमाणिकानां न कु्ाप्यसतसतियोगिलाञ्चमव इति रूप्यायनि्वैचनीयतवं सिद्धमिति- निरूपयन्ति ॥ 

(३ ) तरद्गिणीकासस्त॒-- 

प्रागभावादिग्रतियोगित्वं घटादीनाम् अङ्गीकरणीयमेव; अन्यथाऽनुभववियेधात् । नच तेषां कारत्रयायुस्यूतत्वम् । घटे 
नष्टे घटान्तरादानग्रवत्ति्हिं तदाभ्वुपपन्ना खात्. । अनिर्वाच्ये बाधानुपपत्त्या सत्त्वायोगात् सत्वख प्रतियोगित्वप्रयोजकतवे न 

रूप्याययनि्वैचनीयलसिद्धिरिति निषेधप्रतियोगित्वं नानिर्वचनीयलम्रयोजकम् ! सामान्याभावम्राहकसामम्या एवे विदोषामाव- 
ग्राहकत्वात् ्ङ्ञामावग्राहकसामभ्यैव दाशश्यङ्गभावोऽपि अयक्ष इति शशशृङ्गं नास्तीति अलयक्षमप्यसत्मतियोगित्वे प्रमा- 
णम् 1 पतेन--मूतरे घटो नास्तीति इुदधिरपि--व्याख्याता । नसु्टेखिना हि प्रययेन भूतल्षरसंयोगो विषयी कियते 
नतु संयोगमा्रमिति तस चटापहरणानन्तरमसच्वमिदयसत्रतियोगिववे तदपि हि ्रयक्षं माणम् । एतेन--विचिष्यभाव- 
विषयत्वसपि- परास्तम् ; संयोगामावविषयवेनेबोपपत्तरिदयसत एवे निषेधप्रतियोभित्वान्न तदन्यथाऽनुपपत्त्या रूप्याय- 
निर्वैचनीयत्वमिति--प्रतिपादयन्ति ॥ 

(४) रघुचन्रिकाकारास्तु- 

घटादीनामवस्थामेदेन कालत्रयानुस्यूतत्वेऽपि न घटे नटे उदकाहरणार्थं॑धटान्तरादानप्रहृत्यनुपपत्तिः; अवस्थाविरोष- 
स्यैव कायैविशेषप्रयोजकत्वात् । अतएव हि--यन्ण्दासीत्कपाटं चासीत् पशात्तदेव जखाहरणादियोग्यं जातमिदानी भम 
मिति अ्रलयभिज्ञोपपयते । वाध्यख्यापि ्रातिभासिकं सच्चं विद्यत एवेति सत्तवतख प्रतियोगिलभ्योजकवेऽप्यनिर्थच नीयला- 
विधातः । अप्रसिद्धसखय शदशरङ्गखय विरोषणतया विशेष्यतया वा अतीलयमभावात् शचदयशरङ्गयासतः शङ्गलव्याप्यधमौ मावेन 
श्र्गविशेषलामावाच्च न सामान्याभावाहकसामस्यामपि सदश्वक्गभावप्रयक्षोपपत्तिरियसलस्तियोगिवे न रार 
नासीति मयक्षं अ्माणम् । एतेन--घटो नास्तीति प्रययोऽपि--व्याख्यातः; संयोगलावच्छि्ञाभावविषयलेनो पपत्तेः, 
मरााप्राप्तनिवेकन्यायेन भावाभावबुश्योः धटोऽस्तिनास्तीलयाकारयोः संयोगमात्रषिषयलात् । एतेन--विदिष्यभावख 
टभरतियोगिकस्यामानमजुमवाजुरोधात्साधिति-सूचितमिति सवैमनवथमिति- विवेचयन्ति ॥ 

इति रूप्थाच्चनिवेचनीयतवे निषेधपतियोभित्वा्चुपपत्तिः। 



[ थयथौपन्युपपत्तिः ] गौडबरह्मानन्दीयुता 1 ६४३ 

अथ श्रुत्य्थीपच्युपपत्तिः 1 
“नासदासीन्नो सदासी दिव्यादिश्चुतयोऽप्यनिवीच्यत्वे प्रमाणम् । नच--अत्र सदसच्छब्दौ पञ्च- 

भूतपसै, "न सत्तन्नासखदुच्यतः इत्यादौ भूते प्रयोगात्, "यदन्यद्धायोरन्तरिश्चाचचेतत्सद्धायुरन्तरिश्ं 
चेत्यसःदिति श्तेश्चेति--वाच्यम्; प्रसिद्धपरत्वरे संभवति अभ्रसिद्धपर्ताया अयुक्तत्वात्, नदि 
भूते सदसच्छब्दौ पसिद्धो, किंतु पारमा्थिकापारमार्थिकयोरेव । नच “नासदासी"दित्यत्राप्रसिद्ध- 
परतिषेधापत्तिः; नो सदासी'दिद्यनेन सद्धिन्नस्वे उक्ते असत्वस्यापि प्रसक्तेः । नच तदानीमिदयस्य 
वेयथ्यैम् ; 'नाखीद्जो नो व्योमेति रजोनिषेघादाेव तदन्वयात् । नहि रजःपरथ्रतीनां स्वेदा 
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. मोडव्रह्मानन्दी ( खघुचन्द्रिका ) । 
नासदासीदिति । (नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमापरो यत् । किमावरीवः कुह कसय शार्म- 

च्म्भः किमासीद्वहनं गभीरम् । न गृत्युयसीदग्तं न॑ तर्हिं न रत्या अह्न आसीत् प्रकेतः । आनीदवाते खधया 
तदेकं तस्माद्धाच्यक्न परः किंचनास । तम आसीत्तमसा गृूढमभे प्रकेतं सरि सवमा इदम् । तुच्छेनाम्बपिहितं 

यदासीत्तपसस्तन्महिना जायततेकम् । कामस्तदग्रे समवतेताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासी"दिलयादिसू्तम् । पारमा्थि- 
कयोरिति भूतेषु शखीयग्रसिद्धिमात्रम् , सलालोकयोस्तु श्राखरीया रोकिकी च प्रसिद्धिः; घतस्तयो वैरुवप्वम् । 
अतएव माधवीयमाप्ये व्याख्यातम् । भर्ये स्थितं कारणस्वरूपमाह--नासदिद्यादि ! तदानीं भल्ये असन्नि- 

सूपास्यं नासीत् ; तखाकरणदवात्. । नापि सत् सच्वेन निवाच्यमासीत् ; सद्रषस तद्विरक्षणजगत्परिणामितासंभ- 
वात्। तथाचानिर्वाच्यमासीदिलयशरः। रजं इति 1 रजांसि रोक इत्ति यास्कः ! एकवचनं तु सामान्यापेक्षम् । व्योमा. 
दे्वक्षयमाणस्वात् तदन्यरोकास्तदानीं नासीरन्नियभरः 1 तथा व्योम अन्तरिश्चरोकः परः परस्तदुपरि चुरोकाडिसलय- 
लोकान्तं च तदशन नासीत्! एवं चतुर्दशचश्चुवनगर्मब्रह्माण्डं निषिध्य तदावारकत्वेन पुराणप्रसिद्धानि भरूतानि निषि. 
धति--किमावरीव इति । भद्णोते्यङ्कल्ुगन्ताच्छन्दसि ररि तिपि रूपमावरीव इति । किमावरणीयं भूतान्या- 
बृण्वन्तु, आवरणीयाभावात् , तद! नावारकाणि भूतान्यासश्निष्ठथः । कुह जत्र देर स्थि्वा भूतमादरणुयात्तादशदेश्ोऽपि 
तदा नेलयर्थः । कस्य शमैन् शमैणे मोगाय आद्रृणुयात् भोक्तारोऽप्युपाधिमनोरयात्तदा नासन्नियर्थः । (आपो वा 
ददमभे सङिख्मासीदिःति श्ुला असम्भःसतस्वश्नमं निरसखति--अम्भः किमासीदिति । भ्ये संहत मृस्युः खान्त- 

्राह--न सत्युरिति । तर्हिं अष्तं जीवनं सखात्तत्राह--असरतमिति । न रात्र्या इति । र्या अह्व प्रकेतः 
्रक्ञानं नासीत् ; चन्द्रसूयोभावात्. । आनीदिलयाटि ¦ तत् सर्वैवेदान्तपरसि द्ध ्रह्म घानीत् जीवितवत्। पराणासंबन्धात् 
कथं जीवनम्? तश्राह--भवातपिति 1 जसीदिष्य्थकमानीदिष्युक्तमिति भावः । खधया मायया सहितम् । 
स्वस्मिन् धायते इति स्वधा । स्वघेत्यनेन सह धेकतृनीयया श्च मायाया हैन्वरानाश्रितत्वमीश्वरेक्षणानपेक्ष्वं च साङ्खयोक्त 
वा्थते । पएकमद्ितीयं सवेदा दैवश्चून्यम् । एवंच सखधासाहिष्यो कति्यंवहारतः, न परमाथत इति बोध्यम् । नु यदि 
सवधासदहिते बह्म तदासि, तदा न रज हत्याद्यसंगतमू् , नहि मायातः भन्यद्रजभादिकम् , तत्राह-तस्माद्धान्य- 

दिति । तस्मात् खासहितव्ह्मणोऽन्यत् परः सृष्टिकाङे जायमानं नास चदा न बभूव । हरन्देना निर्वीस्यस्य कार्थ 
जातस्य प्रसिद्धि द्योतयति! नज्ु--यदि तदा जगश्नासीत्, कथं तर्हिं जनिक्रियाकठैस्वम् १ कारकविरोषस्यैव कवैत्वात् › 
क्रियानिमिन्तस्वं च कारकस्वम् , पूवैवर्तिन एव च निमित्तत्वम्, तत्राह--तम आसीत्तमसा गूढम्रे इति । 
तमसा अन्धकारवत् भावरूपेणास्मखरूपावारकेणा्ञनेन । गूढं संस्काररूपापत्या स्वरीकृतम् ! तमः अक्लाना- 
भिन्नं जगत्तद्ानीमप्यासीदिय्थैः । तथचाविर्भावः स्थूटतापत्तिरूपः उत्पत्तिः 1 संस्कारावास्थैव नादाः । एतेनास- 
स्कार्थवादिनो निरस्ताः । ननु तमसा गृढं तम इति विरूढम् , तव्राह--अप्रकेतं तमसोऽ्यन्तसिन्नववेनाज्ञायमानं 
उक्तमेदे अमाणशरून्यषिति यावत् । भतप्व तमसि सिरु सङ्गतं तादात्म्येन संबद्धम् । वर गताविति धातोरौणादिक 
हृरप्रययः । सर्वं जगत्तदाप्यासीत् अस्तेकंकि तिपि "बहर छन्दसी*ति इडभावे (हटङ्थाभ्यः इति तिरोपे "तिप्यनसे 
रिति दकाराभावः। यद्वा सलिरमिति दष्ठोपमा । यथा नीरं क्षीरयुक्तमेकतापन्न, तथा कारणगतं जगदि्यथः । 
तुच्छेन सद्धिरक्षणेन अपिहितं निगूढम् एकं संस्कारसूपैकावस्थायन्नम् , आभु, मासंमतात् भवनयुक्तं यज्गदासीत् 
तत् तपसः इश्वरारोचनस्य महिश्ना स्थूरविविच्ररूपेणाजायत साविबेभूव । अथवा--अपिहितम् आवृतम् एकम् 

अद्वितीयम् आशु विशु संस्कारतापन्नगदजुस्यूतं यद् ब्रह्म आसीदिल्यथेः 1 परसक्तेरिति । सद्धिन्नष्वेनैवास्वस्यायु- 
-मानसंभवादिति भावः! नच--एवं श्ाखगरूरुकमासिदुक्तस्य शाखेणेव निषेधे विकल्पापत्तिरिति--वाच्यम् ; अनलुषटेये 
विकल्पासंभवाव् 1 नहि अयं घटो न ` बट इत्यादौ निकल्पः; विरोधात् । वैयथ्यैमिति }. नासवासीदि्त्रान्वये 



६४ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः १ ] 

भनस्तित्वम् । नच “नो सदासी"दित्यनेनैव रजःप्थृतिनियेधेः सिद्धे प्रथङ्निषेधालुपयन्तिः; “नो 
सदासी दित्यत्र सच्छब्दस्य परमा्थसत्परत्वेन व्यावहारिकसतो रजःपरूतेर्निषेधस्य ततः प्रा्यभा- 
वात् , 'आनीद्वातंखधया तदेकमिति वाक्यदोषात् ब्रह्मणोऽपि अनिवौच्यत्वषसङ्गः ^तम आसी 

दिति वाक्यात् अविद्याया इवेति चेत्, श्ुल्यन्तराबिरोधाय सदेकं बरह्म सदासीन्न सदसद्िक्षण- 

मिलर्थप्यैवसानाव् ॥ इति अद्धेतसिद्धो नासदासीदिस्यादिश्चुलथोपत्तिः ॥ 
~ ~ ~------~ ~~ ~~~ ~ ~ ^--~-^-~^-~--~-~-~~--~~~ ^~ ~~~ 

गोडब्रह्मानन्दी ( लध्ुचन्दिका ) । 

इलयादिः। रजोनिषेधादावेव, न स्वसदादिनिषेषे । चस्त॒तो नासदासीन्नो सदासीदिलख सदसद्धिन्नमासीदिव्यथैः । तस्य 
च वाक्य तम आसीदिलयनेनेकवाक्यतया सदसङ्धिन्नं तम आसीदिल्यथेपर्यवसानसंभवात्तदेकवाक्यतार्थमेव नासदि- 
ल्यादौ तदानीमिल्यन्वय आवश्यकः । ननः पयदासा्थकस्वाखीकारे तु सन्नासीदिवयत्र बाधः सत आत्मनः सदा 
सत्वाव् । अथ--आनीदवातमिलनेनेकवाक्यतया आत्मान्यसन्नासी दित्यं इति--चेल्न; परतियोग्यप्रसिद्धेः । सदस- 

तोरनिषेधसहङृतेन तम आसीदित्यनेन सदसद्धिन्नमासीदिलस्या्थह्छामः स्यात् । पयद्ासपश्षे त तस्य शाढदृत्वमेवेति 
स एव युक्तः; “आभ्ेयं चतुद्धौ करोति पुरोडाशं चतुद्धी करोतिः इति वाक्ययोरिबोपसंहारेणेव बिवक्षितार्थसिद्धः । 
अह एव रजोनिषेधादावेव तदन्वयादिति मूड उक्तम् । तज ह्ययं भावः--यदि सदसतोनिषेधेन शाब्देन तमसि सद्- 
सदन्यस्वमार्थिकमुच्यते, तदा नासद्ासीदिलयादौ तदानीमिलयसयान्वय अवदयकः । नहि कदाविष्सदसतो्निषेधेन 
सहता कारान्तरे तमसः सत्वोक्तिसमसः संदसदन्यस्वं विना अनुपपन्ना, किंस्वेकदा सदु भयोक्तिसतद्विना अनुपपन्ना । 
यदि तु सदसदन्यत्वं श्षाष्दं, तद् रजजादिनिषेध एव तदन्वयः, नतु सदसच्रिषेधे; तस नजा प्रकते बधनाभावा- 
दिति । अतएव मूले सद्धिन्नष्वे उक्ते इव्युक्तम्। नजोक्तेय्थः । व्यावहारिकसतः स्वेन व्यवहायैसख । पतेन-- 
म्रातीतिकख्यापि एथगुक्सयापत्तिरिति--परास्तम् । रजञदिपदस्य भातीतिकादिधटितसूेकपरव्वेन श्याख्यातत्वात् । 
शङ्ते--आनी दित्यादि ।! यदा ठम आसीदिलयादिवाक्यशेषादबिधयायास्तदाहमककाथैसामान्यस्य च खदसखदन्यत्वं 
ङभ्यते । तमःपदस्याविच्यात्मकार्थेकस्वादबरि्यस्मके आसीदियस्यान्वयात्, अविद्यायामपि सदन्वयाद्थौत्तसयामपि 

सत्वरभसंभवाच्च, तदा आनीदिलस्यासीदिय्थकतया अनीदित्यादुपसंहारेण ब्रह्मणोऽपि सदसदन्यस्वं स्यादिति 
भवः, चेदिति । नेति शोषः । तेन पर्यवसानादिति हेतोरनासङ्गतिः । श्रुत्यन्तरेति । “सदेव सोभ्ये"ति "सलं ज्ञान". 

मिवयादि्चतीलयथेः । न सदसद्धिरक्चषणमासीदिति 1 'नासदासी'दिलयादिना सदसद्धिरक्षणखय रलये ज्यवहारतः 
सत्वोक्तावपि आनीदितश्र विद्यमानेकपदेन “एकमेवाद्धितीयगमियायेकवाक्यतापक्ेन सदसद्िरक्षणख दवितीयसामास्य- 
स्यामावस्तदानीं र्यत इति भावः ॥ इति रघुचन्द्रिकायां नासदासीदित्यादिश्ुलथीपत्तिः ॥ 

अथ श्ुलयर्थापच्युपपत्तिः । 

( १) तत्र न्यायामृतकारा- 
नापि नासदासीदिति शरुखथीलुपपत्तिरनिर्वचनीयत्वे भ्माणम् । तञ दि सदसच्छब्दौ यदन्यदरायोरन्तरिशाचतत्सद्रायुर- 

न्तरिक्चं चासदिति श्चयबुसरेण पश्चभूतपरौ । असिद्धपरत्वेऽप्रसक्तग्रतिषेधापातात् $ तदानीमिखस नासदासीदिव्यनेनैव 
सिद्धत्वेन आसीद्रन इत्यस्य च वैयथ्यौच । अन्यथा आनीदवातमिति वाक्यरोषात् जह्मानर्वच्यं सादिति-व्णीयन्ति । 

(२) अद्वैतसिद्विकारास्त- 
नासदासीदिति श्रुतिरप्यनिवाच्यत्वे माणम् । तत्र हि सदसच्छब्दौ प्रसिद्धपरौ । नो सदासीदिदयनेन अपश्च सद्धिनते 

उक्ते प्रसक्तस्यासत्त्वस्य निषेषा्थमावर्यकनासीदजो नो व्योमेति रजःमगतिनिषेष एवान्वयान्न कस्यापि वैयभथ्यैम् । आनीद्- 
वातप्िति वाक्यशेषात् ब्रह्मणस्तु नानिवौच्यत्वम् ; श्रुखन्तरवियेधादिति न कोऽपि दोष इति- प्रतिपादयन्ति ॥ 

( ३) तरङ्गिणीकारास्त॒- 
नो सदिति श्चुया सद्धिभले निषिद्धे तया प्रसधितख्यासत्वस्य शरुखा निषेधायोगः । अतएव हि षोडगिग्रहणविकल्पः, 

न तो पशौ करोतीति.निषेधान्यथानुप्रपत्तया पशावाज्यभागविकल्पश्वोपपद्यते इति सद्धिज्ञत्वनिषेधस्यासत्वापरसजकत्वादप्रसक्त- 
अतिषेषापत्या सदसच्छन्दौ पश्भूतपरषे, अन्यथा तदानीमिलसख नासीद इति वाक्यस्य - च वैगध्यापत्ेः । 



[ असत्ख्यातिभङ्गः ] गोडनह्मानन्दीयुता । ६४५ 

अथासत्छ्यातिभङ्गः ॥ 
तस्मादनिवौच्यख्यातिरेव । प्रमाणसंभवात्, न स्वसखदन्यथास्यातिः; प्रमाणविर्टात्. । नचास- 

दधाने असदेव रजतमभादिति प्लक्षं मानम्; अनन्तरोक्तवाघकेन सद्वैटश्चण्यविषयकत्वात् 
नचेदं पत्यक्चमपि, त्वयापि हि असदात्मनः सतः प्र्यश्चत्वमह्ीक्रियते । नचा पूव॑काटीनभान- 
विषये रसते असच्वमिति ज्ञानम् असदात्मना सद्धिषयीकसेति । नच विमतमस्त्, सच्वानधि- 
करणत्वात्, राशश्यज्वत्, विमता अप्रमा असरद्धिषयिणी, संसवानधिकरणयिषयकत्वात्, सन्मात्रा- 
विषयकत्वे सति सविषयकत्वात् । चश्ङ्गमसरदिल्यादिवाक्याजन्यपयोक्षवदिवयञ्चमानं तच मानम् । 
पूर्वोक्तयुक्सया तत्र वाधात्, भरथमानुमने शब्दैकस्मधिगस्यत्वस्य द्वितीयतृतीययोः परोक्चस्वस्यो- 
पाचित्वाञ्च । किंचासत्ख्यालङ्गीक्रारेण वौद्धमतप्रवेदापत्तिः । नच सदुपररगो विशेपः; तथाप्यसत्ख्या- 
व्याप्तेः तद्वस्थत्वात् ! नच--तार्किंकेरपि असतः संसमस्य भानाङ्गीकारेण तेपामप्येवमापादतेति- 
वाच्यम्; तथाङ्गीकारे तेषामपि तथेव ! वस्तुतस्तु- तेषामपि सत्संसर्मभान पव निभरता । गुक्ति- 
रूप्यं तत्तादात्म्यं चेत्यतोऽन्यस्य रजतश्रमे अविषयत्वात्, तेपां च सद्यत्वात् , नच नरि श्चमत्वा- 
जुपपत्तिः; व्यधिकरणश्रकारकस्वेन त्वात् । नच--रजतगरतियोभिकसंसगस्य शुक्लयनिषटत्वादसत्सं- 
सरीभाने बिना व्यधिकरणघरकारकत्वमेव न॒ स्यादिति--वाच्यम्; तक्तिमायुष्मश्रसत्संसगैः 
श्युक्तिनि्ठः, येन तद्धिषयत्वं व्यधिकरणप्रकारकत्वाय अङ्गकुरुषे । तस्मात् भाखमानवेशिण्य- 
प्रतियोगित्वं न भरकारत्व, कितु क्ञानविपययोः सखरूपरससंवन्धविदोषः । सर च खरूपसंवन्धः सन् वा 
संसर्गे भासतामसन्वा ! उभयथापि समान पच । नच शादाश्ङ्मसदित्यादिवाक्यैरसत्यपि पसोक्ष- 
पतीतेसत्वयाङ्गीकारेण तवाण्यसत्स्याल्ापत्िः; तच दि न प्रतीतिः, कितु विकद्पमाचमिन्युन्छत्वान् । 
तस्मान्नासन्स्याततिः ॥ इत्यसन्ख्यातिमङ्ः ॥ 

गोडब्रह्मानन्दी ( रुघुचन्दिका ) । 
न त्वसदन्यथाख्यातिरिति । भसत्छयातिरन्यथासख्यातिर्वा नदिविघ्य्थः । अङ्गीश्छियत इति 1 भन्यथा शश शङ्ग- 

मसदिष्यपि प्रलक्षमङ्गीक्रियेतेति शेषः  सद्धिपयीकरोतीति । नच -इदस्वविशिष्टस्य सतोऽसद्स्मकत्या प्रलक्षं 
मानमिति--वाख्यम्, सदेसदेन्यस्वस्येव तत्र भानमिष्युष्तस्वात् । पूर्क्तेति । असतः प्रल्क्चप्वाद्यसभयेदयर्थः 1 

परोक्षत्वस्य परोक्षघीत्वस्य । नयु--आद्यस्योपाधेङ्दे" साध्याग्यापकष्वम् , तस्य स्वक्तानानुट्यवसायविपयस्वान् 3 
द्वितीयस्यापि स्वह्ानानुग्यवलाये सध्याग्यापकन्वमिति--चेश्चः छाब्दरान्यज्तानं परनि साक्षाद्रनिषेध्यन्वेनादिपयम्बस्य 
प्रथमोपायिष्वात्, अभ्रमाया भसदन्यन्वादिवियकन्वमादाय सद्विषयकल्वपर्यवसानवारणाय साक्षाद्रसद्धिपयकत्वस्येव 

साध्यीका्यतया द्वितीयस्यापि साध्यग्यापकस्वात् । असन्वा मिथ्या वा । समानः ठदुभाववद्विसष्यतानिरूपित- 

तमप्रकारताकत्वरूपव्यधिकरणप्रकारकस्वनिर्वाष्टकतया तुस्यः । वस्तुतो भासमानस्य बैधिष्टयस्य प्रतियोगित्वं मास्तु 
प्रकारम्वम् । वेशिषटयस्य भासमानं प्रतियोभित्वं तु स्यादेव } रूप्यदो छक्ल्यादिनिष्टवैशिषटयस्य भरतियो भित्व भानाविकं 
सामान्यरक्षणाखण्डने वियेवितम् । त्र हीति । हिशब्दोऽवधारणे । नैव प्रतीतिरिवरथः ॥ इति खघुचन्द्रिकायाम् 
असत्स्यातिमङ्कः ॥ 

व्याबदारिकसक्गिषेधार्थत्वेन तत्सार्थक्ये प्रतिभासिकसनिषेधार्थं वाक््यान्तरवदयकतापत्तिः । पतेन--तदानीमियस 
नासीद्रन इयत्रान्वय इति--निरस्तम् ; सवौन्वयोपपत्तौ अक्रमभङ्गायोगाच्च । आनीद्वातमियस्य तदेकं बह्म रादा- 
सीन्रतु सदसदिलक्षणमिलयर्थपरत्वे तदनन्तरवाक्येन सदवैलक्षण्यामाव एवे प्रतिपायेतेति नाबि्यायनिर्वेचनीयत्वसिद्धिरिति 

सर्वथाऽनि्य॑चनीयतावादो न सेभवदुक्तिक इति-- प्रतिपादयन्ति ॥ 

(४) रघुचन्दरिकाकारास्त॒- 
अनदेये विकल्पासंभवाद स्वस्य सद्धिभ्रत्सनिषेधम्रसक्ञितत्वेऽपि न दोषेण नासदासीदिति नाप्रसक्तप्रतिषेधः । नापि 

तदार्नीपदभैयथ्यैम् ; रजञआदिनिषेध एवान्वयात् ¦ रजञदिनिषेधस्तु न्याचहारिकप्रातिभाषिकसाधारणसर्यलोकनिराकरणार्थ- 
मिति न प्रातीतिकनिषेध्रथयुक्त्यापत्तिः । चस्तुतस्तु--नासदासीदिति प्रसज्यप्रतिषेधासभवात् सदरद्धि्रत्वमरी- 
दिदयर्थं एव तात्पर्यमिति मन्तव्यम् , ब्रह्म निर्वच्यतवं तु न संभवयेवेति--षिवेचयन्ति ॥ 

इत्यनि्वैचनीयत्वे श्वुत्य थौपत्तिः ॥ 
स ण १ १५०००००५ 



६४६ अद्रैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः १ ] 
~ ~^ ~^ ~ ~ ~ 

~~~ -*”-~^~-^~ ^“ + ~~~ "~ ^-^ ^~ ~ न, ~ १, [7 त 1 

अथासत्ड्याति भङ्गः ॥ 

( १) तत्र न्यायामृतकाराः- 

यावता च नागिर्वाच्यतवं तावताऽनि्वच नीयख्यायसंभवादुद्धद्संस्कारसचिवदुषेन्द्ियं खसं ञक्तीदमंशमसद्रूप्या- 
त्मना गृह्णातीति असत्छ्यातिरेव युक्ता । असद्रू्यमाने चासदेवेदं रजतमभादिति प्रयश्च, बिमतससत्, सत्तवानधिकरण- 
त्वाव, शदाशङ्ववत्, विमता अघ्रमा असद्िषयिणी, सत्वानधिकरणविषयत्वा्, सुङ्गमसदिति वाक्यजन्यपरोक्ष्रतीति- 
वत् , इत्ययुमानं च मानम् । नचैतावता बाह्यमतभरवेशापततिः ; सदुपरागेण तदवेषभ्यात् । अन्यथ तार्किंकमतेऽपि असत्स- 

स्मभामेन तदापत्तेः । शुकिरूप्योमयथं तादात्म्यं चेव मासते, तच सलयमिति तु न शङ्कनीयम्; तादात्म्यस्य रूम्यखसंस- 
मख चेदमशनिषठत्वेनाग्रहणे इद॑च हप्यंेति अतीव्यापत्या इदं रूप्यत्वेन ज्ञातमिल्यनुव्यवसायायोगेन पुरोवदयेभिथुलग्रक्यनु- 
यपत्या सन्माचविषयकत्वेऽप्रामाण्यायोगेन असतोऽपि तत्र मानमवर्यमङ्गीकरणीयमेव । तदभाववति तत्मरकारकत्वमपि 
त्रैशि्च धिषयकत्वेनैव, नतु विरोषणज्ञानजन्यत्वेन रशवरज्ञननिर्विकल्पकत्वायोगादिति न कोऽपि दोष इति--व्णैयम्ति ॥ 

(२) अदेतसिद्धिकारास्त॒- 

रूप्यायनिर्वय नीयत्वेन अनिवेचनीयख्यातिरेवं रमे युक्ता, नत्वसत्ख्यातिः; रूप्या्यसच्वे प्रमाणाभावात् । असदेवेदं 
रजतमभादिति सद्धिज्ञवविषयम् । असदात्मना सत एवं हि त्वयापि प्रयक्षमिष्यते । नच पू्यैकाटीनभानविषयरजतेऽसत्व- 
जञानमसदात्मना सद्विषयकम् । पतेन--विमतमसत् , सत्वानधिकरणल्वात् , शाशद्वत् , विमता अप्रमा, असद्टिषयका, 
असतत्वानधिकरणविषयत्वात् › श ऋङ्गमसदिति वाक्यजन्यपरोक्षज्ञानवदिखयनुमानद्वयमपि-- परास्तम् पूरवयु्त्या बाधात् । 
शाब्देकसमयिगम्यलपरोकषत्वयोः; यथक्मञुपाधिचाच । पतेन--असत्ख्यातिवदि बाहयमतप्रवेशापत्तिरपि- सूचिता । 
नहि सदुपरगेण व्िरषेणासत्छ्यायापत्तिः परिदर्तं शक्यते । ताकिकाणां तु सतोरेव शछक्तिरूप्ययोः तत्तादात्म्यसख च 
भ्रमे भानाज्ासत्ख्यालापप्तिः । असत एव रंसगख तत्र भानमिति ठु युक्तम् । भसं तु व्यधिकरणपरकारकन्ञानलसूपं न 
संसगौसत्त्वं बिना नोपपयते 1 नदि भासमानवेरिध्यप्रतियोभित्वं प्कारलम् , कितु खरूपसंबन्धविषेष इति न तदेशिध्य- 
विषयकलायर्थमसत्संस्गविषयत्मङ्गीकरयेत । दाशङ्गमसदिति वाक्येन तु विकल्पमात्रमेवोत्मयते, नतु ज्ञानमिति नासाक- 
मसत्छ्यायापत्तिरिति-वणैयस्ति ॥ 

(३) तरङ्खिणीकारास्त्- 

एकदेशवधेनैव विशिष्वाधसंमवात् असदात्मकसदभादिति वाधाकाराभावेऽपि असदेवेदमिलसय न बाधलाञुपपत्ि- 
रिति अलक्षेण पूोक्तावुमानद्वयेन च भरमासद्विषयकत्वमुपपन्नमेव ¦ शाब्दज्ञानासुव्यवसायविषये चशङ्ञादौ तादशानुग्यव- 
सायादौ च साध्याव्याप्या शब्दैकसमधिगम्यत्वं परोक्षत्वं वा नोपाधिः; उपाधिमति ब्रह्मणि तज्ज्ञाने वा साध्याभावात् 
अभ्रयोजकलात् ! न्यधिकरणग्रकारकतवं हि तदुषखित्वं वा तख ज्ञाने खरूपसंबन्धो वा । उभयमपि व्यभिकरणं रकारं 
न्यथिकरणलेनोष्टिखति ज्ञनेऽप्यसि । तसात्तथाविधप्रकारस्य पुरोवतिनिष्टतेन ्रहणमेव तदिति भ्रमत्वमप्युपपन्नमेव । 
अन्यथाऽसत्संसर्गीमाने तदुपपत्तिरिति । यथा तार्किकाणां सदुपरागमात्रेण बोद्धमताप्रवेश एवमस्माकमपीति मन्तन्यभिति-- 
अतिपादयन्ति ॥ 

( ४ ) ठघुचद्धिकाकारास्त॒- 
शदाङ्नमसदिति प्रय्षपतत्याऽपत्मलक्षस्य वणैयितुमरक्यलादसदेवेदमभादिति प्रयक्षं नासद्रजतख भरसे भाने प्रमाणम् । पवेन--अदुमानख तत्र आमाण्यमपि-- निरस्तम् ; शाब्दान्यज्ञानं अति साक्ादनिषेष्यतेन निषयत्वेन साक्षाद्धिषयकलस्य साध्यीकायत्वेन परोकषधीत्वेन च सोपाधिकत्वात् , रप्यादीनां मासमानयैशि्भतियोगिलं नास्तीति सामान्यलक्षणाखण्डने निरूपितमिति सर्वथा नासत्ख्यातिरियगिर्व्रनीयसख्यातिः सिद्धेति--विचेचयन्ति ॥ 

.. इत्यसत्व्यातिभङ्गः ॥ 



[ अन्यथाख्यातिभङ्गः ] गौडनरह्यानन्दीयुता । ६४७ 

अथान्यथाख्यातिमङ्कः । 
नाप्यन्य स्थितस्य रूष्यसख भानादन्यथाख्यातिः; अल्यन्ताखत इवान्यज्र लतोऽप्यपयोक्षप्रतीति- 

मयोजकसच्निकषौलुपपत्तस्तुव्यस्वात् । नच संस्कारस्खरतिदोषाणां भ्रल्यासन्तित्वम् ; रजतधत्यक्चमाते 
रजतसंयोगत्वेन कारणस्वावधारणात्, सन्निकर्पौन्तरलच्वेऽपि तदभावे रजतम्रव्यक्षोत्पत्तेषेक्वुम- 
राक्यत्वात् । न च लोकिकप्रमारूपप्रत्यक्ष एव तस्य कारणत्वम्; अस्य विभागस्य खवशिष्यानेव 
भरस्युचितत्वात्, गोरवकरत्वात्, ˆनिर्विकल्पकसखाधारण्यासावाच । रजतेन्द्रियसन्निक्पजस्य रजते 
रजतत्वभ्रकारकङ्ञानस्य भ्रमत्वालुपपत्तेः । मे रज्गरजते' इति यमे विचमानोऽपि रजतसन्निकरपा 
जनको न भवति, अञुभिताविव कचिद्धिद्यमानोऽपि विपयः । अथायुमितेर्विपयजन्यत्वे प्रत्यश्चत्वा- 
पत्तिः, अतीते अनागते च विपये अनुमितिर्न स्यादिति वाधक्रम्, रजतप्रत्यक्चस्य रजतसन्िकषे- 
जन्यत्वे प्रमात्वापत्तिः, असन्निकपं च तत्पत्यक्षं न स्यादिति वाधक प्रकृतेऽपि तुस्यम् । यदि तु 
दोषमदिश्ा रजतसन्निकषैस्य रद्गक्ञानांये जनकत्वम्, रङ्गसन्निकर्पस्य च रजतक्ञानांे, तदा 
रजतक्ञानांशे तत्सन्निकर्पीजन्यत्वात् प्रमात्वाभावचत् प्रत्यक्षत्वाभावोऽपि स्यात् । तस्मात् दमे इत्येषे- 
न्द्रियजन्यम् । शङ्गरजतेः इति तु स्म्रतिरूपमवियाचरस्यात्मकम निच चनीयत्वादितयन्यत्र विस्तरः ॥ 
इत्यन्यथास्यातिभङ्ः ॥ 

मोडब्रह्मानन्दी ( रघ्रुचन्दरिका ) । 
संस्कारस्मतीति । द्द रूप्यमिलादिश्चरमो रूप्याद्यले उपनयसन्निकर्पजन्य इति पाञ्चः+--तस्य संस्कारस्योपन- 

धत्वे तजन्यप्र्क्षस्य ररतित्वाद्यापस्या स्दतिरेवोपनयः, न संस्वार टइति--चद्रन्ति । नव्यास्तु--उपनयग्रयोभ्यस्य 
विषयत्वस्य कोकिकर्वासंभवेनेदं रूप्यं साक्षास्करोमीति प्रलयानुपपत्तेः दोपाणामेव च्रमीयक्ाकिकविपयस्ये नियाम- 
फत्वमिति--भाहुः । प्रत्यक्चमाघ्न इति । दव्यनिषटविषयत्तया प्रयक्षपामान्ये इन्द्रियसंयोगस्य देतुत्वकट्पनया 
लाघवाष्रम्यनिष्टया रोकिकबिषय्रतय प्रत्यक्षे इन्दरियसंयोगः, अरोकिकविपय्रतया भ्रसयक्षे उपनयादिर्हैतुरिति कर्पना- 

नवकाकात्, (सुरभि चन्दन'भिह्यादिश्ञानस्थले “सौरभं सखरामी लयाथजुष्यवलायस्येव स्वीकारेणोपनयरदेः ब्रद्यक्ष- 
हितत्वे मानाभावाच्च । अतएव दोषणां रजताद्यु्पत्तायेव देतुस्वम्, नयु तद्धे, राघकाद्रजतस्वादिनेव तत्कायैता- 

स्वीकारात् । तच्र रजतादौ चष्ुपस्वादिकमथिष्ठनेदमादविगतसमेव प्रतीयते ¦ साक्षिसंब्रन्धाद्रपयोक्षमिदयादिकं वरिपेचित्त- 
मस्माभिः सिद्धान्तविद्योतने । ननु प्रयक्षञ्नरमसामान्ये इन्द्रियसननिकपनुपपत्तिरिनि यदुक्त तन्न युकम् ; (दुमे 

रङ्करजतेः इति रजतरङ्गयो रङ्गरजतश्नमे तत्मं भवान् , तत्राह--रजतेन्द्रियेति ! रजतेरजतत्वप्क्षारकेत्ति । यथा 
रजते रजतत्वं भ्रकारस्तथा रजतं तादाएम्येन स्वसिन् प्रकारोऽस्तु, नतु रङ्ग एवेनि क्षपनगयेदसुछम् । श्चमस्वाद्चप- 
पत्तेरिति । रजतसस्निकर्षस्य तादुस्म्येन रजतप्रमादेतोः सच्वात् भममात्रष्वानुपपत्तेः उक्तप्रमार्वगपन्तेः र्जतेति 1 
रङ्गे र्जतश्रकारकम्रलयक्चसख । असक्िक्ं हदं रजतमिसयाविश्रमस्थलीयरजतासन्रिकर्पे । रङ्गक्लानांशे तादष्म्मेन 
रङ्गपरकारकश्ञानसि । रजतक्षान्चि ताद््म्येन रजतप्रकारकश्छानांरो । एवकारः शेषः । रजतादिसन्निकपेसण्वेऽपि न 

रजतादिप्रम दोषेशैव प्रतिबन्धात्, किंतु धर्मीग्द्रियसक्निकर्षसष्टक्ृतदोप्रबराद्रनतादिश्रम पएषेदयधः ! क्षान्ति 

भ्रमांशे । तत्सक्निकषौजनकः्वात् रजतसक्षिकषैस्याजनकव्वात् । प्रत्यश्चर्वाभावो ऽपीति । दोषस्य प्रसयक्षषेव॒ता 
तु अव्युक्तेति भावः । प्रमासामान्ये मनस उपादानखाच्चक्षुरादिप्रमणसहद्तस्येव मनसश्वा्ुपादिभरमोपधायकस्वात् 
श्रमसामान्ये अिदयेवोपादानम्; तत्तदोपसंस्कारादिसहकतवि्ाया एव अमविरोयोपधायकत्वम् । तथाच अमा- 
स्मकढृत्ते्व्षुषादिरूपष्वे मानाभावः । अधिषठानचा्चुषेः अमस तादार्म्याध्यगसाच्वाष्ुषादिविषयाधिष्ठाने रजता- 
देस्तादतम्याध्यासाश्च रजतं पदयामीलयादिप्र्यय इत्याश्येनाइ-- तस्मादित्यादि ॥ शति टलघुचन्द्रिकाया- 

मस्यथास्यातिभङ्कः ॥ 

अथान्यथाख्यातिमङ्कः । 

अच्रान्यथास्यातिवादो न खण्डनीयन्यायासरतम्न्ये तरक्िणीयन्ये वा विद्यते इति नायं वादो द्वितिनामभिमतः । तथापि 
अवसरप्राप्नेयायिकादिसंमततद्रादखण्डनमपि सिद्धि्रह्मानन्दीययोर्विदयते । तदयुवादं दु चतुभन्थीसंग्रदसयैवास्माकमव- 
सरप्राप्रलाज्न वयं कुर्म इति खुचयामः ॥ 

इत्यन्यथाख्यातिभङ्गः ॥ 
भता मनेन १४५१२ 



६९८ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः १] 

अथ आवियकरजतोत्पच्यु पपत्तिः। 

तच्चानिवचनीयमक्षानोपादानकम्, तचज्ञानेन नाद्यं च । नचु-णवं (ूध्यमुत्पन्नं नष चे"ति 
धीध्रसङ्गः, नैकाशिकनिषेचभतीतिश्च न स्यादिति-चेच्न, उत्पादषिनादग्रतीतिरियं _ भरान्तिसमये 
आप्यते, वाधसमये वा । नाचः; पूर्वोरपन्नाविनघटयक्त्यभिन्न तया ग्रदस्थैव तच ्रतिवर्धकत्वात् , 
विरोधिक्ञानाठुदयेन रूप्यस्याविनादाचच ¦ न द्वितीयः; अस्यन्ताभावन्रहस्येव प्रतियोगित्रह इव तदु- 
त्पादविनारग्रहेऽपि प्रतिवन्धकत्वात् । न हि कुत्रापि कदापि अधयन्ताभावाधिकरणत्त्ेन अतीते 
उत्पादषिनाशयधतीतिरस्ति । नच--जयाणां सत्ते कथमत्यन्ताभाववुच्या विनादावुद्धिभरतिवन्धः ? 
विनारबुद्यैवाव्यन्तामाववुद्धिः किमिति न प्रतिवध्यते १ नियामकामावादिति-- वाच्यम्; फटबले- 
नाल्यन्ताभावघीसामग्रया एव चख्वसतेन तस्येव विनिममकत्वात् । नच तर्द उत्पादायधिकरणे 
अलयन्ताभावः कथम् ? पतीतिभुपर्मख 1 यथा अपरोश्चप्रतीद्या्न्यथानुपपच्या सिद्धोत्पादादि- 
कस्य अकालिकनिषेचरतियो भित्यं विषयीक्रियते । यद्वा-न सखवरूपेण अकालिकनिषेधपतियोभि- 
त्वम् , क्तु पारमारधिकत्वाकारेण । नच--पारमाथिकसचस्यायि अरतिभाससमये प्रतीतच्वेन न 
ञओैकालिकनिषेधपरतियोभित्वं संभवति रजतश्रतियो गित्वेनाुमवविरोधश्चेति- वाच्यम् ; प्रतीति- 
कालमतीतं पास्मार्थिकत्वमपि आतीतिकमेवेति न तत् निषिध्यते, कित्वन्यञवरस्येवेति तेनाकारेण 
रजतस्यैव निपेध इति न तसप्रतियोगित्वे.ऽनुभवविरोचोऽपि । ननु--यदययपि प्रसक्तिज्ञौनम्, सा च 
स्मृतिरूपा पारमाथिकत्वस्यास्त्येव; तथापि निषेभ्यताप्रयोजकपारमार्थिकत्वाकारेण प्रातिभाति- 
कस्य प्रसक्तिनीस्तीति- चेन्न व्यधिकरणधमौवच्छिन्नप्रतियोगिको ह्ययमभावः, तत्परतीतौ चन 
विशिष्टमसक्तिरुदेदया; पत्येकपसक्लेव तत्परतीत्युपपत्तेः । निविंकटपकाद्मावग्रतीतिरिष्ठापस्येव 
परिहरणीया । यद्वा--लौक्िकपरमार्थरजतस्यैव त्न जकाङिकनिषेधः । नच तहिं “नेह नाने"ति 
निषेधायापि ताच्विकम्रपश्चान्तरोररीकारापरत्तिः; नेह नानेति निषेधस्थकते स्तिचनेति पदस्द 
शात् यतीयमानसरवैनिषेधस्यावदयकतयए निषेध्यत्वेन पपश्चान्तरकद्पनाया गौरवकरत्वात् , भ्रकते 
तु स्वैत्वेन पतियोग्यतुलेखात् अआपणस्थरूप्यनिषेधस्य ददम्यावदयकत्वेनाप्रतीतनिषेघकट्पनेव 
युक्ता । नचान्यथाख्यातिभिया तश्यापसक्तौ कथं तन्निषेधः ? भपरोक्चत्वाभावेऽपि स्म॒तिरूपत- 
त्मरसक्तेः संभवात् । पतेन--अधीस्थं पारमाथिकःवमवच्छेदकम्, अनवच्डेदकस्याभासस्य धीस्त॒ 
त ^-^ 

गोडन्रह्मानन्दी ( घुचन्दिका ) । 
तोति । ननु -आरोप्यधर्म उत्पादादिकमधिष्ठने प्रत्येतुुचितमिति-चेश्च; यदूपनरिरिष्टस्यातेष्यता तद् 

धष्ठाने धीः, उद्दादिकं तु मिभ्यप्वादिक प्रिवव्यक्तत्वान्न तथा; अन्यथा स्वद्म्युपगतमघस्वमपि रूप्यादिनिषठं 

तथा स्यात् ! विचारदशायां त॒ प्रमाणवरृत्यो खादादिकं गद्यत एव ! एतेन--कपारादौै घादेनीश्षकाङे भल्यन्ताभावस्येव 
नाशस्याप्यसुभवाच्रााुद्धौ नालन्तामावलुदेः प्रतिबन्धकस्व्, अमस्थर एवान्यथानुपपस्या तत्कस्पन सु न युक्तम्, 
तथाः श्रमे सदुपरागेणासद्विषयकत्वम सति प्र्श्चरपत्वमिति कद्पनसेव युक्तवादिति- परास्तम्; सदुपरागेणा- 
सद्धानस्याप्यसंभवेन अरमविषये प्रलक्षष्वासंभवात् , उव्पादादेः संभवे तद्भाहकखामयम्या भनवतारादेव तदग्रहात् । एवं 
चोक्तानवतारकाटीनाया भलयन्ताभावनुदधेनौशादिच्यनुस्पत्तिष्याप्यत्वेन नाञ्चादिधीरति बन्धकत्वमुक्तम् । अतएव नहि 
ङत्नापीदयाद्यपि तदभिपरायकमिति ध्येयम् । कथसिति । अदन्तामावख अतियोगिनेव ध्वसप्रागभावाभ्यामपि तैकका- 
राक्च्छेदेन सामानाधिकरण्य प्रिखभि मनः । पारमार्थिकल्वेन “रूप्यं नासी?ति बाध्यश्य रूप्यनिवेधाविषयकतेन रूप्ये पार- 
माथकत्वनिषेधविषयकस्वं वाच्यम् > तथाचासङ्गतिरित्याशङ्खय रिषेधति- न चेति । अन्यत्नेलयन्ययम्। तेनान्य्न इन्तियैसख 
तदन्यवृततीलथैः । उच्छविश्य इति रोषः। तेनाकारेणेति । तद्विषयकप्वं न लिषेध्यसवेन, किंत वच्छेदकष्वेनेति भावः । 
न विशिष्ेति । यदूपविशिष्टख प्रतियोगिस्वधीसदपविशिषटख प्रसक्तिरपेशषयते, व्यधिकरणधर्नििष्टख तुन सेति 
सदपेश्ेति भावः । नन्वेवं पारमार्थिकस्वसयोक्तबुद्धावभकारस्वेन तभिर्विकल्पकोत्तसमपि सा खात्तत्राद्--नि विकस्य. 
कादिति । पारमार्थकप्वल्यादिः । अभावेति । उक्ताभ्यः । दृष्टेति । विशोेषणतावच्छेद्कपरकारक्कानस विशि 
वैरिख्यभीहेतवेऽप्ुताभावहुधः परमार्थिकत्वाभरकारकस्वाच्र तन्न तस््कारकन्लानापेकेति भावः । प्रतीयमानेत्यादि। 
निषेधाधिकरणे प्रतीयमानं यत्तवीयनिषेधसेदथेः । अप्रतीत मिषेधेति । लिषेधाधिकरणो यद्प्रतीदं वदीयनिषेधेतय्ैः। 
अधधीस्थं अरतियोगिप्रसक्छवप्रकारः । अबच्छेदूरकः निषेध्यतावच्छेदकम् । आभासस्य भातीतिकपारमाभिकल्वसख । 



[ रंजदाद्यावि्यकत्वोपपत्तिः | गोडन्रह्ानन्दीयुता । ६४९ 

निषेधधीहेवरिति- परास्तम् । नच--भारोःपपूविकेव निषेधधीः, तस्यानारोपात् कथं तंद्भावप्रत्यय 
इति--वाच्यम्$ आरोपस्य हेतुतायां मानाभावेन प्रतियोभिसखरणाधिकरणानुभवादिनेव तदुप 
पत्तेः । अत एव न बुद्धिपूवकतद्ारोपोऽपि । अन्यथास्यात्तेः सामघ्यभावेनासत्ख्यातिषत् प्रागेव 
निराल्तादायोपस्य विशेषादसेनजन्यत्वेन वुद्धिपूषैकत्वाचुपपत्तेश्च । किंचाभासप्रसक्तिरेव तत्प. 
सक्तिः । ननु-भाभास इव्यप्रसक्ते रजतव्वाकारेणामाखानाभासयोः यसक्ति्वाीच्या, सा चाप. 
पन्ना; उभयोरेकसामान्याभावात्, फलबलेन व्य्िप्रहे सामान्यस्य. प्रलयासत्तित्वेऽपि अन्यज्राति- 
प्रसङ्गेन तदभावाच्च ति- चेन्न; शुक्तिरूप्यस्यापणरुप्येण प्रातीतिकस्य सामान्यस्यामावे तदर्थिप्रतस्य- 
युपपच्या तदुभयसामान्यसयेकस्याव्यकत्वात् । तेन सामान्येन अरलयाखस्या आपणरूप्ये ज्ञानं न 
नरूमः, किंतु श्रतियोभितावच्छेदकप्रकारकं ज्ञानं प्रतियोग्यविषयकमपि अभावध्रतीत्युपयुक्तं संवृत्त. 
मिति ॥ अतो न सामान्यप्रल्यासत्तिनिवन्थनातिग्रखङ्ावकाराः । यन्तु व्यापिग्रहे सामन्यप्रलयासत्ति- 
मङ्गीक्त्याति प्रसङ्गनान्यज तद्नङ्गीकरणं, तवारीविषसुखे अजघ निषेदय चृश्िकाद्धयमाटनस् । 
प्रमेयततरेन व्याप्ति परिच्छिन्दन् सर्वकः स्यादिति च्यासिग्रह एवातिप्रसङ्गस्य प्राचीनैरुक्तत्वात् । इदंच 
यथाश्रुतप्रायीनघ्न्थाज्सारेणोक्तम् ॥ अन्योन्याभावमादराय तु लौकिकपरमार्थैरजतस्य निषेध्यत्वं 
प्राख्याख्यातं न विसपरतेव्यम्। नच सोपाद्ानत्वे सकतैकत्वापत्तिः; इष्टापत्तेः । नलु--णवमपि रूप्यस्य 
कथमक्ञानुपादानम् ? तदजुविद्धतया अप्रतीतेः, इ्दमंशाु्रिद्धतया प्रतीतेरङ्कुलिनिदेंशच्चेखाश्चर- 
बन्धनादितश्चेदमंश एव सत्यविकारा विरोधेन सिथ्याविकारात्मना विवैत इव्यङ्धीक्रियताभिति-- 
चेन्न; उुक्वयक्ञानस्य तावद्न्वयव्यत्िरेकाभ्यां कारणत्वमावदयकमिति उपष्दानमपि तदेवास्तु । 
तत्कल्पनाया एवाभ्यर्हितत्वात्, उपादानान्तरासिददधेः । किच शुक्तिन्ञानमन्ञानं नारायद्ूप्यमपि नार 
यति 1 तच्च तदुपादानस्वं विना न घटते; निमित्तनादास्य कार्यनाशे भव्यप्रयोजकत्वात्, उपादेये 
उपादानाजुषेधनियमामावात् › “रूपं घटः' "कपालं घटः इय प्रतीतेः, कथंचिद तुबेधस्य जडत्वादिना- 
जरापि संभवात् । भन्ञानावच्छेदकतया ददर इदमशानुविद्धत्या प्रतीतिरेव तदबुविद्धतथा 
[11111 1, 7 ॥ 0 ^ 11711 

गोडगब्रह्मानन्दी ( छषुचन्द्रि का ) । 

हेतरिति । इययुक्तमित्ति रोषः । आरोपेति १ भतियोगिभ्रघ्क्ती थः । तत्पसक्तिः रोकिकपरमाधप्रसक्तिः। अति- 
प्रसङ्गेन सा्वंहषापत्या । मातीतिकस्य प्रतीतिप्रकारख । सराभरान्यस्य रजतत्वाचेकजानीयस्वस्य । तद््थिपरचृ्तिः 
व्यावह रिकनिष्ठरजतस्वादिषिरिष्टेच्छावतः प्रघृत्तिः । ्रतियो भितावच्छेद्कप्रारकं ज्ञानं रूप्यत्वादिरूपेणामासी. 
घ्ूतरूप्यदिभरसक्तिः । प्रतियोग्यविपयक्तं लोकिकपरमाधररूप्याविषयकमर् । प्रायीनप्रत्येति । रोकिकपरमा्थ- 
रूप्यलिषैध्यताबोधकतरवप्रदीपिका दिव क्ये्यधैः | ठ्याख्यातमि ति । इदं रूप्यमिति" अमे प्रातीतिकष्यावहारिकरू- 

ष्ययोरसेदाव गहनात् नेदं प्य पमिति बाधस्तयो भँदमेवावगग्हते इत्यादिकं व्याश्यातमिदयथः । तथाच तयोरेकजालय- 
भावेऽपि प्रातीतिके भ्यावहारिकनातीयाथि्नवन्निस्तत्तादाठम्यारोप्देवोपप्चत इति भावः । यन्ु--उभयानुगतं 

सामास्यं प्रातीतिकं न वा, आये व्यावहारिषूखय रूप्यत्वं व्यष्वहारिकं न खात् , द्वितीये भातीतिकस्य रूप्यव्वं व्यएव- 
हरिकं लयात् , तथाच दरदं ङप्यप्नि'ति धी बिषयसामान्ये रूप्यत्वं नस्तीति बाधो न स्यात्--दइति तश्न; रदश 
य द्विक्ञेषण अमे भातं तद्रष्यमेव इदं तु न रूप्यमिति बाधका प्रययेनोत्त्ाघस्याप्रामाणिकस्वात्. । नच--प्रमाण- 
वृत्ति विना व्यावहारिकस्य रूप्यस्वादेग्रैदणासंमव दति-- वाच्यम्; भ्रमस्यङे हि रूप्यत्वादिविशिष्टप्रकारिका भविया- 

ब्रतिर्स्पद्यते । तथाच रूप्यत्वादेर्विरोषणतवेनेदर्मञ्चेऽपि प्ररस्वा दिद मंशसंखृष्टतया प्रातीतिकव्वेनाविधादृक्तिविषरय- 
तयक सक्षिषेचघ्वमे । रूप्यनिष्टोऽपि रप्यत्वादिसंबन्धः स्वतो व्यावहारिकोऽपि प्रातीतिकरूष्यानुयो गिकष्वरूपेग 
भाती्िकुतवादुक्तवृत्तिविषयः । अतपएवेदमदसयापि व्यावहारिक अआ तीतिकेन रूप्यतादारम्येन विदिष्टतया प्राती तिक - 
त्वादुक्तदृ्तिविषयत्वम् । इछटापत्तिरिति । अधिष्ठानप्रकाशत्वेन हेतुष्वात्तद्वत एव कर्पष्वम्; कार्यानुकलस्योपादान- 
प्रकाशस्यैव हि लाघवेन कवतारूपत्वात् १ अनुक् रता वि्तेषोपादानान्नाति प्रसङ्गः । उपादानक्षानेच्छाङृतिमस्वख कन 

त्वेऽपि ईश्वरीयं तदस्तीति भावः । अभ्यर्हितत्वात् आश्रयस्वेनान्तरङ्गवात् । इदमंशचो मनो दोषो वा उपादान- 
मिव्यत्न बिनिगमका मावादुपादानस्वेन तदत्तिरिक्तमक्तानं करप्यत दादि पूर्वोक्त सकेभ्यम् । नाशयति भघ्यन्तञुष्छि- 

नत्ति । तद्ुपादानत्वम् अत्तानसुपादानम्र ! नाराम् भलन्तोच्छेदम् । तेन दोषरादिनिमिन्नाशसख अमाविनाशप्रयोज- 
कत्वेऽपि न क्षतिः । कणएारमिति । कपालं घटोपादानगरिचनानततो यथा कथा -घट इति न धीः, तथा अकषानं 
रम्ोपादानमिलनन रूप्यमन्नानमिति न धीः, सूप्याज्ञाकयोः साक्षिवे्य्येऽपि तयोष्तादार्म्यमाच्रतप्िति भावः 1 

अ, सि. ८२ 
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प्रतीतिः । कार्यैकारणयोरसेदादङ्कलि निरदेरादिकमप्युपपदयते । नच--परोश्चज्ञानस्याप्यक्ञाननाशक- 
तया शवेव्यालुमिव्या अक्नाने नाशिते पीतश्चमानुदयः स्यात्, उपादानामावादिति-चाच्यम्, बिषय- 
गताक्षानस्य परोक्षवृच्याऽनाराव् । नच-अपरोक्षवत्तेरज्ञाननादराकतायामपि घटोऽयमिति सान्ता 
क्तेः पटोऽयमिति वाक्याभासात् श्रमालुत्पत्तिभरसङ्गः । न ह्यत्र वहिना सिश्चतीलयत्रेवान्वयविरो- 
ध्युपस्ितिरस्ति, येनेष्टापत्तिरवकाशमासादयेदिति--वाच्यम्; यदा हि घटत्वं परत्वविखद्धतया- 
ऽवगतं, तदा हि तदनं षिसोधिद्शेनमेवेति कथं नेष्टापत्यवकाश्ाः ? यदा घटत्वस्य पटत्वविरख्द्धतया 
न ज्ञानं, तदा धरत्वक्ञानेन सदज्ञाननादोऽपि परत्वविरद्धतया अज्ञातविहेषाक्ञानस्य सच्वात्तदुपा- 
दानक एव खम इति न काप्यनुपपत्तिः । नच--साक्िवेचयान्ञानसुखादौ ज्ञानाभावत्वदुःखामावत्वा- 
सेपौ न स्याताम्, अक्ञानरूपोपादानामावादिति-- वाच्यम् ; दुःखाभावभिन्नत्वेन क्षानाभावसिन्नत्वेन 
दुःखत्वविरुदधममवत्तयाऽक्ञानत्वविरुदधर्मवत्तया वा अधिष्ठानक्ञाने ्रमनिवतेकम् । तश्च विरोध- 
मेदादि न सा्धिगम्यम्, किंत्वसुपरुन्धिगस्यम् । तथाच तदज्ञानमेव अमोपादानम् । नच-- 
परेश्ाध्यासो न परोक्षक्षानेन निवतेंत, तस्याज्ञानानिवतैकत्वादिति- वाच्यम्; परोक्चाध्यसे हि 
अ्मातृगताज्ञानमेवोपादानम् । तश्च परोक्षज्ञानेनापि निवतेत इत्युक्तत्वात् । नच--रुप्यं दृष्टाऽधिष्टा- 
नतच्वक्षानं विना निचत्तस्य पुंसोऽन्ञाननिवृस्यभावेन रूप्यतज्ज्ञानयोरविद्यापरिणामयोरनिन्रया 
रुष्यधीसामग्रीसद्धावेन तद्धीदैवारेतेति-वाच्यम् ; रूप्यं तद्धीश्च उत्पन्ने तावदुदीच्यश्ञानेन उपा- 
दाने विटीयते । उपादानस्य निचत्तिः परं न भवति; अधिष्टानतच्छन्ञानाभावात् । रूप्यवुख्यन्तसेत्प- 
तिस्तु इवमाक्रारान्तःकसरणवृत्तिखद्धावेनालु्पन्नाधिषछठानतच्वसाक्चात्कारस्य भवत्येव । तद्भावे 
तद्धिकम्बादेव विलस्व इति न काप्यनुपपत्तिः । तथाच सर्वप्रत्ययानां स्वगोचरदुर्त्वात् पतीति- 
काले रजतस्य धिधयमानता सिद्धा । नचेवं--तात्तिकत्वमपि सिध्येत्, तस्यापि ध्रातीतिकत्वादिति-- 
वाच्यस्; अपसेक्षप्रतीस्या तावत् तिकाटाबाभ्यत्वरूपं तास्विकत्वं विषयीकतु न शक्यत इत्युक्त 
त्वात् } पयोक्षपरतीत्या विषयथीषृतमपि ताच्िकत्वं प्रातीतिकमेव; काटान्तरथाधेन पुनरतास्िक- 
त्वस्य संभवात् ॥ इत्याविद्करजतोत्पच्युपपत्तिः ॥ 
नी 

प 

गोडब्रह्मानन्दी ( ठघुचन्द्रिका ) । 

अमेदादिति । इदमः कारणीभूतचिद्वन्छेदकृतवा्त्रेति शेषः । अनारादिति । नु-शेतस्वाक्ञाने शवेतत्वार्थ- 
्रृत्तिनं सादिति--चेन्न; स्यादेव, तदा हि शद्धत्वादिकमेव भ्रटत्तौ प्रकारः, न तु ओेतत्वादिकम् । पटस्वविरुद्धतया 

पटत्वामावभ्याप्यतया । तद्ृशेनम् इद॑स्वविरिष्टे तहशैनम् । विरोधि अये वट" इति जरमविरोभि । दुःखत्वविस- 
दधेति । दुःखत्वघरितो यो दुःखा भावस्वविरुदो हुःखामावत्वाभावभ्याप्यः सुखत्वादिः स इत्यथैः । अज्ञानत्व िस- 
दधति । ज्ञानाभावस्वाभावभ्याप्यतया गृहीताखण्डाक्तानप्वेल्यथैः । न साक्षीति । सबिषयकस्वादिरूपेणेव साक्षिगस्यम. 
शानम्, न तूक्तविरदधमेवस्वादिनेति भावः । विरीयते इति । संस्काररूपेणेति रोषः । स्थूररूपेण पुनरपि 
्वक्ष्यमाणसामथ्या नानुपपश्न। । खगोचरशुरत्वात् बाधादिमानान्तराविरोधेन खविशोष्ये स्वविरोषणव्यवस्थापक- 

शवात् । काठ इति । प्रतीलभावकाछे रूप्यादिसत्वे तदाकारसंस्कारसदितेन साक्षिणा तदेवेदमिति प्रलभिज्ञानस्य 

निरदोपपुर्षेऽप्यापत्तिः । न हि रुप्यादिगसतत्तासतो दोषस्यागन्तुकस्य हितुर्व, येन तदमषे सा न सात् । किओ 
मनःपरिणामयोरिवाशिच्ापरिणामयोरपि परेण पूर्वस्य नायदरष्यरङ्गयोरविद्यापरिणामयोरपि तथा खीकारात् कथं रूप्यस्य 
भरवीष्वभावकाछे स्थितिः ! उक्तत्वादिति । वथाचाधिष्टानसदूपसंबन्ध एव गृह्यत इति भावः । तस्यां मनोड्तौ । 
ताद्एत्म्यस्य जनिधादृत्तितादार्म्यस्य ॥ इति लघुचन्द्रिकायामाबि्यकरजतोत्पच्युपपत्तिः ॥ 

अथ रजतादिद्यकत्वोपपत्तिः । 

(१) ततर न्यायामृतकाराः- 

अभ्यस्तं नाज्ञानोपादानकं तत्त्वज्ञाननादयं च; रूप्यसुत्यननं नष्टं चेति धीभसङ्गात् , ओकाटिकनिषेधग्रतीलयलुपपततेश्व । रूप्यं 
नासीदसि भविष्यतीति खरूपेणेव निषेधाचुभवेन नार्थैकरियाकारित्वेन रूम्यनिषेधः । अर्थक्रियाकारिलवादीनासपि रूप्यवलती- 
तित्वेन अतीतिकाङे सत्वान तेनाऽपि रूपेणायं निषेधः । आपणस्थरूप्यसख निषेधे तु नेह नानास्तीति सिषेधोपपत्यर्भं 
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तात्त्विकप्रपश्चान्तराङ्गीकारापातः, तस्याप्रसक्तयाऽप्रसक्तनिषेधायुपपत्तिश्च । प्रतीतखैव निषेधानुमवेनाभासप्रसत्त्या पारमार्थिक- 
निषेधो नोपपन्नः । नहि यख निषेधसतस्यानारोपर इति युज्यते । बुद्धिपू्वैकारोपकल्पना ठु अनारोपितनिषेधवादिनां 
नोपपद्यते । आभासानाभाससाधारणरनतलादिकं तु न असिद्धमिति न रजतलादिना निषेधसंभवः । किचाध्यस्तस्य 
सोपादानकत्थे सकतैकलस्याप्यापत्तिः, घटेः शरद इव रूप्येऽप्यज्ञानालुवेधापत्तिरितीदमंशविवतैलमेब रजतस्याङ्गीकरणीयम् । 

अतएव हि-शैयलुमिखादिनाऽकचाननाशेऽपि पीतः शङ्ख इति भ्रमः, घटत्वेन साक्षात्कृते घटे घटलाज्ञानाभावेऽपि 
पटोऽयमिति वाक्षयाभासाद्भमोत्पत्तिः, साक्षिवेये छखादौ दुःखाभावल्लायारोपश्चोपपद्यते । एवच प्ररोक्षन्ञानस्यापसोकषन्ञानसख 
साक्षिणो वाऽज्ञानानिवर्वकलयात् निवर्वकत्वेऽपि अधिष्ठानतत्त्वज्ञानं विना निष्रतख पुंसः सामग्रीसत्वेन रुप्यप्रतीतेदवौरत्वाच्च 
न रुप्यम्ञानोपादानकम् । सर्वज्ञानानां खगोचरदन्यत्वेन यथा्रान्यर्थसन्त्वाञ्चीकारस् न संमति; अबाधितज्ञानसेव 
तत्खभावत्वात् , अन्यथा अमबिषयताच्तिकतापत्तरिति- वर्णयन्ति ॥ 

(२) णद्वैतसिद्धिकारास्तु- 
रूप्यायनिवैषचनीयमन्ञानोपादानकै तच्वज्ञानविनाश्यं च 1 उत्पत्तिविनाशय्रलययक्षु श्रान्तिसमये पूबोत्पजाविनश्श्यक्ति- 

तादात्म्यग्रहणस्य निषेधसमये प्रतियोगिग्रह इवालन्ताभावसयेव च प्रतिबन्धकलान्न संभवति । फलर्बठेन तु अदन्ता 
मावसामग्या एवं नादादिग्रहप्रतिबन्धकल्वमिति न दोषः । उत्पन्नस्यापि तख नासीदस्तीति ्र्क्षालुपपत्या जकाटिकनिषेध- 
भतियोगिखमपि भरामाणिकमेव । मास्तु वा खकूपेण निषेधप्रतियोगिलम्, किंतु पारमाथिकत्पेनेव । अरतीतिकारप्रतीतं पार- 
मार्थिंकलमपि श्रातीतिकमेवेति तदन्यस्यैव निषेधप्रतियोगिताचच्छेदकत्वेन तेन रूपेण रजतस्येव निषेध इति नाटुपपत्ति- 
बाधोऽपि । व्यधिकरणधमीवच्छिन्नप्रतियोगिताकेऽभावे न विशिष्टप्रसक्तिरपेक्षितेति पारमार्थिकलाम्रसक्तिरपि रजते न 

दोषाय; ऊैकिक्रपरमार्थरजतस्ैव शुक्तौ काल्िकनिषेधाच, नेह नानास्तीति श्रुतौ त॒ किंचनपदेन सर्वप्रपश्चबाध- 
नान्न प्पन्यान्तराङ्गीकारपरसङ्गः । ग्रसक्तिस्तु स्णतिरूपा वियत एवेति नान्यथाख्यादयापत्तिः । नहि रजतं रोककर शयुक्ताव- 
परोक्षं वयसुररीक्मः । पतेन--आरोपं विना निषेधानुपपत्तिः--परास्ता; अतियोभिस्मरणाधिकरणायुभवादिनैव तदुप, 
पत्तेः । असु बाऽऽभासम्रसक्षिरेव परमार्थस्यापि ग्रसक्तिः । कतिरूप्ये रूप्यवजातेः परमार्थरजतसाधारणाया अनङ्गीकारे 
अ्दृत्यसुपपत्त्याऽमासानाभासकाधारणसामान्याङ्गीकारस्यावर्यकलात् । सोपादानत्वेन सकवत्वापादानं तु श्ापततिपराहतभ । 
छक्त्ज्ञानस्य रूप्यं प्रति यत्कारणत्वं॑तवुपादानत्वरूपमपि । नष्यन्यथा श्युक्तिन्ञानेन तदज्ञानस्येव रूप्यस्यापि विनाश उपप- 
दयते । नहि तदुपादानत्वे तदनुबेधः प्रयोजकः; रूपं घट इति प्रतीयप्रततेः । अज्ञानं च दिविधम्--विषयगतं प्रमातृगतं 
रेति । तत्र परोक्षक्ञानेन प्रमात्रगतस्यपरोक्ष्रत्योभयस च विनाश इति दहि समयः । एवच श्वैयायुमिदया न द्विविधाज्ञान- 
निढ्सिः ।! यदाहि घटत्वं पटलविरुद्धतयाऽचगतं वहि तदा साक्षाक्कृतघरस्य घटेऽ्यं पट इति वाक्याभासात् अम उपप- 

द्यते \ अधिष्ठानतत्त्वज्ञानं विना निढ़त्तस्य ठु रूप्यतद्धियोरुदीच्यज्ञामेनोपादनि विख्यात् रजतबुख्यन्तरसुत्पद्यत एव । तथाच 
स्बप्रयानां खविषयश्चरत्वात् रजतं प्रतीतिकाटे सदेव 1 एवं ताच्तिकलमपि अआतीतिकमेव । तस्मादधिष्ठानांशेऽन्तःकरण- 
सिः अध्यस्तांशे चाविदाद्रत्तिरिति माख्यातिमतश्रेर हयादि सँ सस्थमिति--निरूपयस्ति ॥ 

८३) तरङ्गिणीकारास्त- 
रूप्य नाज्ञानोपादानकं तत्वज्ञाननारयं च; इदमशायेदानीयुत्यरूप्यतादात्म्येन प्रतीतसयोत्पादविनाश्चमखयप्रसङ्खात् 1 

समारोप्यधमाणामेव हि विषये प्रतीतिः; नतु॑विषयध्मस्य समारोप्ये । उत्पादादिप्रयेनेवायन्ताभावगप्रतीतिरतिबन्धसंम- 
वेन निषेधसमयेऽलखन्ताभावप्रतिबन्ध्रकतायोगा्च । नासीदसिभविष्यतीति तु प्रययो रूप्यायसत्रसेव्र गोचरयतीति तदा- 
विद्यकतवे खरूपेण त्रेकालिकनिषिधायोगः । पतेन-पारमारथिकतवेन तजिषिधोऽपि-परास्तः; येनाकारेण निषेधसेना- 
कारेण प्रतियोगिभरसक्तरपेक्षणीयतया पारमार्थिकल्रस्यापि रूप्यतुल्यत्वापत्तेः । निषिध्यमानखय मिषेष्यतावच्छेदकनैशिषठवं 
विना निषेधायोगेनानिर्वैचनीयस्य पारमार्थिकवैरि्यन्नानं हि दुवारेव । एतेन--स्खतिरूपग्रसक्तिवणनमपि--परास्तम्; 
प्रसक्तप्रतिषधात्मकबाधलस्य असक्तः स्म्रतिरूपत्वेऽसंभवात्र् । अआभासनाभाससाधारणं समन्य ठु न सिद्यति । तस्य 
प्रातीतिक्लेऽप्रातीतिकलेवोभयथाऽऽभासलानाभासलयोरापत्तिः, उभयावच्छेदेनोभयरूपतवे तु शटविरोधापत्तिः ! अदुगत - 
मेकं रूप्यमेव तत्र प्रतीयते इति कल्पनापत्त्याऽन्यथाख्यव्यापत्तिः, अवृत्तौ रूप्यसामान्यज्ञामं न कारणं, किंतु रूप्यलान-- 
मेवेति न दोषः । किंचाध्यासल सोपादानत्वे सकवलापत्तिः, नवेधपत्तिः; जीव्ेश्वरस् वा तत्कतलायोगात् , साङ्खधयादि- 
मते अपश्वल्याकतकत्वेऽपि सोपादानकत्वेऽपि न रूप्यादीनामज्ञानसुपादानम् । श॒क्तज्ञानसच्वे रजताजुभवः, तन्नासे 
तन्ना इद्यन्वयन्यतिरेकक्ानं त तजिमित्तत्रमात्रेणाप्युपपद्यते । अतएव हि परोक्षज्ञानेन ग्रमातृगताज्ञानस्यैव नाश इति न 
युक्तम् ; पीतभ्रमकाले शङ्खे प्रैदयासिग्या शेतार्थभ्वृत्यदुपपत्तेः । एवच शङ्खश्रैयादुमितावपि रङ्खपीतखश्रमानुभवेऽ्य- 
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अथ श्रमस्य वृत्तिद्धयोपपत्तिः । 

तस्मादधिष्ठानांरो अन्तःकरणच्त्तिः, अध्यस्तांरे चाविदयाढृत्तिः । तस्यां च ताद्ारम्यस्य भानात् 

नाख्यातिमतथवेशः ॥ नजु--एवमिदमरास्याप्यभ्यस्तत्वेन इदमिति व्यात्मकम्, इदं रूप्यमिति च 

उयातमकम्, खतरे इदं रूप्यमिति ज्ञानं चतुरात्मकं च स्यादिति- चेन्नः इदंत्वस्याध्यस्तत्वेऽपि नेद्- 

मिति ब्यात्मकम् ; इर्दत्वा्यधिष्ठानस्य खप्रकाशकत्वात् 1 न हि वयं सैत्राभ्यासे व्यात्मकतां नमः, 

अपित्वन्तःकरणघृत्तिखव्यपेक्चाधिष्ठानपरकाशे 1 अत एव नेदं रूप्यमिति ज्यात्मकम्, समभर तु चठरा- 
त्मकत्वराङ्का स्वैथाऽयुपपन्ना; इदंरूप्ययोरप्यभ्यसनीयत्वात्, अविद्यावच्छिन्नचेतन्यरूपाधिष्ठान्स्य 

खप्रकारात्वात् । नच रुप्यज्ञानस्याचा्चुषत्वे “रूप्यं पश्यामीति चक्षुषत्वाज्ुभवविसेचः; चाश्चुषेद् 

बृस्यवच्छिन्नचेतन्यस्थाविद्यापरिणामतेन चाध्चुषत्वोपचारात्, अज॒मव्रत्वमात्राङमच . एव "आत्मान 
पदयामी"त्युदेखदशनाच । नलु--रूप्यज्ञानस्याविययादृत्तित्वेन प्रातिभालिकतया परतिमाखावदय- 
भवेनाध्यस्तविषयन्ञानस्य चाभ्यस्तत्वनियभ्रेनाविद्याङत्तेरपि अविाच्तिप्रदिषिम्वितचेतन्यवेद्य- 
त्वम्, एवं तस्यापि तस्थापील्यनवस्थितिरिति-चेत्, सत्यमेतत् । न पुनरनवस्था; अविदयाचत्ति- 

प्रतिभासके चैतस्य अविदाघरत्तेः खत एव उपाधित्वेन चृ्यन्तरानपेक्षत्वात् । नञ--अक्ञानस्य रूप्या- 

कारज्ञानात्मना परिणामे रूप्यमिति प्रतीवेक्लौनगताकारेणैवोपपत्तावतीतविषयकक्चानन्यायेन वोपः 
पत्तो रुप्यरूपाविद्यापरिणामकस्पना न युक्तेति- चेन्न; ज्ञानाकारेणेव सविषयकत्ते खाकारवादश्रस- 

^^ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ^~ ~~~ ^-^ ~~ ~^ ~~ ^ 

। गोडबरक्यानन्दी ( छघुचन्द्रिका ) । 
एवं अध्यस्तखाधिष्टानविषयकमनोषत्तिसापेक्षव्वे । इद मेशस्य इद॑स्य । अध्यस्तत्वेन संसष्टरूपेणाध्यस्तत्वेन । 

इदृत्वा्यधिष्ठानस्य संखृष्टदसवं प्रयाधारस्य रूप्यावच्छिन्नवचितः । खप्रकाशत्वात् ̀  मनोच्रुत्तिबिषयानास्मकस्वात् । 

द्यात्म्यकतां मनोद्स्यविद्याचृत्तिनिषयाभ्यामाधारारोष्याभ्यां घटितताम् । सब्यपेश्चाधिष्ठानयकारो सन्यपेक्षोऽ- 

धिष्टानम्रकारो यख तादशञमे । यच्रादौ रप्यञ्नमः पश्चात्तन्र चेच्रीयस्वादिभ्रमः, तन्न रूप्ये चेत्रीयमिति च्लासम- 
कत्वेऽपि यत्र युगपत्तादशश्रमसततरकेव ब्रत्तिः, न आत्मकं जानम्; मनोदृत्तिरूपाधिष्ठानधीजन्यभ्रमे सु च्यात्मकत्वमा- 
व््यकमिति भावः । खमे तु चतुरिति 1 यत्रादाविदमिति छक्तिधीः, पश्चात्तत रूप्यमिति धीः, तत्र खमे वृत्तिद्रया- 
ठ्मकमू । यत्न तु युगपदिदं रूप्यं चाध्यस्तं तत्न खतरे तदुभयगोचरेका दत्तिः । अविद्यावच्छिन्नविद्ूपाधिष्टानगेचराप्य- 
षिद्यादरत्तिरन्या । तथाच पू्ेस्थले ज्यास्मकं ज्षानम् , द्वितीयस्थरे स॒ वलात्मकं कनम् । चतुरार्मशत्वं त॒ सरा स्येदं 
रप्यमिध्यादेनेति भावः । खप्रकारात्वात् पूर्वजाताविचयावरत्ति विषयत्वात् । प्रतिभासे सतस्य इति । चेतन्य- 

सालुपादानत्वं गमयति । एतेन--साक्षाक्रतयटानां षट्त्वं पटत्वविरुद्धमित्ि जानतामपि अर्य पट इति वाक्याभासा- 
सयुरोवतिनि पटलत्वादुमवोऽप्यस्ाकमचुकूकः, इ्दत्वपरत्वयोर्विरोधज्ञानाभावादिति--सूषितम् । अत एवाधिष्ठानज्ञान- 
मन्तरा निदृत्तख पुनरपि भमालुदत्यापादनमपि दुष्परिहरम् । नहि रूप्यसोदीच्यज्ञानेन ध्वंसे पुनस्त्पच्या तद जुभवोपपत्तिः, 
नापि वा पिङ्ाचादाविव तत्र तिरोधानदाक्तौ किंचित्ममाणमस्ि । एवंच रजताधि्यकत्वे न तन्निषेष्यत्वान्चुभवः । नहि 

स्वकरठे सत््वम्रहे कालत्रयेऽपि तदभाव इति युक्तमिति सवमनवधमिति- निरूपयन्ति ॥ 

(४) ठधुचन्द्िकाकारास्तु- 
अध्यस्लमज्ञानोपादानकं तत््वज्ञाननास्यं च । सोत्पत्तिकस्य विनश्वरस्यापि तस्यातादशेदंतादाःम्थग्रदान्न तत्प्रययः । यद्रूप- 

विदिष्टस्यारोपसद्रुपखेवाधिष्ठानेः प्रतीतिः, उत्यादादिकं त सिथ्यात्वमिव न व्यक्तमिति नेदम उयनत्वादिप्र्ययापादनमप्य- 
वसरे लमते । अन्यथा रूप्यासत्त्ववादिनां भवतामपि इदमो ऽस्त्वप्रतीतिप्रसङ्गात् । नैकालिकिनिषेधन्ञाने न पारमार्थिक््वं 
प्रकार इति न निषेधप्रतियोगिनः पारमार्थेकलवज्ञानमपेक्षितम् । एवचाविदयकख खरूपेण पारमा्थिकतवेन वा निषेध उपपद्यत 
एव । अथवा--लोकिकपरमार्थरजतय्यैव निषेध इयपि मिथ्यात्वनिरुक्तावुक्तरीतयोपपक्मेव; आभासानाभाससाधारणरजत- 
तवह्णीकारादाभासप्रसक्तयेवानाभास्यापि प्रसक्तः । इदं रूप्यमिति धीविषयसामान्ये रूप्यतवं नास्तीति बाधस्तु इद मंशे यद्विशेषणं 
तद्रप्यमेव, इदं ठु न रूप्यमिति बाधकाल्किभ्र्ययेनाप्रामाणिकः । व्यावदहारिकल्यापि रूप्यस्यारियाद्रत्िविषयत्वं संमवदेव । 
शङ्कशरलायुमिखनन्तरं त॒ न बेतार्थ्र्तिः, कित् शङ्खयैवेति न दोष इत्यादि सर्गं निखयमिति--विचेचयम्ति ॥ 

इति रजतायाविदययकत्वोपपत्तिः 1 
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इत् । अतीतविषयवदुपपादनेऽपि अपरोक्षत्वाुपपत्तेसक्तत्वात् । नच~-दोषाणां खाश्रय पचाति" 
रायहेतत्वेन चश्ुगैतदोषजन्यो भ्रमः कथमचाध्चुषः स्यात् ? अन्यथा त्वचा गीते राङ्क चश्चुषा 
गरदीते रूप्यसाददये च निमीकितचश्चुषोऽपि पीतश्रमरूप्यश्रमयोरपत्तेरिति- वाच्यम्; दोषाणां 
सारय पएवातिश्चयज्नकत्वमितयस्येवासिद्धेः नियामकाभावात् । नचोक्तातिप्रसङ्गो नियामकः; 
खसंबन्धिनि का्यैजनकत्वाङ्गीकारेणानतिभसङ्गात् । संबन्धश्च खाश्रयजन्यज्ञ(नविषयत्वरूपः । स 
च न तदेति संस्कारविषयग्रादीन्द्रियजन्याधिष्ठानक्ञानस्यापयेक्षश्नमहेतुत्वात् त्वचा शीते तद॑भा- 
यात् साटदयं गृहीत्वा चश्चर्निभीरखनस्थले इद् वृत्तिसद्धावे प्रमाणाभावेन नातिप्रसङ्गापादनं शक्यम् । 
तत्सत्वे इष्टापत्तिरेव । नजु--णएवं वृत्तिभेदे ज्ञानेक्याुभवविरोघः । नच--अध्यस्तनामेदेन 
विषययोरेकतापन्नत्वात् ज्ञानयोरेक्यमुपच्यैत इति-- वाच्यम्; एवनेकत्वप्रतिपादकथरयोगसमर्थ- 
नेऽपि अनुभवविसेधस्यापरिहारादिति- चेन्न; बिषययोरसेदाप्यासे ज्ञानयोरप्यभेदाध्यास इव्यस्य 
उपचारशब्दार्थत्वेनाचुभवविरोघाभावात् । नच-- तरिं धारावादिकन्ञनेष्वेकयाध्यासापरततिः 
विषयेक्यज्ञानस्यारोपनिदानस्य _ सख्वादिति--वाच्यम्; आरोषस्य कारणानापाद्यत्वात् ! नच~- 
विषयेक्यस्य ज्ञानेक्याध्यासनिमित्त्वं न दष्टमिति- वाच्यम्; पूर्वक्तयुक्लया क्ञानमेदे सिद्धे अपूव. 
कल्पनायामपि दोषाभावात् । यद्वा--यथेदमेरावच्छिन्चेतन्यगताविद्यापरिणामत्वात् रूप्यमिदत्वेन 
भाति, तथेदमाकारान्तःकरणवृच्यवच्छिच्नचेतन्यगताविद्यापरिणामत्वेन रुप्यज्ञानसिदंश्चानत्वेन 
भाति 1 नच तहि बाधकाद्धिषययोरिव ज्ञानयोरपि सेदशधीभ्रसङ्गः बिषयसेदग्रदक्ञानमेदग्रहयोरभिन्न- 
सामग्रीकत्वेनापादनस्याशक्यत्वात् । केचित्तु-भ्रमकाले बिषयेक्यग्रहनियमवत् न क्षानैक्यग्रह- 
नियम्ः; त विनापि मवुस्याद्युपपत्तेः, तथाच बाधकाके न तदनेक्यग्रहनियमोऽपीति--भहुः 1 नच-- 
इद वृत्तेक्षोतेकसत्वेन तदवच्छिन्नचेतन्थगताज्ञानमेव नास्तीति-- वाच्यम्; वृत्तेः साक्षिवेद्यतेवेन ययपि 
तद्वोचगन्ञानं नास्ति; तथापि तद्वच्छिन्नचेतन्ये शुक्लयवच्छिन्नगोच राक्ञानसत्वात् । तथाच ददं 

गोडबह्यानन्दी ( टघुचन्दिका ) । 
सेव प्रतिभासकम्, धृरत्िस्तु वि्यमाना सती व्यावर्तिकेस्युपाधिः। तथाच श्रत्तः खोपदितवितापि भा्यत्वंसं भवार 
यरच्यन्तरापेक्षेति भावः । उक्तत्वादिति । अपरोक्षत्वं न ज्ञानगतोऽखण्डविरोषः; "अर्थनैव विश्षेषो हि निराकारतया 
धियापमिादिसिद्धान्तादनाधतचिस्संबन्धसयैव सुखादावपरोक्षस्वरूपतया ह्क्तत्वेन तेनेव निवीहादित्ि मावः । 
खाश्रये खाश्रयजन्ये । अ तिश्रयदहे तत्वेन भ्रमस्वा दि प्रयोजकप्वेन । स्वचेत्यादि । त्वचा गृहीते शद्ध “शद्धः पीतः 
इति रमापत्तशचक्षुषा गृहीते सादये निमीकितचष्चुष्केऽपि पुंसि रदं रजतमि"ति अरमापत्ते्वयर्थः । रूप्यसाददेय्ष्चः 
षस्य जनकतासंबन्धेन संयोग संबन्धेन वाऽऽश्रयश्चक्चुः । तदजन्येऽपि ज्ञाने ्रमस्वञुक्तचाश्चुश्रयोज्यं स्यादिति भावः. 
सेति । पित्ताश्रयचश्ुजैम्यधीबिरोष्यत्व संबन्धश्चेयथैः । तदा स्वङ्मात्रेण शङ्खग्रहणकटे । मनु ध्मीन्दियस्निकषै 
पुचेन्दियजन्यममरैतुः, अन्यथा शाङ्कादौ रूपायविषयकचाश्चुषाचसंभवात्, भेतरूपादेशच पीतरूपादिश्रमजनकंदोषेणेवाः 
महाव् , पीतरूपादिभ्मपू् शङ्कादिचाश्चुषासंभवात् । नच--पीतरूप॑शङ्खयोवैरिषटयमयहततदु भयचाष्ुषं अमपू्व जयः 
तामिति-- वाच्यम्; नियमेन अमपूवमुक्तचाष्चुषोव्यत्तो मानाभावात्, युगपदेव तादश्चचाश्ुषञ्चमयोरेखादसंभंवात् 1 
तथाच स्वाश्रयजन्यधीविषयतासंबन्धेन दोषसख देतुतासंमवसत्राह--संस्कारविषयभ्राहदीति । संस्कारहेष्वजुभवः 
जनकेय्थः । अ्रमहेतुत्वात् अमव्यवहारप्योजकत्वात् । परोश्चन्नमे इन्द्रियजन्याधिष्ठानक्ञानानियमादपरोन्षे्युक्तम् । 
कारणानापाद्यत्वादि तति । यजातीय कारणं यजातीयारोपे क्रचिद्टृष्ट, तज्नातीयात् सवेसात्तजातीयस्यानापाचत्वा- 
दित्यधेः ! फरुबसादोषाणां विष्िष्येव हेतुत्वमिति भावः । अश्चक्यत्वादिति । नयोः कार्यकारणत्वादिविचार- 
काले कदाचित् सेदो गद्यत एव, तयोः कार्यकारणभावास्लीकारे त मनोऽविचयोः परिणामरूपा छृत्तिरिकेव स्वीकरिः 
यते । अतश्व (सुरभि चन्दनमिलाकारा वृ्तिश्न्दनांरो चाश्चुषरमनःपरिणामः, सौरभांशे सछतिरूपातिचपरिणामः { 
अतएवच मितिमात्रारो सर्वं ज्ञानं भरलक्षमिति ्रामाकराः । यथाचोक्तचाश्चुषसय सोरभादौ बिषयतासत्वेऽपि चा्चुष- 

स्वावच्छिन्नाधिकरणताया अत्रासत्वात् स्निकर्षकारणव्वे भ्यभिचारः, तथा रूप्यादाद्रपीति ध्येयम् । अह नियम इति 
यथा .निदाघकाछे शीतजलहदे मञ्चस्य पुंसो नानावयवावच्छिन्ननानाद्ुखानां न भेदधीः; तथा अङृतेऽपीति भावः २1 

नियमोऽपीति । अर्थतच्छव्यवस्यापकोऽपि बाधः ययोरैक्यं अमे आरोपितं भाति तयोरेव मेदमवगाहते । ज्षानयोरैः 
श्यस्य ्रमाविषयस्वे तु तयोभेंदं नावगाहते । घस्तुतो अर्थतस्वभ्यवस्थापकप्वं रममूला्ानविषयविषयकलम् , नतु 

यावदुक्तगिषयनिषयकस्वम्; आंरिकबोधरे तदभावात् । नवा अमे ययोरस्यारोपस्तयोभदविषयकस्वं । तत एवः + तथां 
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६५४ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः १ } 

चृत्तिराश्रयावच्छेदिका नतु विषयावच्छेदिरेति वस्तुस्थितिः । अतणव--श्ुक्तित्वं जानतः इदंवत्ति- 

तत्तवं चाजानतो रूप्यनिचत्तावपि तदज्ञानाु्तिग्रसङ्ग दति--निरस्तम् ¦ शयक्तिततवाज्नानस्येव उभय- 

परिणामित्वात्, इदरमशस्तदाकारव्रत्तिश्च एतद्धयमाश्यमा्रावच्छेदक मित्युक्तत्वात् । नचैवमपि अवा- 

धितद्कानेक्यायुभवविरोधः; अध्यस्तेन सेन्द्रियासंप्रयोगस्थेव बाधकत्वात् । नच _सन्निकषः प्रमासा- 

मगरी; करणानां भ्राप्यकारित्वानियमेन सन्निकषेस्यापि सामान्यसामश्रीत्वात् । नहि दष्टा छिदा दार- 

बियुक््कखारेणेत्यन्यज विस्तरः । यतत शुक्तिरेव बिबतोधिष्ठानमस्तु, न चैतन्यमिति, वन्न अधिष्ठानस्य 

आमजनकाक्ञान विषयत्वेन तदकद्पिततया सयत्वनियमात् , शक्तश्च मिथ्यात्वात् । यद्धा--अविद्या- 
छृत्तेनै क्ञानत्वम्, अतः ज्षानेक्यधीः; ज्ञानत्वस्याज्ञाननिवतेकमा्रदृत्तित्वात् । नच--एवं धारावाहनः 
स्थले दितीयादिज्ञाने ज्ञानत्वं न स्यादिति--वाच्यम्; तस्यापि तत्तत्काटविशिष््राहकतवेनागदीतश्रा- 
हकतयाऽक्षाननिवर्वकत्वाव् 1 वस्तुतस्तु--यावन्ति ज्ञानानि ताबन्त्यज्ञानानीति व्यवहितन्ञानेनेवाग्य- 
वितक्चानेनापि अक्षाननिवतैनादिति न काप्य्ुपपत्तिः । परोश्चस्थक्तेऽपि प्रमाद्गताक्ञाननिचृत्तिरस्त्य- 
बेति तत्न जानामीति प्रतययः । तेन सहासेदव्रहयात् परोक्षश्रमेऽपि जानामीति प्रतययः । नच विवरणे 
अन्तःकरणपरिणामे ज्ञानत्वोपचायत् इदंवृत्तेरपि ज्ञानत्वोक्तो विवरणबिरोधः; तस्य प्रकाश्चत्वनिव- 
न्धनङ्ानपद्प्रयोगबिषयत्वमित्ये तत्परत्वात्, नत्वज्ञाननिवर्वकत्वनिबन्धनक्ञानपदभरयोगो ऽण्यौपचारिक 
इति तस्यार्थः । तथाचाविद्याघरत्तौ यञ ज्ञानपदषयोगः, तजौप चारिक एव । नच--भविधाघृत्तेरज्ञानत्वे 
नस्यौत्सर्मिकं प्रामाण्यमिति विरुध्येत, निरपवादनियमस्येव संभवादिति--वाच्यम्; इच्छाजनक- 
वृत्तिमार्य ज्ञानत्वमभिमरेत्य उत्सर्गत्वोक्तेः। यद्धा--चृत्तिमेदेऽपि इर्दरुप्ययोरिद्मशावच्छिन्नचैतन्य- 
प्रकाहयत्वेन फरेक्यात् कनेक्यघीः । नच--परोश्चश्रमे अपरोक्षैकरसचेतन्यरूपफरेक्याभावात् कथं 
तन्निवन्धनक्षानेक्यानुभव इति--वाच्यम्; तज फडेक्यमप्युपच्यं ज्ञानैक्योपचार इत्येव विदेषात् । 
नैसु-स्वन्मते' यथाक्रम मिर्दृरूप्याकारान्तःकरणच्रयविचाघ्रत्तिप्रतिबिम्बिताभ्यां बा, तदभिव्यक्ताभ्यां 

गोडनह्यानन्दी ( लघुचन्दिका ) । 
अम्य ानयोरैक्यनिषयकत्येऽपि न क्षतिः । नन्विदंइृतेत+वस्वेऽपि वसां रजवाकार्रत्तिभेदसयाक्लातष्वात्तदक्तानमेवं 
रजवज्वानोपादानं कतो नोच्यते ? तश्राह--अत पतेति । ददंदृत्तितश्वं दद॑तो रजतदृत्तभैदम् । तवन्ञानेति । 
उ्रमैदाहनेय्थैः । तथाच रूप्यक्ञानस्याप्यनुचृ्यापत्तिरिति भावः । वस्तुतः; अक्लानाुच्छेदे तत्कार्यस्य रजतक्षान- 

स्यानुच्छेदेऽध्युत्तरक्ञानेन निृत्तिसंभवात्तदनिदृत्तावपि रूप्यनाद्नादेव रूप्यं साश्षारकरो मीति ग्यवहारासंभवान्नानुप- 
पत्ति, परेतवेकसेवाल्ञानख रूप्यतञ््ानोपादानस्वं खाघवादयक्तम् । आश्रयमात्नेति । इदं रूप्यस्य ज्ञाने रुप्य- 
ज्ञानमिति ग्याकाराजुभवादज्ानमूरुकञ्चमविशेष्यतावच्छेदकरूपावच्छितनसयैवात्तानाधारतावष्छेदकत्वादेकसेवाज्ञानश्य 
इयमाश्रयतावच्छेदृम् । नचैवम्-- अस्य ज्ञानं ॑रूष्यमिलपि अमाकारः स्यादिति--वाच्यम् ; “अस्य ज्तानं न रूप्य. 

मिति बाधासच्वादिदमादिनिष्ठयेव प्रल्ासत्या दोषाणां हेतुष्वादिदमादवेव रुूप्याद्ुत्पत्तेः । अर्सखंप्रयोगस्य असंयोग. 
श्रतिसन्धानख । अध्यस्तम् , इन्द्ियजन्यक्ञानाविषयः, दन्द्ियासन्निङ्ष्टस्वादियाचजुमाने बाधितप्रिति मावः । 
सामान्येति । ् रमखाधारणेयथैः ! तद्कस्पिततया अन्ञानाग्रयुक्तवया । वस्तुतः इक्यादेरानधिषयस्येऽपि न 
परोक्तवुषणावकाश्ः; क्षानयेवाक्ञानस्यापि विषथतपयाः काद्विष्कस्वसंभवात् । सिभ्यात्वादिति । इक्यवच्छिञ्न- 
चितो मिथ्यात्वेऽपि नाज्ञानविषयत्वम्, किंतु खुद्धविननिषटे तसन् छक्यादेरवच्छेदकस्वमिति परतिकमैम्यवस्थाद्ा- 
क्षम् । (कैच मिथ्यात्वेऽपि तस्या एव तत् , न क्ल्यादेः; अभ्रकाशखरूपत्वात् । न कापीति । वस्तुतः अज्ञान. 
निद्तिख रूपयोग्यत्वं प्रमात्वपर्यव सितं क्ञानत्वम् । अतएव इदमाकारदृततरक्ञानानिवतेकष्वेऽपि न श्रतिः । तेनेति । 
पसेजञणाज्ञाननिवतेकेनेखथैः । अमेऽपील्यपिराब्दादुपशेक्ष अमेऽप्यधिष्ठानामेदमहाजानामीति धीरिति सूचितम् । 
इस्थच जमे ज्ञानत्वानङ्गीकारो विचारद्शायामपि क्तनेक्यजुद्ुपपादनायेति बोध्यम् । प्रकाद्ाकत्वेति । अस्वापा- ` 
दकाानाविषयत्वप्रयोजकोपहितचिष्वेसथैः । विषयत्वमिति । ओपचरिकमिति शेषः । उक्तचिहवस्य जानातिशक्म- 
सावच्छेदकस्वेन इत्ते तस्मयोगो न ल्य इति भावः । निवतेकत्वनिबन्धनेति । निवसैकनिरूदराश्वणिकस्वग्रयुक्ते 
र्यकः । अङ्नत्वेन कानान्यत्वेन । ज्ञानत्वं ज्ञानपदस्य निरूढक्षणाम् । सुलरादौ चस्यस्वी कारेत्वसश्वापादकाञ्चान- 
निषयतानवच्छेदकस्वसयेवेच्छा विषयतायां प्रयोजकत्वम्, नतु ब्ृ्तेः । तथाच क्ञानये्यादौ क्ानपवसुच्छानषच्छेद्- 
कटवा भ्रयविषयकवचित्परम् । फलठेकयादिति । भावरणनाशरूपफरुविरिष्टसवेनेदमंशावच्छिं्रविदेव फरम्, नतु रज- 
लस्ब्छन्ना । तथाचोक्तफरुलेक्यात्तदवच्छिन्नवृत्ति्ानयोरेवेयम्यवष्ार इति भावः । तदभिभ्यत्ताभ्बां रक तागरण- 
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[ अमस दृत्तिद्रयोपपत्तिः ] गोडन्रह्मानन्दीयुता । ६५५ 

वा, इदर्मशावच्छित्रतदनवच्छिन्नाभ्यामिदमंशरूप्याधिष्ठानचेतन्याभ्यां वा, वेद्यत्वेनावच्िछन्नफटस्य 
मेदात् कथं फठेक्यम् ए अनवच््छिन्नफलीभूतचिन्मात्रामेदस्य सवत्र समानत्वात् । नदीदमंशेऽपि 
तदवच्छिन्नमेव चेतन्यमुपादानम् ; आत्माश्रयात् । न वा रूप्ये इद्मेशानवच्छिन्नमुपादानम् ; “इदं 
रूप्यःमिति भतीत्यञुपपत्तेरिति- चेन्न; अविद्ाचत्तिस्तावन्नज्ञाननाशिका कित्वन्तःकरणन्रुत्तिरिद" 
माकारा 1 तथाच तदभिव्यक्तचेतन्यमेव रूप्यमभिव्यनक्तीति फठेक्य संभवात् । नह्यवच्छेदकसेदेनं 
फलमेदः, कितु व्यञ्कमेदेन । तथाच परमा्थसच्चेतन्यमयिषठानमध्यस्तक्लानस्य । तच्च द्वि विधं व्याव. 
हारिकसत् प्रातिभासिकसनच्चेति । तदुक्तं--प्राग्भ्यावहारिकसरवविषयत्वात् अद्यं नागमवबाधक 
मिति । परमार्थसच्वमादाय तरिबिधे सत्वम् ॥ इति भ्रमस्य चृचिद्वयत्वोपपत्तिः ॥ 

गोडब्रह्मानन्दी ( लघुचन्द्रिका ) 
माशविरिष्टाभ्याम् । वृत्तेधिहुपरागाथसे प्रथमः पश्चः, आवरणनाशञार्थस्वे तु द्वितीयः पक्षः । अथ मनोऽवच्छिन्नचितो 
जीवस्वपक्षे विषयचेतभ्यमनाघ्रुतमेव; जीवस विषयचेतन्येनामेदानमिभ्यक्लेव चस्यभावके निषयाद्वटव्वात् , 
भतस्तदक्षमभरिल्याह--इदमंरोति । चेतन्याभ्यामिति । इदमंशरूप्यडत्तिश्ृतप्रमात्रमेदापन्नाभ्यामिति शेषः । 
यद्यपि दुष्यञन्ये न्यायाष्ृते मध्यमो वाकारो नासि; तथापि पक्षत्रयसंभवात् स उक्तः । अभिव्यनक्तीति । दद्म 
अक्तानाखीकारपक्षेऽपि इदमाकारदृत्तेदेभ्यवाद्याकारकसव संभवेन द्रभ्यस्वादिविरिष्टंशे अक्ताननाश्षकलं बोध्यम् । 
उयक्चकेति । अक्ताननाक्षकबृत्तीय्थः । सस्ताननादकमेदेनेति याचत् । तच्च अध्यस्तं च ॥ इति रमस्य 

चृत्निद्धयोपपत्तिः ॥ 

अथ रमस्य बृ्तिद्धयोपपत्तिः । 

(१) त्र स्यायामृतकाराः-- 
अध्यस्तानियकते तदनुमवो न संभवति । अधिष्ठानांशेऽन्तःकरणन्रत्तिः, अध्यस्तारो चाविदादृत्तिः तादात्म्यस्यापि 

भानान्नाख्यातिमतप्रवेश इति तु न युक्तम्; इद मोऽप्यध्यसत्वेन तदे इदमिति हि वयात्मकं, इदंरूप्यमिति च व्यात्मकं, खर 
चतुरात्पकं च सात् । अतएव हि रूप्यचाक्चुषलोपपत्तिः । अन्यथा रूप्यज्ञानसयावियादेत्तिले ्रतिभासिकतया प्रतिमासस्याव” 
द्यकलेनाष्यसविषयन्ञानसख चाध्यस्तलनियमेनावियावृत्तेरपि अविद्याृत्तिफल्ितिचेतन्यवेयत्वेनानवस्थाभरसङ्गः । नहि चक्चगत~ 
दोषजन्यो भ्रमोऽचाक्षष इति युज्यते अन्यथा त्वचा राङ्खख चश्चुषा रूप्यसादर्यसख च यहणेन निमीलितचश्चुषोऽपि पीतभ्र- 
मरूप्यभ्रमयोयापत्तिः । एवंचैकमेवेदं रजतमिति ज्ञान, नतु त्र वत्तिद्रयम् ; अन्यथा तदैकयाज्ुभवविरोधापत्तेः, विषयेक्येन 
तु न तदैक्यापत्तिः; धरारावादिकज्ञानानमेकल्वापत्तेः ¦ वस्तुतस्तु--विषयेक्यस् ज्ञानेक्याभ्यासनिमित्तलं न दृष्टम् । 
विषयमेदमहकाटे ज्ञानमेदाम्रदोऽपि तनिमित्तलवं विषटयति । किचेदंदत्यवच्छेदेनाविथाडृत्तिनं संभवति; तस्या ज्ञातेकत्वेन 
तदवच्छि्ञचेतन्यगताज्ञानाभावात् , डक्तितत्तवं विजानतः इदइृत्तितच्वं चाजानतः रूप्यनिड्ृत्तावपि तदज्ञानानुद्त्तिप्रसङ्गाच । 
भवाधितन्ञनेक्या्ुभवोऽप्यत एवोपपद्यते । सिकर्षस्य प्मामात्रसहकारिलरादसंप्रयोगेऽपि अलयक्षोपपत्तिः । ज्ञानत्वमन्तः- 
करणय्त्ताविवाविदयाडत्तावपि वियत एव; अन्यथा रजतं जानामीलनुभववियेधात् । अन्तःकरणवृत्त ज्ञानलोपचारादिति 
विवरणानुसारेणेदंरेतेरपि ज्ञानलामावेनेदंढ्तिरपि न ज्ञानं स्यादिति ज्ञनक्याद्चभव विरोधोऽपरिहायय एव । अज्ञाननिवरैकलख 
धारावाहिकद्वितीयादिज्ञानेऽभावात् अरकाशकचैतन्यपरतिफलनोपाधिलमेव ज्ञानत्वम्रयोजकमिति अवि्य्ृत्तिरपि ज्ञानमेव; 
परोक्षभ्रमैकत्वाचुमवविरोधात् । अपरोक्षैकरससाक्चिह्पफकैक्येनापि नेकत्वानुभव उपपयते । परमार्थतस्तु-उपाष्य- 
वच्छि्नतदनवच्छियैतन्ययोभेदेन न फरैक्यमपि । अनवच्छि्फटीमूतचैतन्यामेदस्तु सर्वत्र समानः । सर्वथा भ्रमे 

वृततिद्रयै नोपपयते इति-वणैयन्ति ॥ 

(२) अद्वेतसिद्धिकारास्त- 
अथिष्ठानारोऽन्तःकरणदृक्तिः, अध्यस्तांरे चाविाृत्तिः । एवमपि तादात्म्यस्य भानात् नाख्यातिमतप्रवेशः । नहि वरये 

सर्वैनराध्यासे श्यात्मकतां ब्रूमः, किंतु अन्तःकरणटृत्तिसापेक्षधिष्ठानपरकारोे इति इदत्वायधिष्ठानस्य खप्रकाशत्वा्नेदमिति 

ब्यात्मकतापत्तिः । पतेन--दंरूप्यमियसख त्यात्मकतापत्निः खपे चतुरत्मकतापत्तिश्च-पराहता; खमे इदंरूप्ययोरुम- 
योरप्यविद्यावच्छिन्नचैतन्याधिष्ठानकत्वेन तस्य खप्रकाशलाच्च । वचाक्षुषत्वा्चभवस्तु अनुभवलमत्रेऽपि आत्मानं परयामीति- 
वदौपचारिकः । उपचारे च निमित्तं चाक्छुषेदंवृच्यवच्छि्नचैतन्यस्थाविद्यापरिणामत्वमिति मन्तन्यम् । अविदाृत्िपरति- 
फठिते चेतम्येऽवियृतेः खत एवोपाधित्वेन नानियादत्तेरपि ्रातिभासिकत्वेऽनवस्थाप्रसङ्गः । रूप्यमिति तु न ज्ञानगता- 



६५६ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः ९ ]] 

अथं सत्तत्रैविध्योपपत्तिः । 
` नयु-पवं सभैषिभ्यविभागो नोपपद्यते, प्रातिभासिकादप्यपकृष्टस्य खप्ररूप्यस्य ग्यावटारिका- 
दप्युल्छृ्टाया अविदयानिच्त्तः सद्धावादिति- चेन्न; खाप प्रातिभासिकनिङृषटत्वे भरमाणाभावात् । 
तथाहि-प्रातिभासिकत्वं हि परतिभासखमात्रसच्वम् , तच्च खभ्नजागरयोः समानम् । ननु-जोगरे 
अधिष्ठानतावच्छेदकेदमंश्स्याधिकसखन्ताकत्वं, खप्रकाले तस्यापि पातिभासिकत्वमिव्येव निकृषत्व- 
भिति--चेशनः. सम दि. इदमो . नाधिष्टानावच्छेदुकल्वम् तुसथवदएरोप्यत्वात् 1, तत्राचिष्ठानमविदया- 

__ गोडव्रह्मानन्दी ( रुघुचन्द्िका ) । 
आसेप्यत्वादिति । यच्तु- स्मे इदभंश आरोपिततोऽपि न बाध्यते, तेन रुप्पादुर्ृष्टं तदिति भक्ते विव 

कारः; साकारवादग्रसङ्गात् । अपरोक्षलानुभवस्तु न।तीतविषयवदुपपद्ते । दोषाणां खश्चय एव।तिश्यजनकलमिलयत्र न 
विनिगमकं हर्यते । खंसंबन्धिन्येव का्य॑जनकलाङ्गीकारात्तु नातिप्रसङ्गावकाशः । ज्ञनेक्यानुभवस्तु विषयामेदेनोपचार- 
निबन्धनः! उपचार्शब्दार्थश्च विषययोरमेदाध्यासे ज्ञनयोरप्यमेदाध्यास इति नाजुभवविरोधोऽपि ! यावता च ज्ञनमेदसा- 
वतां विषयैक्याध्यासख ज्ञानेकयाध्यासनिमित्तलमपूैमपि कहप्यत एव । सामय्यभावात्ु विषयमेदरहकटि. न ज्ञानमेदग्रट् 
इति न तदापत्तरवक।शः इरदगृत्यवच्छेदेन रजतदृत्ति्त॒ छकत्त्यवच्छिनिचैतन्यगोचराविवाया एव परिणामः, नतु तदव- 
च्छिलचैतन्यगताविदापरिणामः । इदंदृत्तिरिं अआश्रयावच्छेदिकैव नतु विषयावच्छेदिकेति न दोषः । छक्तितच्यं जानतः 
इदंदृतित्वं चाजानतो रूप्यनिकृत्तावपि तदज्ञानादुकृततिप्रसङ्गोऽप्येतेन पराहतः; ' छक्तित्वाज्ञाथेवोभयपरिणामित्वात् । अध्य- 
स्तेन सहेन्द्िथासंप्रयोगात्तु बाधकान्नावाधितज्ञानेक्यादुभवः । . सञ्चिकषैख प्रमामाघ्रसामभ्नीतवामावात् प्रयक्षत्वोपपत्तिर- 
प्यविाठृ्यङ्गीकार एवोपपद्यते । अथवाऽविदारृततन ज्ञानम् ; ज्ञानत्वसाज्ञाननिवर्तकमघरत्तितवादिति न ज्ञनेक्यालुभव- 
विरोधः ! धारावाहिकद्ि तीयादिज्ञानमपि तत्तव्काकवििष्टविषयक्रत्वेनानधितविषयमेवेति नाजुपपत्तिः । पयोक्षन्रमेऽपि 

फरेक्योपचारेण ज्ञनक्यानुभवोपपत््या फलैक्यनिवन्धनो वाऽयमैक्यानुभव इति सर्वं सुस्थमिति-नि रूपयन्ति ॥ 

~ (२) तरङ्िणीकारस्त॒- 
^ --इदमंराधिष्टानसख खयं प्रकशः तदवच्छिन्नचैतन्यस् इत्तिकृत इति इदमंशे ऋअत्मकतायाः तत एवेदं रूप्यमिति 
श्यात्मकतायाः खप्रे उभयाध्यासेऽपि इदमोऽबाधेन त्रोक्ृष्याश्वावियावृत्तरद्गीकरणीयतयाऽविध्ायिषठनखर्यप्रकारातदव- 

च्छिन्नवेतन्यसंबन्धि्रत्तिृतम्रकाशाभ्यां चतुरात्मकतायाश्च समाप्या न भ्रममात्रे ज्ञनमेदः । इदंपदयामीतिवत् पीतं पदया- 

मीघपि अनुमवेनोपचारकल्पने मानाभावाचाश्ुषत्वाज्ुभवोऽप्यसकमेवानुकूलः 1 अनिदयन्रततेः प्रातिमासिकायाः अतीतो 
सत्वं, सत्वे च अतीतिरिखन्योन्याश्नयात्खयमेवानुपाधितया इत््यन्तरेणेवाविय्रत्तिप्रकाशस्यावदयकतया वृत्तिमेदपक्षेऽनव- 
स्थाप्रसज्ञोऽप्यपरिहाय एव । ज्ञनिक्याुभवोऽपीदानीमेव रक्षितो भवति । विषयेक्येन तु न तदुपपत्तिः; एकविषयकप्र्य- 
कषादुमिलादीनामपि तदपित्तेः । अन्यथा बाधकाटे विषयमेदमरह इव ज्ञानमेदयहोऽपि समापयेत । कदापि वाधकारले 
गृत्तिभेदगरहस्याभावान्न सामग्रीविरदात्तदभावः । इवत ज्ञातैकसत््वेन तदचनच्छेदेनायिष्ठानावरणं विना नावियाकृयुलत्ति- 
संभवः । छक्तितत््वाज्ञानखेवोभयपरिणामलच्ुक्तितत्वन्ञानेनोमयनार इति कल्पनायां तु अज्ञानद्टयविवर्वत्वोक्त्ययोगः 

इति-भ्याखादिसत्रतकोस्वुपूरेः पश्चयुगं युजि । न्यायागततरङ्गिण्यामनिवाच्यस्य खण्डनम् । इति-- 
ग्रतिपादयन्ति ॥ 

, (४) ठघुचन्द्रिकाकारास्त्- 
यत्रादौ रूप्यभ्रमः तत्र पश्चचेत्रीयलादिभ्रमः, तत्र रूप्यं चेत्रौयमिति यदपि बत्मक्छम् ; तथपि यत्र युगपत्तादश- 

भरः, तेतरैकमेवाज्ञानमिति मनोकरत्तिरूपायिष्ठानधीजन्यभ्रमो ्तद्यात्मक एव । एतेन--खप्रभमोऽपि- व्याख्यातः । 
जयमारायः- यत्रादौ इदमिति शक्तिधीः पश्वत्तत्र रूप्यमिति धीः, तत्रावियावच्छिन्नचैतन्यगोचराविद्ावृत्या साकं 
वत्तियं, यर तु युगपत्ताददाध्रमः, तच्च तया साकं दृततिद्रयमिति नेदं ज्ञने ददं रूप्यमितिन्ञाने खप्ररप्यभ्रमे च दवििचतु- 
लकतापादनमनाकसरं खमते । रूप्यं परर्यामीति ठ अनुभवः ओपच।रिक एवेति न तदपरोक्षलानुपपत्तिः खोपहि- 
तचितेवावियादृत्तिप्रकारा संभवादु्यन्तरयानाव्ररयकलादबिवाठत्तः खयमेवोपायित्वाज्नानवस्थअसङ्गोऽपि । ज्ञनेकयानु भवस्तु 
अभेदाष्यासनिवन्धनः । कायैकारणत्वादिविचारकाटे कदाचिज्ज्ञानमेदोऽपि गह्य एवेति विषयभेदग्रहकाछे ज्ञानभेदाभरहस्य 

सामम्रीविरहनिबन्धनत्वे न कोऽपि दोषः । एकखेवाज्ञानस्योभयपरिणामित्वेऽपि रुप्यनारेनैव तस्रतीलयभावोपपत्त्याऽज्ञान- 
दयविवर्तानङ्गीकारादिति सर्वमनवयमिति-विघेचयन्ति ॥ 

दति भ्रमस्य वृत्तिद्धयोपपत्तिः ॥ 



[ सत्तत्रेविध्योपपत्तिः ] गोडन्रह्मानन्दीयुता । ६५७ 

चच्छिन्नमेव चेतन्यमिति वक्ष्यते ! अविचानिचृत्तेः पश्चमभ्रकारतापक्ष सखंसारकाटीनसच्वस्येवायं 
विभाग इति न न्यूनता । यद्वा--अविदयानिच्रत्तेः सस्वामावेन सत्वविभागे न तदसं्हनिबन्धनो 
दोषः । वस्तुतस्तु--अविद्यानिचत्तिः बह्मखरूपा अनिर्वचनीया वेति न विभागन्यूनता । नच-- 
विभागस्य तात्तिकत्तवे अपसिद्धान्तः, अतार्विकत्त्रे चिविधत्वं गतमेवेति- वाच्यम्; बह्यातिरिक्त- 
मतत्िकमिति वदतो विभागाता्तिकत्वसेष्रत्वात् ! नच तर्हिं तास्तिकैविध्यहानिः; को हि 
बेबिध्यस्य ताच्विकत्वं ब्रवीति ? कितु व्यावहारिकत्वमेव । नच--ताच्िकस्य बरह्मणोऽताचतिकाच्छु- 
क्तिरूप्यात् बाधाधिगस्यस्य विभागस्य कथमताचिकत्वसिति--वाच्यम्; बाघबोध्यत्वं न तासिकत्वे 
भयोजकम्, किट्वबाध्यत्वम् । तच न ब्रह्मातिरिक्तच्रत्ति; नेद नानेत्यादिना वाधात् । नच चरिविध- 
सतवाङ्गीकारे बहयेव सदिति खमतविरोधः; तस्य परमार्थसद्रहयैवेलेतत्परत्वात् । पएतेन--विश्व- 
मिथ्यात्वन्रह्मनिर्विंेषत्वादावप्येवं बिकसप्य दूषणसिति--अपास्तम् । नजु-अव्र परमार्थसदेव 
सदितरद्यं सद्धिक्षणमेव सेन भाति, वाधविटस्बाविकभ्बाभ्यां तद्द इलयभिगरेतम्, उत वा 
सत्वस्यैवावान्तरभेद् इवि 1 नाद्यः; त्वन्मते रूप्याभावे रूप्यघीरिव सच्वामाते सखबुद्धेरयोगात् । 
कदाचिदपि सचवाभावे त॒च्छवदुत्पस्याद्ययोगात्, व्यावहारिके प्रातिभासिकादर्थगतविरोषाभावेन 
तत्राथक्रियादेः श्वुतीनां तदिषयत्वेन प्रामाण्यस्य चायुक्ल्यापातात् । प्रत्युत नभोनेस्यश्रमहेतोरिव अर्थ- 
आान्तिहेवत्वेनाप्रामाण्यनिश्चय एव स्यात्। नान्यः; आसोपितानासोपितसाधारणसामान्यधमौमावात् , 
व्यावहारिकस्यानारोपितविशेषत््े इष्रापत्तेश्चेति-- चेन्न; द्वितीयपश्चस्येव श्ोदक्षमत्वात् । तथाहि-- 
अब्राभ्यत्वरूपमारोपितानायेपितयोः सामान्यम् । अन्यदा वाध्येऽपि खकाराचाध्यत्वमत्रेणारोपित्तेऽपि 
तस्य संभवात्, आरोपितानासेपितयोरेकसामान्यामावे मरच्याद्यतुपपत्तेरूक्तत्वात् । अतप्वोक्त-- 
“आकाशादौ सत्यता तावदेका प्रत्यरा खत्यता काचिदन्या । तत्सस्पकौत् सलयता तच 
चान्या व्युत्पश्नोऽयं सव्यशाब्दस्तु तत्र ॥ इति । यथा प्रातिभासिकरजते ज्ञातैकसदेकं रजतत्वम्, 
लोकिकपरमार्थरजते चान्ञातसद्परं रजतत्वम्, तद्धुभयाुगतं चासोपितानारोपितसाधारणं रजतत्वं 
रजतशब्दारमस्बनम्, एवमाकाद्यादावारोपितेका सत्यता, चिदात्मनि चानारोपिताऽपरा, तदुभय- 
जिन 9५ 

गोडबह्यानन्दी (रुधुचन्द्रिका ) । 
क्षितम्--इति, तन्न; “स्वसच्टं सर्वं चदय मिध्ये'ति जागरमययेनेदमखखापि बाधात्, बहिश्थसेद्मशसखय व्यावहा- 
रिख प्रयक्षायनवतारेण स्मे माहकाभवेन रूप्यवदिदमन्रख्ापि प्रातीतिकस्वाच, जा्रलयपि शुक्तिरूप्यादिदरमश्स्यो- 

्ोस्कृषैसंभवेन जाम्रच्छुक्तिरूप्यपेक्चषया ख मङ्क्तिरूप्यसखय तावताप्यपक्षात्रतिपादनेन श्रङृतातुपयोगान्च । सस्वा- 
भावेनेति । नच तस्यास्तुच्छत्वापत्तिः; उत्परयादिमस्वात् । बह्यखरूपा केवल्बह्यरूपा ्यमानबद्यरूपा वा । 
द्वितीयपक्षे ज्ञानरूपस्वे पयेनसनम् । अनिर्वचनीया वेति । तथाच पञ्चमप्रकारत्वपक्चे नाश्चस्यावियोपादानकत्वा- 
भावादेव बिन्नाखस्वादनिवच्यत्वं त दुवारमिति भावः । अयुक्त्यापातात् भयुक्तध्वापातात् । अप्रामाण्यनिश्चय 

इति । म्यावहारिकष्ठानख उक्तश्चतीनां चेव्नुषभ्यते । अनारोपितविरोषत्व इति । प्रातिमासिकन्याच्रत्तखानारो- 
पितविशेषस्याश्रयत्वे । सबाध्यत्वरूपं बाधविषयस्वसामान्याभावरूपम् । खकाटाबाध्यत्वेति । सकारावच्छिनोक्ता- 
मभेदः । मात्रपदादनवच्छिक्न्योक्ताभावस्य भ्यवच्छेद्ः । तृतीयाथेखामेद्स्य तस्येयत्रान्वयः । प्रचृच्याद्ययप- 

पत्तेरिति । येन रजतस्वादिना विरिष्टं पूवेुपर्ञ्धम् तस्रकारकप्रवृत्ेश्रमस्थरेऽप्ययु भवात् अमख तस्प्रकारकत्व- 
मावहयकम् । तथाच अबाध्यस्वप्रकारकभवरृत्यर्थं तस्रङारकत्वमपि अमसखावद्यकमिति अमनिषये भवाध्यत्वसाभान्य- 

सिद्धिरिति भावः । ज्ातैकसदिति । उभयाजुगतजातेरागन्तुकदोषाक्तानादिफा्यतावच्छेदकस्वासंमवात् भ्रमाण- 
व्यापारं तिना भ्रातीतिकनिष्ठतया भानासंमवाच्च ्ञातेकसद्रजतस्वादिकमावदयकमिति भावः । अक्ञातसदपरमिति । 
साकषिमान्रभाखरजतस्वादः भ्रमाणवेद्यव्वानुपपत्तः प्रातीतिकसाधारणेनं रजतप्वादिनए व्यावहारिकस्य कायविरोषं भ्रति 
देठत्वे प्रातीतिकरजतादप्ुक्कार्योत्पस्यापत्तेश्च साक्षिभास्यादन्यदुक्तकायदेतुतावच्छेदुकं भ्यावहारिकमान्रचच्यावद्यक- 
मिति भावः । उभयानुगवषवे मानमाह-रजतश्चब्दे ति । रजतादिश्चब्दानां` प्रातीतिकेऽपि ्रयोगाडुभयजालोः अयो- 
गनिभि्ततवे नानाथैत्वापत्तेरुभयविरोष्यकस रजतत्वप्रकारकन्ञानसय हषे विशेषादिकार्य प्रति उभय तिरिक्तरजतत्वप्रकार- 
कत्वेनैव देतुष्वादु भयाचुगतं रजतत्वाचावश्यकमिति भावः । यत्तु-्रातीतिकव्यावक्षरिकयोरेकसामान्यासंभवः-- 
इति, तश्च; बद्यदृडययोरवाध्यत्वसामान्यस्येव तादात्म्यस्येव च तयोस्तत्संभवात् । यदपि--मातीतिकमान्नदरृत्तिर- 
जतस््रादौ मानाभावः; दोषादिक्ायेसरख दोषादितिशिष्टस्वेनेव संभवात्, भतीतिकसंसृषटरूपेण श्यावहारिकरजतसरा- 

स. सि, ८३ 



[ सत्ता्रेविध्योपपत्तिः ] गोडबह्यानन्दीयुता । ६५७ 

चच्छिन्नमेव चैतन्यमिति वक्ष्यते ! अविद्यानिचृत्तेः पश्चमभ्रकारतापक्षि संसारकारीनखच्वस्येवायं 
विभाग इति न न्युनता ! यद्धा--अविद्यानिचृत्तेः सस्वाभावेन सच्वविभागे न तदसंग्रहनिवन्धनो 
दोषः । वस्तुतस्तु--अविय्यानिचृत्तिः बहमखरूपा अनिर्वचनीया वेति न विभागन्युनता । नच-- 
विभागस्य ताच्िकले अपसिद्धान्तः, अतास्विकरवे चिविधत्वं गतमेवेति-वाच्यम्; बह्यातिरिक्त- 
मतास्तिकमिति वदतो विभागाता्तिकत्वस्येष््वात् ! नच तर्हिं ता्िकञचैविष्यहानिः; को हि 
चेनिध्यस्य ताच्िकत्वं ब्रवीति १ किंतु व्यावद्ारिकलत्वमेव । नच--ताच्िकस्य बरह्मणोऽताच्िकाच्छु- 
क्तिरूप्यात् बाधाधिगस्यस्य विभागस्य कथमताचिकस्वसिति--वाच्यम्; बाघबोध्यत्वं न ताच्तिकत्वे 
भरयोजकम्, कित्वबाध्यत्वम् । तच न ब्रह्मातिरि्तचचति; नेदनानेत्यादिना बाधात् । नच चिविध- 
सतवाङ्गीकारे ब्रह्मेव सदिति खमतविरोधः; तस्य परमार्थसद्रदधैषेयेतत्परत्वात् । एतेन--विश्व- 
भिथ्यात्वघ्ह्मनिर्विंशेषत्वादावप्येवं बिकरप्य दूषणसमिति--अपास्तस् 1 नञु--अत्र परमार्थसदेव 
सदितरदये सद्धिलक्षणमेव सत्वेन भाति, बाधविरम्बाविलम्वाभ्यां तद्धेदं इत्यभिप्रेतम्, उत वा 
सत्वस्येवावान्तरमेद् इति 1 नाद्यः; त्वन्मते रूप्यामावे रूप्यधीरिव स्वाभाव सच्ववुद्धेरयो गात् 1 
कदाचिदपि सत्त्वाभावे तुच्छबदुत्पस्याययोगात्, व्यावहारिक भातिभासिकादर्थगतबिशेषाभावेन 
तत्राथक्रियादेः श्वुतीनां तद्विषयत्वेन प्रामाण्यस्य चायुक््यापातात्। प्रत्युत नभोनेस्यश्रमहेतोरिव अर्थ- 
आन्तिहेतुत्बेनाप्रामाण्यनिश्चय एव स्यात्। नान्यः; आरोपितानासोपितसाधारणसामान्यधमोभमावात् , 
व्यावहारिकस्यानारोपितविरोषत्ते इष्टापत्तेश्चेति--चेन्न; द्ितीयपश्चस्येव श्चोदक्चमस्वात् । तथाहि-- 
अव्राध्यत्वरूपमारोपितानायेपितयोः सामान्यम्! अन्यद् वाध्येऽपि खकाराचाध्यत्वमात्रेणारोपितेऽपि 
तस्य संभवात्, आरोपितानासोपितयोरेकसामान्यामावे ग्रव्रस्यादययतुपपत्तेरूकत्वात् । अतप्वोक्त-- 
आकाशादौ सल्यता तावदेका परत्य््रा्रे सद्यता काचिदन्या । तत्सम्पकौत् सलयता तत्र 
चान्या ्युत्पन्नोऽयं सत्यशाब्दस्तु तत ॥" इति । यथा प्रातिभासिकरजते क्षातेकसदेकं रजतत्वम्, 
लोकिकपरमार्थरजते चाक्ञातसद्परं रजतत्वम्, तदुभयाुगतं चासोपितानारोपितसाधारणं रजतत्वं 
रज्तशष्दारस्बनम्, एवभाकाश्ादावारोपितेका सत्यता, चिदात्मनि चानारोपिताऽपरा, तदुभय. 

गोडब्रह्मानन्दी ( लघुचन्द्रिका ) । 
क्षितम्- इति, तकन; “स्वस सर्वं द्दयं मिथ्येति जागरप्रल्येनेदमशञस्यापि बाधात्, बहिश्थखेदमरस् व्यावह।- 
रिख प्रल्यक्षाद्यनवतारेण स्मे अहकाभवेन रूष्यवदिदमद्राख्यापि प्रातीतिकस्वाच्च, जाभ्रलयपि शुक्तिरूप्यादिदृ्मश्चस्यो- 

्तोर्कषसंभवेन जामच्ुक्तिरूप्यापेश्षया ख मञ्क्तिरूप्यस्य तावताप्यपक्षौप्रतिपादनेन प्रष्तानुपयोगाच्च । सस्वा- 
भावेनेति । नच तस्यास्तुच्छत्वापत्तिः; उष्पच्यादिमस्वात् । ब्रह्मखरूपा केवर्बरह्यरूपा ज्ायमानबह्यरूपा वा 1 

द्वितीयपक्षे ज्षानरूपत्े पयैवसानस् । अनिवैचनीया बेति । तथाच प्ञ्जमप्रकारत्वपक्षे नाश्चसाचिद्योपादाचकस्वा- 
भावादेव चिद्धाखत्वादनिर्वाच्यत्वं तु दुवीरमिति भावः । अयुक्त्यापातात् भयुक्तष्वापातात् । अय्ामाण्यनिश्चय 

इति ! भ्यावहारिकन्तानस्य उक्तश्चतीनां चेदयनुषभ्यते । अनारोपित विदोषत्व इति । आतिमासिकन्यचरृत्तस्ानाये- 
पितविरोषस्याश्रयस्वे । अबाध्यत्वरूपं बाधविषयस्वसामान्या मावरूपम् । सखकारावाध्यत्वेति । खकाङावच्छिनोक्ता- 
भाभेलयथः । मात्रपदादनवच्छिक्स्योक्ताभावस्य भ्यवच्छेद्ः । तृतीयार्थख मेदस तस्येयत्रान्वयः । प्रचृच्याद्यञुप- 

पत्तेरिति । येन रजतत्वादिना धिरिषटं पूर्वसुपख्ञ्धस् तसरकारकप्रवृतेमस्थरेऽप्यनु भवात् अमस तत्पकारकस्व- 
मावद्यकम् । तथाच अवाभ्यत्वप्रकारकमवूरयर्थ तद्परकारकत्वमपि अमस्यावरयकमिति अमनिषये अबाध्यत्वसाभान्य. 

सिद्धिरिति भावः । क्ञातैकसदिति । उभयानुगतजातेरागन्तुकदोषा्ानादिका्यैतावष्डेदशस्वा संभवात् अ्रमाण- 
व्यापारं विना भ्रातीतिकनिष्ठतया भानासंभवाच्च ्ञातेकसद्रजतत्वादिकमावर्यकमिति भावः । अज्ञातसदपरमिति । 
सक्षिमाजभास्यरजतत्वादेः प्रमाणवेद्यलानुपपत्तेः प्रातीतिकसाघारणेनं रजतष्वादिना व्यावहारिकस्य कार्यविरोषं प्रति 
देरत्वे प्रातीतिकरजतादप्युक्तकायोत्प्यापत्तेश्च साक्षिभास्यादन्यहुक्तकायहेतुतावच्छेदुकं ग्यावहारिकमाच्र्यावद्यक- 

मिति भावः । उमयाजुगतष्वे मानमाह-रजतशचब्दे ति । रजतादिश्चब्दानां ` प्रातीतिक्ेऽपि भयोगादुमयजालयोः भयो 
गनिभित्तत्वे नानार्थैष्वापत्तेरभयविरोष्यकस्य रजतत्वम्रकारकन्तानस्य हषषिरोषादिकार्य प्रति उभयातिरिक्तरजतत्वभ्रकार- 
कत्वेनैव देतुष्वादुभयानुगते रजतव्वाद्यावर्यकमिति भावः । यच्ु- प्रातीतिकम्यावह्ारिकयोरेकसामान्यासंभवः-- 

शति, तन्न; बद्यद्दययोरबाध्यखसामान्यस्येव तादात्म्यस्येव च तयोस्ततसंभवात् । यदपि-- प्रती तिकमात्नवरत्तिर- 
जतस्वादो मानाभावः; दोषादिायेस्रख दोषादितरिशिष्टस्वेनेव संभवात् , भावीतिकसंसष्रूपेण श्यावहारिकरजतस्रा- 

अ. सि, ८३. 



[ सत्तात्रविध्योपपत्तिः ] गौडब्रह्मानन्दीयुता । ६५९ 

पायत्वमाचम्, न तु तद्वद्धौ विषयत्वम्। अतो नाखण्डार्थंताहानिपरकारताच्िकत्वापन्ती । बिष्य- 
कारकत्वेऽपि संरायादिनिवतेकत्व मुपपादितमेव । तस्मादज्ञानोपादानकं जगन् मिथ्येति सिद्धम् ॥ 

उपाधिवाधप्रतिपश्चराल्ये निपश्चवाघधागमसग्यपेक्चम् । 
हदयत्वमन्याहतमम्बरादिमिथ्यात्वसिद्धो उदं हि मानम् ॥ 

तदेवं द्यस्य प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वान्तद तिरिक्तत्रह्मरूपाखण्डार्थनिष्ठवेदान्तवाक्यं प्ररतस्वावेदंकम् । 
सखण्डार्थंविषयकं सर्वैमतत्वविदकसेषेति । यद्य पीदं जह्यज्ञानाभ्यवहितश्चमविषये भातिभासिकेः 
उ्यावहारिकरक्षणमतिष्यास्षम् । प्रतिभालिकरश्चणं चाभ्याप्तम्› तथापि करणसंसगिंदोषप्रयुक्तत्वं 
तदर्छसर्गिदोषप्रयुक्तत्वं च तयो रुश्चणं निरवद्यम् ॥ 

इति सत्ता विध्योप्पन्तिः ॥ 

अविद्यातत्कायात्मकनिविडवन्धन्यपगमे यमदेतं सयं प्रततपरमानन्वममृतम् । 
भजन्ते भूमा भवभयभिदं भन्यमतयो नमस्तस्मे नियं निखिटनिगमेशाय हस्ये ॥ 

अनादिसुखरूपता निखिखदश्यनिभुकता निरन्तरमनन्तता स्फुरणरूपता च खतः । 
नरिकार्परमार्थंता भिविधमेदयुन्याचमता मम श्वुतिश्चतापिता तदहमस्ि पूर्णौ हरिः ॥ 

इति भ्रीमत्परमहेसपरिजाजकाचायेश्रीविश्वेश्वरसरखतीश्चीचरण शिष्यश्रीमशुसुदनसरसती 
विरचितायामद्धेतसिद्धो सपरिकरप्रपश्चमिभ्यात्वनिरूपणं नाम 

प्रथमः परिच्छेद्ः ॥ 

गोडब्रह्मानन्दी ( कघुचन्द्िका }) । 
निपश्चवाधस्तकः । हर्यतं दस्यस्वादिदेवः । ददं हि इढमेव । करणसंसर्मिदोषभ्युक्ततव मिति । करणस 
कृष्टविषय निष्ट्रलया्स्या या दोषनिष्ठा प्रयोजकरूता तनि रूपितप्रयोज्यताव्वमिलय्थः ! काचादिदोषाणां हि चश्चुरादि- 
सञिज्ष्टविषथनिष्टप्रया सस्या प्रा्ती तिकाध्यासहेतुप्वम् ; पतेक्षश्रमस्थलेऽरि व्याक्षिहानादिकरणसंसषटपक्षादितिष्प्रया- 

सत्यैव ्रादीतिकाध्याखदोषयोः कायकारणभावः; अन्यथा ह द्द वहयाचयुसच्यसंभवात् , अवरिचायास्तु व्यावहारिक- 

विषयक भ्रमं प्रति तादात्म्येनैव देतुवम् । अतः करणसंसष्टप्र्यासच्यन वच्छिन्रप्रयो नकतानिरूपितप्रयोऽय तावं 
तदसंसर्गीयादेरथैः । अबिद्यान्पदोषप्रयुक्छःवमविचादोषश्रघुक्तत्वं च दयोः प्यवसिताथैः । तेन करणसन्निकर्पादिर- 
नसुगतस्वेऽपि न श्चतिः । दोषदं च शक्तिवि्ेषः । तदवच्छिक्चा प्रयोजकता अथमलक्कणे निवेश्या, तेन दोषश्रलक्षादौ 
व्यवहारिके नातिन्यासिः । तादृशप्रयोजकतानिरूपितग्रयोभ्यतापि शक्तिविरोषरेणेव ॥ हितीयरक्षणे ठु मूरखाधिद्यानिवे- 
शनात् न प्रातीतिक्के, अरिव्या्िः । तस्पयुक्तव्वय चानादिष्दयेऽपि सत्वान्नत्याक्तिः । अविद्यान्यदोषकायैतावच्छेद्क- 
संबन्धश्च स्वाश्रयाविच्ाविषयतवच्छेदकखं शुक्तित्वादिविविषशटलिषटम् । नच-रजतादेरिदमाद्वेव तादास्म्येनोखत्तिः, 

रजतादिभ्रमस्य चेदमादिक्ञान एव॒ तादास्म्येनोत्पत्तिरियत्र नियामकाभावादग्यवस्येति-वच्यम्र; तत्तदोषविरिष्ट- 
रजतस्वाद्यवच्छिन्नस्य तदारम्येनो व्पत्तौ तत्तदोषाणमिदमादिनिष्टसंबन्येन देतुत्वानां स्वीकारात्, सख्ाश्रयतावच्छेदकेद- 
मादिविषयकन्लानत्वसंबन्धेन पटछवाचिच्ाया देतु स्वाध्रयाविच्याश्रयतावच्छेद्केदमा दिश्लाननिष्ठततादार्म्येन अम्रम्वेन 
कायै परियस्य कायंकारणमावस्य स्वीराराच ॥ आकारास्यतिषयतासं बन्धेन अम प्रति अमान्यो य; खपरिणामस्त- 
त्तििष्रयतासंबन्धेन प्छवाक्ञानस्य देतुत्वान्तरसखीकारात् भ्रमस्य रजताद्याकारकत्वनिर्वाहः । विवेचितं चेदं परस्परा- 
ध्या्विवेचने अन्थादाचेव । त्र यद्यपि ब्रह्मन्तानजन्यनारतल्न्यनाशयोरन्यतरमरतियोगित्वं जह्यक्तान बाध्यरवस् , तच्च 

न भ्रातीतिकविसेरेऽस्ि; तज्न्शदेतपछगाविद्यानाश्यस्येव जद्यक्ञाननन्यनाश्चजन्यत्वात्, तप्ध्शपदछवाविच्ापि भूखा 
वियेव व्यावहारिकेलेचेति न तन्नाप्यत्िव्याक्षिः; तथापि प्हटवा ् रिधानङ्गीकारपक्षे प्राती तिरुनिशेषे अतिभ्याि्बोध्या । 
घन्न प्रहवाविद्यापक्षे मृरुपद्धवाति्ाप्रयुक्कत्वे रक्षणे । भविद्याश्रयुक्त्वं च अत्रि्रातस्मयुक्तान्य्रतरत्वम् । पक्षान्तरे 
मुखा विचामनस्तत्परिणामान्यत्वे सति अव्रिधानरिषयतानवच्छेद्कष्वं अतीतिकसव्वम् । उन्तरक्षणद्न्यत्वे सति द्डयत्वं 
ध्यावहरिषष्वपििति बोध्यम् 11 इति सत्तान्नेविध्यो पत्तिः ॥ 

यः परुणौनन्दमस्नोऽप्ययुगतमनसां बह्वीनां विधेयो 
य्ननद्रादेनियन्ता विजयदहयतनूमाजेने सावघानः । 



६६० अद्ैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः १] 

गोडन्रह्मानन्दी ( घ्ुचन्द्रिका ) । 
यश्च भ्रीराः सुदासः पथुककणगणाद्यादयखादथुक्त- 

स्तस्य श्रीपादुकाया भवतु कृतिरियं मालिका मद्िकायाः ॥ 

इति श्रीमत्परमानन्दसरखतीश्रीनारायणतीर्थपृञ्यपादशिष्यश्चीबह्यानन्द्- 
सरखतीविरचितायां रघ्ुचन्द्रिकाख्यायामद्धेतसिद्धिधकायां 

पथमपरिच्छेदः ॥ 

नीतौ 

अथ सत्तात्रैविध्योपपत्तिः । 
(१) तत्र न्यायामृतकारा- 

ब्रह्म पारमा्थिकसत्, जगद्यावहारिकसत्, शक्तिरुप्यादि प्रातिभातिकसदिति सत्तात्रैवियविभागो नोपपद्यते; 
खाप्र्कतिरूप्याजागरिकश्चक्तिरूप्यवेलक्षण्यनिवांहाय प्रातिमासिकादपि निकृष्य सत्त्वान्तरसख पञ्मप्रकारान्यावहारिका- 
यारमाथिकाविदानिङत्तौ ग्यावहारिकादुक्छृष्टय सत्वान्तरसख च कट्पनीयलात् । अपिचायं बिभागोऽपसिद्धान्तापच्या न 
तात्विकः; तरैविष्यहान्यापत्त्याऽताच्िकश्च न भवति । 

व्यावहारिकसदोऽपि बाध्योऽबाध्योऽथवा भवेत् । उक्तदोषश्वोभय्र स्वैमेतेन दूषितम् ॥ 

एत्ेन-बिश्वमिध्यालबरह्यनिर्विंरेषलादिकमप्युक्तविकल्पेन दृषितप्रायमिति-- सूचितम् । किच परमार्थसदेव सदि- 
तरद्धयं सद्विलक्षणमपि सत्वेन भानमत्रण सदिति न्यपदेरभाक् । तथापि बाधविरम्बाविलम्बाभ्यां मेद इति न कल्पना 
संभवति । रूप्याभावे रूप्यधीरिव सत्वामावे सत्वेन आन्वेरयोगात् ; अन्यथाऽसत्छ्यायापत्तेः ! आरोपितानारोपितसा- 

धारणसामान्यस्याभावान्न सदयेऽवान्तरमेदः, व्यावहारिकखानारोपितविरेषत्वे विष्टापत्तिः । खसरूपेण बाध्यत तुच्छला- 
पत्या ्रपञचेऽप्ययोगेन पारमार्थकत्वेन तथ्य ब्रह्मसाधारण्यान्न ब्रह्यम्पन्नयो्विंसेषः कदाधिद्राच्यत्वेन संभवति । बआधश्वायं 
न सम्रकारकः; प्रकारताच्िकतापत्तेः । नापि निष्प्रकारकः; तत््वायोगादिति तु दोषन्तरम् ¦ पतेन--व्यावहारिकात् 
मातिभातिकमेदोऽपि-परहतः । सहि मायाविययोरमेदादर्थगतविशेषामवे भेदायोगाच् न॒ मायिकलाविद्यकत्वनि- 
बन्धनः; खाप्राटिङ्घनादीनामप्यर्थक्रियाकारिखात् व्यावहारिकार्थकरियाकारित्वा्च नवाऽरथक्रियाकारित्वतदभावनिवन्धनः । 

रूप्यदिरपि शुक्त्यवच्छि्ब्रह्मधीबाध्यत्वाद्रह्याध्यस्तततक्षणिकत्वादेरपि ब्रह्मज्ञान बाध्यत्वाचच नापि ब्रह्मज्ञानतदन्यज्ञानवबाध्य- 
त्वप्रयुक्तः । ब्रह्मप्मातदन्यप्रमाबाध्यत्वे तु युष्मन्मते बह्मभरमाऽन्य्रमाऽग्रसिच्या न विरोषके । प्रमाबाध्यत्वभ्रान्तिबाध्यत्वे च 
ब्रह्मणोऽपि आ्रान्तिबाष्यत्वान्न भयोजके । पएतेन--पारमार्थिकविषयधीबाध्यतवन्यावहारिकविषयधीबाध्यत्वे महावाक्य 
जन्यतदन्यभीवाध्यत्वे वा न भेदके इति--सूचितम् ; प्रथमद्वितीययोरन्योन्याश्रयात् । तृतीये तञ्जञानस् ॒निष्पकारकत्वे 
वाधकलायोगातु 1 सप्रकारकत्वे तत््कारतात्तिकतापत्तेरखण्डार्थताहानेश्वेति जगतः सल्यत्वात्सलयजगत्कतैत्वायनन्तगुणे 
ब्रह्मण्येव वेदान्ताः अमाणं, नतु निर्विशेषे इति सिद्धमिति-वणेयन्ति ॥ 

(२) अद्वैतसिद्विकारास्तु- 
जह्य पारमार्थिक, जगत् व्यावहारिकं, शक्तिरूप्यादि ्रातिभासिकमिति सत्तन्नैविधष्यमुपपयत एव । नहि खप्ने पातिभा- 

सिकानिक्षं भमाणमस्ि । सप्रे दि अविद्यावच्छि्नचैतन्यमेवाधिष्ठानमिति इदमंशस्य तत्राधिष्ठानानवच्छेदकल्वा्ाधिष्ठा- 
नवच्छेदकस्यापि खर भातिभातिकलं जागरे ठ रूप्यमात्रसेति विशेषः संभवति । संसारकारीनसेव सत्तवस्यात्र विभाग 
इति न पञ्चमप्रकारावियानिदृत्तिसाधारणसत्त्वाविभागनिबन्धना न्यूनता । वस्तुतस्तु-तसयाः सत्वमेव नास्तीति 
न तदसंग्रहो दोषः । परमार्थतस्तु- तलाः ब्र्मखरूपलपक्षस्यानि्वैचनीयलपकस्येव च युक्तलान्न दोषरेशोऽपि । 
सचायं विभागः अताच्विक एव । अबाच्यत्वं हिं ताच्तिकलप्रयोजकत्वम् , नतु बाधबोधष्यत्वमिति व्यावदारिकतरविभ्यविभा- 
गोऽप्युपषयत एव । ब्रह्मैव सदिति तु पारमार्थिकसत्त्वाभिप्रायम् । व्यावहारिकलवातिभासिकसत्तवे च ससेवावान्तर विशेषौ । 
खकालबध्यललय डक्तिरूप्यादावपि सत्त्वात् अबाध्यत्वेमारोपितानारोपितसामान्यम् 1 एवच सत्तात्रैविधष्यसुपपन्नमेव । 
अतएव “आकाशादौ सखयता तावदेका भ्रयञ्ात्रे सल्यता तावदन्या । तत्संपकौत्सदयता तत्र॒ चान्या व्युत्पननोऽयं 

सलयशब्दस्तु तत्र ¶” इति वचनमपि--व्याख्यातम् ; सद्धिरोषोऽपि ग्यावहारिकप्रपश्चोः नानारोपितः, ब्रह्मप्पञ्चयोस् 
मेदेऽबाध्यलबाष्यत्वे भयोजके \ यथाच सरूपेण प्रस्बकाध्यल्ं पारमार्थिकत्वेनापि  बह्मणो नं॑तत्., तथा मिथ्यालनिरक्तौ 



[ सत्तात्ैविध्योपपत्तिः 1] गोडब्रह्मानन्दीयुता । && ९ 
[कका कि ज. ~ 

उपपादितम् । पतेन--व्यावदहारिकम्रातीतिकयोरपि विशेषो--व्याख्यातः; सप्रकारकनिष्प्रकारकन्ञानबाष्यत्वाभ्यां ~ 
ब्रह्मधीनाथ्यत्तदितरधीनाध्यत्वाभ्यां महावाक्यजन्यधीतदन्यधीवाध्यत्वाभ्यां खबाधकधीबाध्यत्वतदन्यधीवाध्यत्वा्यां वां 

तस संभवात् । यथाच खरूपोपलक्षणोपलक्षितव्यादृत्ताकारक्ञानस्य निष्पकारकत्वेऽपि निवर्तकत्वं निधरमैकत्वादीनां दैतनिवर्त- 
कबुद्धो उपायत्वमेव, तथा भागेवोपपादितम् , उपपादथिष्यते चेति न भ्कारतात्विकतापत्तिरखण्डाथताानिर्वेति अज्ञानोपाद्यानकं 
जगत् न पारमाथिकमिति क्चूलवादिश्चन्यनियश्दधबुदसुक्तखभावा द्वितीयब्रहमैव वेदान्तार्थं इति तिद्धमिति- निरूपयन्ति ॥ 

(३) तरङ्खिणीकारास्त्- 
सत्ता्रैविध्यविभागो न युज्यते; आतिभातिकादपि निक्रष्ट् खप्रिकसत्वान्तरस्यापि कल्पनीयत्वात् । इदमः सपेऽधिष्टान- 

तावच्छेदकत्वेऽपि न बाधो इदयत इति प्रातिभासिकात् खाप्रय विशेषः । एतेन--पच्चमग्रकरावियानिकृत्तो सत्वान्तरा- 
कल्पनेन न्यूनताऽपि--सूनचिता । सुक्तिद्याचुगतव्रह्मसत्त्व संग्रहापत्त्या न संसारकाटीनस्यैव सत्त्व विभागः । नापि वा 

तस्याः सत्त्वमेव नास्तीति कल्पनोपपत्तिः; तुच्छत्वप्रसङ्गात् । तद्रह्मखश्पत्वं त्वसाध्यत्वापत्त्या न संभवदुक्तिकमपि । सचायं 

विभागो नातात्तिकः; ब्रह्मणोऽपि अताच्तिकल्वम्रसङ्गात् , कंठ तात्त्विक एव । अतएव तख स्थूलमिव्यादिश्चुतिबोध्यत्वोपपत्तिः । 
पतेन- ब्रह्मैव सदिति वचनमपि--व्याख्यातम् ; नद्यारोपितानारोपितसाधारणसत्वं निवैक्तुमलम् । उभयसाधारणस्यो- 
भयात्मकतायां विरोधात् । वाभ्य्लाबाध्यत्वाभ्यां ब्रह्मप्रपश्चवेलक्षण्यं तु न संभवतीति पूर्वमेव निरूपितम् । एतेन-- 
व्यावहारिकम्रातिमापिकयोरविरेषोऽपि-- परास्तः निष्पकारकबाधकलत्वाययोयादिति सर्वेमनवयमिति--प्रतिपादयन्ति ॥ 

(४) ठघुचन्द्िकाकारास्तु- 
खप्रश््टं सर्वं दर्यं मिथ्येति जागरप्रययेनेदर्मश्पि बाधात्. बद्यसेदमरख प्रयक्षायसंमवेन हप्यवत्त्यापि भरातीति- 

कत्वात् जागयपि छक्तिरूप्यादिदम॑शखोत्कर्षपत््वेन जाग्रच्छुक्तिरूप्यापेश्षया खाप्रहयकतिरूप्यस्य ततोऽप्यपकषीभ्रतिपाद- 
नेन अरकृतानुपयोगाच । खाप्रप्रातिभासिकयोरेकरूपत्वात् उत्पत््यादिमच्वेन तुच्छलानापत्त्या पञ्चमप्रकारावि्यानित्तेः सन्त्वा- 
भवेऽप्यदोषेण तसा ज्ञानरूपत्वेन वोपपत्ते्च सत्तन्नैविध्ययुपपद्यत एव । सचायं निभागोऽतात्विक इयायदवैतसिद्धाबेव 
सम्यद् निरूपितम्; न तरङ्गिणीकौरेरपि दूषितमिति विस्रभयादुपरमाम इति सर्व सुस्थमिति--विषेचयस्ति ॥ 

इति सत्ता्रेविध्यो पपत्तिः ॥ 

इति महामहोपाध्याय बिरुदभूषितधीपश्चापरदागुरुवरप्रसादटष्धाद्वेतविद्याप्रकाद्यस्य 
विद्धदरसुब्रह्मण्यतनूजस्यानन्तरृष्णराखिणः कतिषु चतुभरन्थ्यां 

प्रथमः परिच्छेदः ॥ 

बरहमार्पणमस्तु ॥ 

१ सिद्धिविकेशीये भेरयित्वा चतुभेन्थीत्यमिभ्रायः। अथवा न्यायाखत-अदैतसिदि-तरक्गिणी-ख्बुचन्दिकार्णां सारांशस्य प्रकरणान्तेषु 
निवेशाश्वतुभेन्थी । 



॥ श्रीः ॥ 

॥ दहितीयपर्च्छेदः ॥ 

तत्रखण्डार्थखक्षणोपपत्ति; । 
9 हेयं निरूप्य बन्धाख्यं तन्नि दृत्तनिवन्धनम् । यज्जानं तदखण्डार्थमादेयम पुनोच्यते ॥ 

वच्चाखण्डाशच द्विविधम् । एकं षदार्थनिषठम् , अपरं वाकयार्थनिष्ठम् । पकेके च पुनर्वैदिकलोकरिकः 

मदेन द्विविधम् । पदार्थनिषठं वैदिकमपि दिबिधम् । तत्यदार्थनिष्ठं तवपदार्थनिष्ठं च । तच्च (सत्यं ज्ञान 

मनन्तःमित्यादि तत्पदा्थनिष्ठम् । योऽयं विज्ञानमयः परेषु हम्तज्योतिः पुरुष" इत्यादि स्वपदार्थ- 
निष्ठम् । श्दप्रकाश' इत्यादि तु छोकिकं पदर्थनिष्टम् । बाक्या्थेनिष्ठमपि वेदिकं (तख मस्या^दिवा- 

क्यम्, "सोऽयं देवदत्तशश्यादि त॒ लौकिकम् ॥ अबहुः-किमखण्डार्थत्वम् १ न तावन्निभदार्थत्वम् ; 
यतो निर्मेदार्थत्वस्य दाब्दवोभ्यत्वे विरेषणतायामुपकरश्चणतायां च निधटे भूतर'प्रितिवत् सखण्डार्थ- 
तैव स्यात्, शन्दाबोध्यत्वे तु वस्तुगत्या यन्निर्भेदं ब्रह्म तद्धोधकसगुणवाक्यानामपि अ खण्डार्थत्वा- 
पत्तिः । अथ यन्निधैदं वस्तुगत्या, तन्माजपरत्वम्, न; प्ररुष्प्रकारादिवाक्येऽव्याततः, तेषां धर्मिसम- 
सत्ताकमेदवद्वस्वुपरत्वेन वस्तुगत्या निभेदार्थनिष्टत्वाभावात् 1 अत पव निर्विरोषार्थत्वमपि न। 
नाप्यपयाीयराब्दानां परातिपदिकार्थमाजपयैवसायित्वम्; रीतोष्णस्पवन्तो पयःपावकाबित्यादाच- 
~ ~ ~ ~~~ ~ --~~ ~ 

गोडबरह्मानन्दी ( कघुचन्दिका) । 

मा मेशेयमतस्यन्दिमुलचन्दमनोहरम् । गोवधेनघरं चायधरधोर्यमाश्चये ॥ 
श्रीनारायणती थीनां पदपड्केसदस्छतिः । स्छतिमग्य्हतां कुयौत् सद्ा पदण्दार्थयोः ॥ 

पदार्थनिष्ट पदार्थयोभेदडद्धि विरोधित्वे सलखण्डविषयकन् । घाकयार्थनिष्रं उक्तञुद्धि विरो धित्वे सत्यखण्डविषय- 
कम् । पदधा च महावाक्यीयौ भ्राह्यो । तेन "सं ज्ञान^मिलयादेरपि खघटकपद्ाथेयोमदधीविगधित्वेऽपि न दोषः । 
महावाक्यार्थो घोपयोग्यखण्डवाक्याथबोधननकं पदा्थनिष्ठम् । अनन्यशेषरालण्डवाक्याथैबो धजनकं वाक्याधेनिषट- 
मिति चा बोध्यम् । यन्पहादक्यीयपदा्थयोः भेदबुद्धिविरोधि सत् तन्महावाक्यीयप दार्थरूपाखण्डाथकं यत्, तत् 
वन्महावाक्यीयपदाथेतिष्ठस् । यन्महावाक्याथैबोधोपयोशिपदाथैबोधपयवसायि यत् › तत् तन्महावाक्यपद्ा्थनि ष्टम् । 
यन्महावाक्यीयपदार्थयोभदबुद्धिविरोधि सत् तन्महावाक्यार्थरूपाखण्डाथैकं यत्, तत् तन्महावाक्याथ मिष्टम् । 
यन्महा वाक्या्थबोधे अनन्यरोषे प्यैवसायि यत्, तत् तन्महावाक्या्थगिष्ठमिति निष्कर्षः । सोऽय देवदत्त 
इवयादीसयादिपद्ाद्यं चन्दर इयादवसंग्रहः। भङ्ष्परकाशच इत्यादील्यादिपदेन रम्बकर्णो देवदत्त हृत्यादेरपि । प दार्थनिष्ट 
गरहणात्तदुपकार्थस सरोऽयमिव्यादेरक्ति्नीसद्कतेति योध्यम् । दाब्दबोध्यस्वे सोऽयमिदयादिपद्योरन्यतरेणोपस्थाप्य- 
वावच्छेदकत्वे । विदोषणतायाम् उपाधिवे वरिरोषणस्वे च उपलक्षण तायासिति । उपरक्षयतावच्छेदकधमौन्तरेण 
बोधजनकूखेदोपर्षणतालियमादुपलक्षणताथामपि सखण्डाथैसवपिल्यभिमानः । अपरयायेत्यादि । अपर्याययोः 
पर्िपदिकयोरथेमात्नेण एकसिन् आतिपदिकथे पयैवघ्ायिष्वभर्, भिन्नरूपेण खाैस्यृतिदारा एरूमाच्रप्रात्तिपदिकाधानु- 
जावकनानानामत्वमिति यावत् । शवटः करश्च दलादिवारणाय द्वारान्तम् । “शितोश्णस्पषौः पयःयाक कटा" वित्यादेकीर- 
णाय शेषम् । एकम्रातिपदिकाथेमात्रानुभावताबच्छेदकाकाष्कुदिमत्वाधृकम् ॥ नच “वटः कर" हृलादेरनाका ङ्ुन्वेना- 
न्यदलेनव वारणादाचदलं भ्यथमिति--वाच्यम् ; उदेदयविधेययोरेक्येन सपक्षाररूोधं भ्रलयनाकाह्कसवेऽप्भि “पको दा 
विचयादाविव “संसेदे नान्यतरवेयथ्यै'मिति न्यायेन भातिपदिकाथमात्राजुभावकस्वे बाधकाभावात् ॥ अतएव 

आह भयदान् प्रथमह्मव्दितविभक्त्याः पाणिनिः ।- अतः सककतकसमयन्तो वष्ट 
ककसोऽनतिरिकनिषयतमिखनेनेेरितयादौ नामथमादिविभक्योरेकाथलुभावकत्ययु्तं संेपशारोरके 4 नच. 



[ अंखण्डाथ॑लक्चणोपपत्तिः ] गोडन्रद्यानन्दीयुता । ६६१ 

नेकपरतिपदिकार्थपरेऽतिभ्यतिः । नव-संभूया्थःपरत्वमत्र नास्त्येव, भेक त्ेकेकार्थपरत्वं रुक्षण- 
वाच्यत्वादिति नातिव्याक्तिरिति-- वाच्यम् ; तथापि नह्यण्यमावात् , अभिधया लक्षणया बा वेवान्त- 
वाक्यानां निः संबन्धे ब्रह्मणि पर्थवसानायपपत्तेः। अत एव नेकविरोष्यपरत्वमपि; तद्धि शिषैकविशेष्य- 
बोधकनीखोत्पादिवाक्ये अतिव्यप्तिरिष्ठापत्तेश्च । यत्तु-अपयोयरब्दानां संसगीगोचरप्रमितिजन- 
कत्वं वा तेषामेकप्रातिपदिकार्थमा्रपयेवसायित्वं वा अखण्डार्थत्वम् ! तदुक्तं पञ्चपादिकाङद्धिः-- 
"पदानां परस्परानवच्छिन्ना्थानां अनन्याकाह्वाणां अभ्यतिरिक्तैकर्सप्रातिपदिका्थंमाचान्वयः इति 1 
उक्तश्च तखप्रदीपिकारृद्धिः--संसगौसङ्किसम्यग्चीहेतुता या गिरमियम् । उक्ताऽखण्डार्थता 
यद्वा तस्पातिप दिकार्थता ।! इति । तन्न; आधये “अप्राप्तयोः प्राप्तिः संयोगः इत्यादौ संयोगरक्षण- 
वाक्ये ऽव्यास्ेः । अथ पदसरारितपदाथैसंसलगौप्रमापकत्वं विवक्षितम्, तत्रापि द्विषदन्नं न भोक्तव्य 
मियेतत्परे “विषं युड्श्सवे"ति चाक्ये अति्या्धि; । नच-'दविषदत्ने न भोक्तव्य"मिति राखमूरत्वेन 
श्चाच्रीयपद्स्ारितपदाथसंसगेप्रमापकत्वादज् नातिव्याप्तिरिति--वाच्यम्; युक्तिमूखत्वेनास्य चाख- 
मूखतासिद्धेः । अथ प्रतिपिपादयिषितपदाथखंसगैप्रमापकत्वमन् विवक्षितम्, तच्राप्यखंमवः; 
चन्द्रबह्मादिशब्दाथीनां खरूपरतो ज्ञाततयाऽप्रतिपिपादयिषितत्वेन संसगेषिश्ेषप्रतियोगि तेनेव 

गोडन्रह्मानन्दी ( टघ्ुचणग्दिका )। 
'्वटः करश्च इयादौ रक्ष्यस्वसेव स्वीक्रियतापमिति-- वाच्यम् ; अखण्डार्थत्वं हि भिन्ररूपैणोपस्थितिद्वारा स्वार्थयोर्भद्. 
बुद्धिर धितादसानुभवजनकयेव । तथाच घटकरुशपदा्थयो्भदन्ुदधेराहा्यैत्वेन तां भरति बिरोधित्वखःप्रसिद्छा न 
तव्पदयोरखण्डार्थत्वम् । अखण्डविषयकस्यापि तादश्चानुभक्स्यापि तादश्चानुभवस्य ताद्शमेदधीविसेधिलवं भिन्नरूप. 
विरिश्योसादातम्यधीद्रारकत्वान्रालुपपन्नम् । ताध्शधीट्वारकत्वं च संक्चेपशारीरके उक्तम् । 'सामानाधिकरण्यमच्र 
भवति प्राथम्य भगन्वयः पश्चादेव विदोषणेतरतया पश्चाद्धिरोधोद्धवः । उस्पने च बिरोध एकरसके वस्तुन्यखण्डात्मधीः 
स्वैरेव ततः पदैस्यमिह जेयः कमः सूरिभिः? ॥ इति । सामानाधिकरण्यं प्रदयोः समाननिभक्तिकखनिश्चयः । 
अन्वयस्ताप्यय विषयशराब्दधीप्रयोजकः । बविसेषणेतरतया भित्रधर्म विरिष्टयोस्तादस्म्यधीः बविरोधोद्धवः वादश 
धियः प्रमात्वाभावेन तासयाविषयत्वन्ञानमिति भावः । अर्थपरत्वम् एकनामाथमात्रपरत्वम् । पलेकमिति । 
यद्यपि "पयः श्षीतस्पदम्' "पावक उष्णसश्ः इति वाक्यद्वयं प्रकृते न श्रूयते, न चा कल्पनीय › ह्विवचनान्तपदाभ्या- 

सेव तत्पयैनिषयधीसं भवात् 3 तथापि समासान्त्म॑तयोरपि पयः्पददीतस्पथैपदयोः सुबन्तत्वमतुबन्तसवग्रति सन्धानं 
विना न शाब्दधीः, खप्रक्रलयन्यवहितोत्तरसेन मलययन्ञानखासमाघस्थरे हेतुतया छ्ुश्चस्वात् । एवे सुबन्तयोरप्यन्यव. 
हितसेन क्ञानयेक्षणात्तादशवाक्यद्वयस्य प्रङ्कतेऽवर्यं भतिसन्धेयप्वेन तस्यैव प्रलेकशब्देन रुक्ष्यत्वेन अणम् । 
अथवा--समासवाक्येनारक्ष्येण वाक्यार्थ उदका प्रशाद् पतिसन्वीयमानञुक्तवाक्यद्यमिह येकं कक्ष्यत्वैनाभिमतम्, 
समासवाक्यं तु संघौविषयकाचुभवजनकत्वरूपरश्षणयैव रक्ष्यम् । अतएव संसर्गासङ्गीद्यादवित्छप्रदीपिकादौ 
रक्षणद्वयसु्म् । प्रह्ठररुक्चषणालुरोधेनेकेकना मार्थमा्रविषयकनो धद्धयेः उक्तवावयस्य सादर्यकर्पनेनो्तवास्यजन्यगो- 
शोत्तरं वाक्यद्रयानुसन्धानस्यावश्यकस्वात्र. वस्तुतो वाक्यद्धयाञुखन्धानामवेऽपि श्रूयमाणोक्तव्ाक्ययेव बोधद्भयोप- 

धायक्वसुक्तलक्षणानुरोधितास्पयैवशादिति ष्येयम् । एकैका्थैपरत्वम् एकेकाथमात्रपरत्वम् । नातिन्यािरिति । 
वस्तुतः समुदितवाक्येऽपि कूक्यदवं रुक्षणवाक्यस्थमान्रपदस्य चिदोषणी सतप दाथौन्तरव्य वच्छेदप्रस्वेन पदा थौन्तरा- 
विरोपणकनामा्थधीप्चवसायिष्वं रक्षणं च संभवतीति बोध्यम् । निःसंबन्ध इति । निःसंबन्धत्वात् करिपतोऽप्य- 
भिधारक्षणसंबन्धो न मवतीद्यमि मानः । इश्रापत्तेरित्ति । नीखादिषिरोपणमनिऽपि षिशेष्यमुर्परखादिरूपमेकं मम्म- 
तेऽपीष्टमिति मावः ¦ परस्परानवच््छिन्राथीनां वाच्य तासंबन्धेन परखराविशोषितपथौनामन्योन्य चाच्यवाचकाना- 
मपरयौयाणाप्रिति याबत् । अव्यतिसिकिकरसप्रातिपदिकार्थमातान्क्यः यतः अन्यतिरिक्तं बि्ेषणीभूतेन पदा- 
धान्त्रेणानिरोषितम् , अत एकरसं पदाथीन्तरसंसगैनेरपेकष्येण भासमानं यत् तस प्रातिपदिकाथःमात्रस्य च अन्वयः 1 
प्रमापकप्वमिति । पूर्ोक्तरक्षणयोः संवादो बोध्यः ! वेदान्तानामनन्यरोषष्वरूपमनन्याकघ्ुस्वस् ; नतु स्तुतिपर- 

तया कमैविधिदोषस्वम् । अत उक्तप्रमपकसव संभव इति कपना्थ॑मनन्याकाङ्कुणापिप्युक्तम् । अथ वा--घटो गम्धा- 

श्रयः एथिवीःत्यादौ गन्धाश्रयपदस्य थटपद्रूपान्याकाष्ुस्वे पथिवीप्रदमनाकाष्म् । भतो ग पृथिवीरूपाखण्डयप्रमाप - 
कहवमतसवुक्तम् । तत्परातिपए्रदिकार्थता रएकपरातिपद्धिकाधेमान्नममापकव्वम् । भूरुत्वासिद्धेरित्ति। ययपि शाख- 
स्यापूरुत्वेऽपि तद्कमाप्तवाक्य मूरुं संभवत्ति; तथापि न सर्वत्र, कचित्तदमवेऽपि शब्दान्यमानमूरकस्य विषं 
भक्षयेति वग्यतपरथेनिषयय शतरगहभोजनाकिष्टसप्धनत्वख संभवात् । भ्रतिपिपादयिषित्तेति । अङ्तवाक्य- 



&&४ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः २] 

भतिपिपादयिषितत्वात् । अत एव न द्वितीयलक्षणमपि, तथाच ठक्षणासंभवात् पमाणमप्य- 
संभवि; अरक्षिते भ्रमाणस्योपन्यसितुमरक्यत्वात्--इति । अन्ोच्यते-पदवृत्तिसमारितातिरिक्तमत 
संसर्गपदेन विवक्षितम् । तथाचापयोयशब्दानां पदचरत्तिस्मारितातिसिक्तागोचरप्रमाजनकत्वमादयय- 
लक्षणं पयैवसितम्। तथाच न संयोगलक्षणे अव्याधिः; तस्य पदचरृन्तिस्मारितत्वात् । नापि दविषदन्न- 
मोजननिषेधके अतिव्याप्तिः तत्रानिष्टसाघनत्वसंसगैस्य पदबृस्यसारितस्य पतिपा्यताव् । 'शीतो- 
ष्णस्पदयवन्तो पयःपावकावित्य् त्वखण्डाथैत्वसिष्टमेव । नच--घर्मधर्मिभावासदमखण्डाथैत्वं कथं 
धर्मिमेदं सहतामिति- वाच्यम् ; एकच्रासहिष्णुतायाः स्वैनासदिष्णुतायामहेतुत्वात् , शीतस्परो- 
घत् पयः, उष्णस्पशीवान् पावक इति वाक्याथैमेदाच । असंभवस्तु तन्माजप्रश्चोत्तरत्वादिति हेत्व 
सिच्युद्धारे निरसिष्यते । यत्रच "धटः करश' इत्यादौ संसर्गाप्रमापके पएकाथपरेऽतिव्या्िवारणाया- 
पर्यायरब्दानामिति । त्रापि बहुवचनेन संभूयेकाथेश्रतिपादकत्वस्य खाभान्न “घवखदिरपलाराः 
इटादावतिष्यासिः। पदज्ञाप्येत्युक्ते अथोपद्या पदज्ञाप्यमनिष्टसाधनत्वमादाय "विषं भुङ्क्ष्वेति वाक्ये 
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ताध्यविषयेयथैः । पदरुत्तीति । सधटक्पदङततीदय्थैः । सं रक्ष्यभूते वाक्यम् । अप्यायेद्यादि । खधरकपद्- 
वृत्तिस्ारितान्यागोचरप्रमाजनकत्वे सति पर्यायतापन्ननामद्वयघरितत्वमथेः । तस्य संयोगख । घ्मधर्मभावासहं 
विरोषणविरोष्यभावासहम् । धर्मिसेदं पदार्दरयतिषयकत्वम् । एकत्र विरोषणवरिरोष्यभवे । सर्य पदा्थद्वयविषय- 
कष्वादौ । अहेतुत्वात् अव्याप्षत्वाव् । वाक्याथेमेदादिति । तथाच भव्येकमुक्तवाक्यद्वयं रक्ष्यम्, न तु सथुदि- 
तवाक्यस् । नच-- एवं "परयःपावका' वित्र खखण्डार्थत्वमिति पूर्वोक्तप्रतिन्ताविरोध इति-- वाच्यम् ; इलत्रे्स्योक्त- 
वाक्यसमानविषयकवाक्यद्वय इय्थकः्वादिति भावः । एकाथपरे एकाथेभ्रमापके । तत्ममितिशक्षत्वस्मैव तत्परत्वरूप- 
स्वात् । यथाच प्रमापकस्वं तथोक्तमनुपदम् । एवच प्रमाजनकस्वदरमश्षतमिति भावः । बहुवचनेनेति । द्विवचन- 
बहुवशनद्न््रसलमासानां साहिद्यबोधकत्वस्य व्युत्पत्तिसिद्धत्वात् साहियस्य चेकक्रियान्वयिहवरूपत्वादुक्तप्रमारूपेक- 
क्रियाजनकस्वमेव प्रकते बहुवचनरभ्यमिति मावः । इत्यादाविति । इति आदिर्यस्य ताद्टो धवखदिरपराश्षासत्त- 
दखाधारणधर्मयुक्ता इति वाक्ये इयथः । यथाश्रुते तु नामार्थषु सुबथंसह्खयादिसंसमेप्रमापकस्वेन पदसारितातिरिक्ता- 
गोचरममाजनकल्वाभावादेव वारणसंभवेन साहिषयविवश्चाया स्यर्थव्वात् । ननु--उक्तवाक्यस्यासाधारणधर्मोपरुक्षिता- 

खण्डा्थष्वैन संसगीविषयकत्वेऽपि धवादिनानाविषयकभ्रमारूपैकक्रियान्वयित्वरूपसाहिल्यस्यापि सत्वात् कथं तद्वारणम् 
न द्यकमान्रार्थप्रमा अङ्ृतलक्षणे प्रविष्टा; येन ताद्दाभरकृतक्रियान्वयिष्वरूपसाहिधं भते रम्यते । यदि च तद्धरितमेव 

रुश्चणञुच्यते, तदा शशीतोष्णस्प्रैवन्तौ पयःपावकाशिखत्र लक्षणोक्तिर्विर्ष्येतेति-चेत्, सत्यम्; तथापि 
पूर्वोक्तरीत्या "धवोऽसाधारणधर्मयुक्तः खदिरोऽसाधारणपरमयुक्त' इल्यादिवाक्यानामनुसन्धानेनैव शाग्दबोधात् । नच 
संभूधेलादिभूखाजुपपत्तिः; यत्र कमिकोक्तानुसन्धानेभ्यः ऋंमेणेव धवाद्खण्डबोधा जाताः, न तु युगपत् , तन्रप्रयेक- 
बाक्यखेव एकवाक्यविशिष्ठापरवाक्यखाष्येकवाक्या्थेमान्नप्रमाजनकस्वानपायात्तत्रातिष्याक्तिवारणायोक्तप्रमां प्रति जनक- 

तावच्छेदकं यलखदसमभिभ्याहंतयत्पदस्वं तध्पदसममिभ्याहंततस्पदत्वमखष्डाथेसवमिदयर्थखाभाय साहिल्यश्यो्तस्वात् ॥ 

यद्यष्येवमपि पदान्तरविदिष्टसौऽयमियादिवक्ये अतिभ्याश्िः स्यादेव, नयु-पदान्तरनिश्षि्प्रयेकवाक्यं भरयेक- 
वाक्यादतिरिक्त, न वा, आये तख जनकतावष्छेदकश्ूस्यस्वान्नातिव्याक्षिः, द्वितीये तख रक्ष्यलादेव न सेति- 
चेश्वरे तस्यं जनकतावच्छैदकष्वात् । न हि षिशिष्टसन्ता सन्तास्वद्ून्या, सत्तादिविश्लि्टधटो वा धघरस्वदयुन्यः; 

विरिष्टसत्ता सत्तेदयादिप्र्यात् , विशिरे केवकतादात्म्यस्येव केवरब्त्तिध्मसंस्गस्यारोपात् , केव निशिष्टतादएम्यत- 
द्मयोरिव विशिष्टेऽपि केवरूतादासम्यतद्ध्मयोरारोपात् , परस्पराध्यासानुरोधाव् । किच °सोऽयःपमिलादिवाक्यक्ञानस्य 
-स इति पदोत्तरायमिति पददिषयकत्वेन नाखण्डधीहेतुत्वम् ; स इति पदत्वेन घटादिविषयकक्ञानाद्रखण्डग्रययात् । 
तथाचेैकपदबिशिष्चापरपदस्वे जनकतायाः सखवरूपसंबन्धरूपावच्छेदकत्वाभावेऽपि यट्पदिशिषटयत्पदबिषयिता तत्त 
दखण्डधीजनकताभ्याध्या तत्पदविशिष्टतस्पदवत्वमखण्डाथेत्वतिति वाच्यम् , तथाच अलेकवाक्यखेव पद्ान्तरविश्षिषट- 
सापि तस्य ॒विषयिता तादशजनकताभ्या्येति तत्रातिभ्याप्तिः ख्यात् तथापि तादृस्जनकताभ्याप्यदिषयितकं 
ताइश्चविषयितकेनान्येनाघटितं यत् तत्वमेनाखण्डाथैत्वम् । पतेन--प्रमेयत्वादिधसैविसिष्टस्य सोऽयमिलादेरपि 
वारणम्; तस्य ताहसविषयिताकस्वे सलपि तादशविषयिताकेनान्येन सरोऽयमिद्यनेन 'घस्तिस्वात् । एवच पदान्तर- 

विविष्ख सोऽग्रमित्यादेः -सम्स्यएखण्डाथेकस्य त्रार्ान्न मिरत्ताभेकसाहित्पे तिरि. पर्वच्रसितमू ।. उक्तननकतात्रच्छे- 



[ अखण्डार्थलक्षणोपपत्तिः ] गोडब्रह्मानन्दीयुता । ६६५ 

अतिव्या्षिः स्यात्तद्वारणाय--चृत्तीति । तथाप्यन्विताभिधानवादिमतते शक्त्याऽभिदहितान्वयवादि- 
णी पी + 

गोडत्रह्यानन्दी ( रुघुचन्द्रिका ) । 

दकानुपूर्व यावस्सु पदेषु पर्याप्ता, तावदितरपदाघरितस्वं रक्षणमिति निष्कर्षः । धवे्यादिकं तु उपरक्षणम् । तन्न 
बहुवचनं नामानेकत्वमाच्रख बोधकम्, नतु नामबहुत्वबोधकम् ; नाश्नोरप्यखण्डार्थकत्वादिति बोध्यम् । वस्तु- 

तस्तु--घवखदिरपखाशा इत्र धवेति खदिरेति अरलेकपदेऽतिव्ासेरबहुव चनेनैकम्रमाजनकानेकनामघटितत्वं लक्षणे 

निवेश्यते । नच--धवेयेकनान्नः प्रमाजनकत्वाभावादेव तत्र॒ नात्तिव्यापिरिति-- वाच्यम्; अभिहितान्बयमते 

मययादिनिरपेश्चभङ्ृतेः प्रकृयादिनिरपेश्चप्रययख च स््रार्थायुभावकत्वेन तादलायुभवसेव प्रङृतिप्रययार्थसंसम- 
बोधे हेतुस्वात् , श्ाबरभष्यादौ तथेवोक्तलवात् । यन्ु-स्ाथैमरत्तियोगिकस्य खाथौन्तरगतस्य संसगस्यायुभावके 
योगिके पङ्जादिपदे अतिव्यासेवारणाय बहुवचनम्--इ ति, तन्न रोभते; खधटकपदवृत्तिस्मारितान्याविषयक- 
प्रमाजनकस्वसेव प्रकृते निवेश्यतया पङ्कादिरूपसखघरकपदघ्चतिसारितपङ्कादिभिन्नसंसर्मप्रमापकस्वसेव पङ्कजादि- 
परदे सात् । नच--एवं "पङ्कजं गन्धविरोषवत् “पाचको धमनविरोषवानिलयादिरक्षणवक्येष्वव्यासिरिति- 
वाच्यम्; तेषां पद्मादिसखरूपमाच्रपरत्वेन पङ्कादिसंलगौभ्रमापकत्वात् । अथ--अन्विताभिधानमते अभिहितान्वयमसे 
च अ्रहृल्थौलिवतम्रलययार्थऽपि शक्तिसीकारात् पङ्कजन्मादिसंसरगोऽपि पदवृत्तिखारित दत्ति-चेत्, न; भन्वितशक्त- 
रन्वयांरो छ््षस्वखानुपद मग्चायेरबक््यमाणस्वात् । न्रु- पदच्रत्तिपदेन ईतद्धितान्तसमासा अपि आद्याः, सारि 

तपदेन तज्जञाप्या अपि आद्याः, तथाच पङ्कादिसंसर्गोऽपि पदचरृत्तिस्यारितः । अतशए्व द्वितीयरक्षणस्थरत्तिपदस्य 

तथेवार्थः, अन्यथा जओपगवादिनामाथेस्य त्र चृत्तिविषयत्वेक्तिबिरोधादिति- चेन्न; द्वितीयलक्षणे अभ्युपे तथो- 
क्तावपि प्रथमरक्षणे तथोक्तौ मानाभावात् , तावतापि बहुवचनेन तद्वारणासंमवाच । तथाहि--बहुवचनं नानेक- 
नामार्थकम्; पद्कजादिसाधारण्यात् , नापि सुबन्तस्वेन प्रतिसन्धीयमानानेकाथकम् ; सरसिजमियादौ तस्पस्वात् , 

'तच्वमसीश्यादावन्यासेश्च । नापि विभक्लयन्तत्वेन क्षायमानानेकाभेकम्; सरसिजमिलयादिसाधारण्यात् । अथो- 
पत्या द्विषदक्नभोजनमतिष्टसाधन'मिलर्भं॑बिना आप्तोक्तसख विषमिलयादिवाक्यस्याथेवत्वमयुपपन्नमिलयाचथौप्या । 
अनिष्रसाधनत्वं दविषदन्नमोननख्यानिष्टसाधनत्वसंसर्गम् । वृत्तीति । पदबृत्तीयथः । ननु स्मारितेति द्यक्त्वा 
ज्ाप्येति कुतो नोक्तम् ? उक्ताथीपच्या ज्ञाप्ये अनिष्टसाधनस्वसंसरगे दृत्तेरनुपयोगात् साश्चादरुत्तिज्तानजन्यत्तानविषय- 
स्वाभावाच तद्विवक्षणेनोक्तसंसर्मवारणसंभवात्, वृत्तिद्धानाधीनविषभोजनस्ठतिद्वारकाथौपच्येव तञ्जपनात्तत्राह-- 
तथाप्यन्वितेति ! संसभैस्यान्विताभिधानमते शक्त्या ऋाप्यस्वादभिहितान्वयमते रक्षणया क्ताप्यस्वादतिन्यशि- 
रिति योजना । मकृखयथेखेवामिहितान्वयमतेऽपि भरकरदयर्थसं सगे शक्तिरुभ्यत्वाह्वाक्याथसंसमेखेष्युक्तम् । करियाकार- 
कयोः संसगेखेति तदथः । तदुक्तं सखंश्चेपशारीरके--श्रलययग्रकृतिशब्दतो बहिर्वि्यतेऽभिहितसङ्गतिश्च नः । 
प्र्ययप्रङृतिश्चब्दयोः पुनर्निलयमन्वितधियोर्निमित्तताः इति । अभिहितसङ्गतिरिति । पदजन्यश्षाब्दधीमात्रजन्यानु- 
भवविषयस्वमियभः । प्रदजम्याजुभवाविषयस्वे सति पदजन्यानुभवजन्यानुमव विषयत्वमिति यावत् । परत्ययप्रक्ृति- 
शब्दतो बहिरिति । भरकृतिप्रलयाथेयो्यः संस्मस्तदन्यसंसगखेत्यथैः । अङ्ृयर्थान्वितप्रलयार्थप्रतियोगिकसंसर्गखेति 
यावत्. । अभिहितान्वयमते हि पक्षत्रयं वार्तिकादावुक्तम्। तथाहि-तकंचरणे वाक्याधिकरणीयवार्तिके--*भावनेव 
हि वाक्यार्थः सर्चन्राल्यातवत्तया । अनेकगुणजालयादिकारकाथोनुरञ्चिता ॥ अन्बयन्यतिरेकाभ्यां प्र्ययार्थस्तु सेष्यते । 

केथिदन्येस्तु धारवर्थः सामीप्येनोपकारतः ॥ अपरः समुदायार्थस्तथेवाभ्युपगम्यते । पाकादौ यत्र दृष्टासि भवल्यादौ 
तथैव च ॥ इति । वाक्यार्थः वाक्यभयुक्तशाब्दधीसुख्यनिकशेष्यः । आस्यातवत्तया आख्यातसामान्यभतिपाच- 
स्वात् । तेन व्वमानस्वादौ ख्डादिमाल्रप्रतिपाचे न व्यभिवारः । वाक्याधैस्वं भकययति--अनेकेव्यादि । सामीष्ये- 
नेति । प्रययस्येदयादिः । तथाच अलय पूरववृत्तितारूपखामीप्यसंबन्धेनावच्छिन्नं प्रकृतिनिष्टायां साब्दबो धहेतुता- 
यामवच्छेदकव्वम्; भरकृतेरेव तत्संबन्धेन प्रययविरिष्टरूपेण भावनानिरिष्टे पाकादावनुभावकतास्वीकारात् । समु- 

दायार्थः मरकृतिमलययोभयाथैः, भकृतिविदिष्टभल्ययार्थं इति यावत् । भ्रकृलयथौन्वितत्रलयाथेशण्दबोधे उन्तरड्त्तिता- 
संबन्धेन प्रकृतिविशिष्टमययसख हेतुतासीकारात् विरिष्टहेतुताभ्राहकमानेन विशेषणेऽपि देठता्रहादुभयोर्हैतुता । 
क्रार्यतावच्छेदकं तु पच्यादिधातोः पाकान्वितभावनाश्चाब्दत्वं पाकान्विततश्षाब्द्त्वं वा । तिबादिश्रययखापि कार्यान्वि- 
तमावनाद्याब्दस्वमस्वितभावनाश्चाठ्दत्वं वेति वक्ष्यते । अच्र भरययार्थसव मलययमाघ्रजन्यक्राण्दधीविषयत्वय् ; भक्ति 

भ्रययसञयुदायार्थस्वपश्चसख वक्ष्यमाणत्वात्, एवं धात्न्थस्वादिकं बोध्यम् । तथाच भावनादिकं प्रययमान्रवाच्यम् 3 

तश्छाष्द्बोधाञुकरशक्तेरेव तद्वाचकत्वरूपत्वाव् । उपरक्षणमेतत् । एवं तद्रीलया कर्म॑ष्वादिकं सुबर्थो नामाथ उभयार्थो 
वेखपि शृ । एवंच श्रथमपृक्े क्मैत्वादिकसम्राचभे इव घटत्वादिकं घटादिनामा्थंः । तथाच भङृत्या मरल्यमेन च 

अद्र, सि, ८४ 
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गोडव्रह्यनन्दी ( खुघुचन्दिका ) । | 

स्वा्थघटन्वादविमातरं प्थमतोऽदुभाच्यतेः स्वथेसंस्हारसदितस्य पदज्ञानस्य साक्षादेव सवाथालुभवे देह्य् नत 

स्निद्वारं तद्र स्वीक्रियते । यथा पञ्चपादं स्वी --न्याधिसंस्कारविचिष्ठ सिमित 
सनि 'रिति । साभ्या प्रङ्ृतिप्र्ययजन्यानुभवाभ्यां प्रकृतिप्रद्ययार्थयोः संसर्गशाब्दधीर्नायते, नतु मकघ तादिप ॥ 

वथा अृयरथान्वितकरमत्वादिसंसगैस्य क्रियायां शाच्दधीरियग्यः पक्षः । भ्य पूति वििषधमृतेः कर्मत्वा त ष 
धरन्वादुावनुभावकस्वं भङ्त्युत्तरप्रययस्य धटस्वादिविक्िष्टकर्मव्वादावित्यपरं पक्षद्वयम् । तथोराचमादाय वा 
विशिष्ट दधि वियते इति ुणकामाधिकरणे शाखदीपिकादालुक्तम् ।.द्वितीयमादाय दधिविचिष् कर्णा न्न 
युकम् । तत्र कमववादिकारकस्य विरोष्यखमेव युक्तम् ; श्तिपतयय सहाथ ब्रूतस्तवोस् प्रलयाः नि द 
नैरुतादुदासनात् । अतव आावार्थाधिकरणे प्रयया्थेव आ घान्यसुक्तम् । नच--तथापि घटस्वाचन्वितक थ ॥ 
धटादिपदमेव वाचम्; सुख्यत्वात्, नतु तदुत्तरप्रययः; जघन्यत्वादिति--बाच्यम् ; तथासति प्र्याथेख 
दिरुचकाराघुक्तपाधान्याजुपपत्तेः, मत्ययस्यावाचकत्वेन तद्धयैवभ्रसिद्धेः, संभवल्थसाशुतवे पदसाधु्वस्य चोतकत्व- 
मात्ररूपसयान्याय्यस्वात्, घयपदापेश्चया मगोर्छतां भूयस्वेन सर्यत्वन्यायख पृते बाधसवोबरिलयात् । "विमतिषिदध- 
अमेखमवाये भूयसां खात् खधमैत्वपिति न्यायेन कर्मण्यमादि विधायकानुश्चास्नसिद्धममादीनां भूयसां कर्मसखादि- 

वाचकत्वरूपं धर्म न बाधितुं युक्तम्, किं एकस्य घटप्दस सुल्वस्वन्यायिद्धे कर्ैषवादिवाचकस्वमेव वा्यते ॥ 
अतण्येकत्वादिसंख्यापि ममादेकचचनादेरेवार्थः, नतु नामार्थः, नामार्थस्तु जातिरेव । व्यक्तिरपि रश्चषणयेव । 

यत्र बहूषु धर्मो न भ्रः, किंतु सन्दिग्धः, यथा नन्वताकिंकमते शब्दसमवायित्वमेकसेवेशस्य, ्् बहुनां 
जीवानामिति सन्दे, जीवेषु तस्यप्रप्तत्वेन बाधाप्रसक्त्या ईश्यसख भराथम्थरूपभरुख्यत्वस्याभावाच्च विप्रतिषिद्धेयादि- 
न्पायागिषयत्वादेकत्र तत्कल्पने खाधवान्न जीवेषु तत्कस्पनम्र् । तस्ममाद्विमक्तेर्योतकत्वं स्ीक्घत्य भातिपदिकाथेपद्चक- 
स्वमतमयुच्छमेव । अवष्व निपातानां च्योतकव्वं सड्वार्तिके दूषितम् । किंच षटपटादिपदानां घटस्वपरस्वादिकिमै- 
करणत्वादिष्वनन्तशक्तिकत्पने अवच्छेदकगोरवं महदियश्चयेन द्वितीयपक्चसवावरुम्बनम् ॥ 

ननु- प्रथमपक्षे पदार्थ संसरगाविषयकः प्दाथबरिषयकशान्दबोधः कुत्रोपयुज्यते १ ्रदृत्ताविति चेन्न; उपादृनताव, 

ष्ेदकगरकारकग्रलयक्षमिषशटसा धनत्वादिक्तानं च तत्र हेतुः । तत्रोक्तराष्दबोधो नाद्यः, सप्रकारकत्वमलक्षल्वयोरभावाद् । 

न द्वितीयः; घटत्वादिकरमकानयनमिषटसाधनमिलाचाङ्ारकत्वा मावत् । अथ--तन्न दशेषणधीविधया स उपयुञयते, 
तदुक्तं नामघेयचरणे भटैः--“जनुपर्थितगिरोषणगिशिष्टथीनै जायते, नठवनभिदहितविरोषणापी'ति- चेन्न; न 

स्वनभिहित्विरोषणेखनेनैव विशेषणस्य शआब्दबोधान्येक्षक्तेः । तथाच पदृजन्यपदार्थस्छलयेव विशिष्टधीसंभवात् 
नोक्तकाम्द्योध भावद्यकः । उच्यते--यथा क्रियाकारकयोरन्वयबोघे घटमिलयादिपदन्लानं प्रङृतिभ्रययाथेयोरन्वय. 
धीद्रारा न कारणम् ; तादशधिय एव तत्र हेदुत्वसंभवेन तद्रा तस्य हेतुत्वे गोरवात्, किंतु तादशाधियं भ्रयेव तस्य 

पदाथस्ृतिदरारा हेतुत्वमिति द्वितीयतृतीयपक्चयोः स्वीक्रियते, तथा तादखधियं परदयुक्तरष्टतिद्वारो्तपदन्ञानस् हेतुत्वेऽपि 
गौरवादुक्तपद ञानस्य पदाथ मात्रविषयकराब्डुबोधं भरति साश्चादेव हेतुता । तन्मात्रविषयकत्वं तु सासर्णीकविषयित्वा- 

निरूपिततद्विषयताक्ञाित्वस् 1 तेन वटमि्यादिपदख घटखकर्म॑त्वादिसमूहयरुम्बनजनकत्वेऽपि तत्संग्रहः । धटल. 
विरिष्टक्मैतादिशान्दघीत्वं नोक्तपदृधीजन्यतावच्छेदकम् । तत्खीव्छारे तु तदपेश्चया गौरवम् । श्वेतोऽश्वो धावती. 
श्यस्येव वाक्याजन्यस्य धटत्वनिरिष्टकमतादिपिषयकराञ्दबो धस्य भद्मते सखीकारेण तन्न व्यभिद्ारवारणाय काय॑ता- 
वच्छेदके ताद्शपदज्ञानविशिष्टत्वनिवेशचात् सुतरां गोरचम् । पदाथेमाचश्षाब्दबो धस्तु न प्रदं तरिनोत्पद्यते । येन तत्रापि 
म्यभिचारवारणपेक्षा । न च--प्रथमपक्षेऽपि पदजन्यबोधस्य धटस्वीया कर्मतेलयादिदचाब्दबोधं प्रति हेतर्वख खीकारा. 
तादस्षकारणस्य पदजन्यबोषाजन्ये “शेतोऽश्ो धावतीति बोधतुस्यबोये व्यभिचारवारणाय तत्कायेतावच्छेदके तादश. 
कारणवसिश्वनिवेरासावश्यकस्वात् अथमपञ्चेऽपि गौरवं तल्यमिति--वास्यम् ; घटस्वीया कर्मतेलयादिबोधे धटमिव्यादि. 
पदुजन्यषरत्वकमैत्वधीरूपाया आसक्तिः कारणतायाः पक्चत्रयेऽपि स्रीकारात् । तत्र व्यभिचारषारणस्य यक्चत्रयेऽपि 
करनभ्त्वात् । एतावांस्तु विशेषः--यथाऽऽचपश्े पदजन्यकाग्दीरेव तादरी भासद्धिः, इतरपश्चयोस्तु परद- 
जन्या स्ृतिरिति । वृत्या परदृजन्यपद्र्थक्तानसख खनिग्रिषटाञ्दत्वं जन्य तावच्छेदकमिति तु पक्षत्रयेऽपि बोध्यम् । 
नच--अटमित्यादिपदक्ञानं धटपदतदथेयोदनतिरूपसंबन्धविषयकसंस्कारसरितं धरादिनामिभक्लथयोः संसरमनिष- भकग ीदतुस्त, किमसकेतुसवव्पनयेति-- वास्यम् +, घट; कर्मैषवमित्यादिनिराकाङ्कपद्जन्यपद भा पस्थिटा 
नामविभक्खथेषोः संसगोषिषयकपद्भरयोज्यचाब्द्बोधवारणाय तादशशाब्दबोधे वटमिलादिवाक्यधयकपद्जन्यपवा्थ- 
शानसख हेतुत्वकस्पनाच् । ताशमपदजन्यस्ते च व्रत्य आद्यम् ॥ तच्च घटादिपदतद्धदरत्ति्वानजन्यसंस्कारसहङ्तस्वभ्न । 
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गोडब्रह्मानन्दी ( कघ्ुचन्द्रिका ) । 

तथाचोक्तसंस्ारोक्तपदाभ्यां जनितकानस्य हितुष्वम् । अतषएवाकाशसिति पदादाश्रयाश्रयिभाचसं बन्धेनाकाश्च संबन्धि- 
तया गृही तादुपस्थितस्याकारखयाकादामेकमिति न श्ब्दधीः । अतपएवाथौध्याहारवादिभिरपि तादृश्या घटकर्मैत्वाद्युप- 
स्थिला सहितादानयेदादिपदात् धटमातयेदयादिवाक्यस्थरीयो बोधो न स्वीक्रियते । भट्वमतेऽपि वाक्याजन्यख 
रा्द्बोधख स्वीकारेऽपि नोक्तोपश्थित्या शा्दधी; स्वीक्रियते । पदाजन्याभिरेव साका्कुषदजन्याभिरेव वा ताद- 
दोपस्थितिभिस्तखाः खीकारात् । अतएवानयेति पदमात्रसरणे धटक्मस्वस्य पदाजन्योपसिलया भट्टमते क्छियाकार- 
कथयोनौन्वय धीः; “शाब्दी काकुः शब्देनैव प्रपूर्यते इति भदोक्तेः, शाग्दी शाब्देन केन विच्छाब्दबोधे जनयितव्ये या 
आ्ाङ्कुा, सा छाठ्देनेच निष्पाते । यञ्च दाढ्द्; कोऽपि न श्रुतः, तन्न शब्दस्य नाशङ्कासंषादकत्वस् । यथा “पद्यतः 

शरेतिमारूपःमित्यादौ भद्रुक्ते शाब्द बोधे शाञ्दवो घेच्छाखूयैवकाङ्का दाच घस्तिव । किंच धटमित्यादिपदे विस्छतेऽपि 
ताद्शाथैक्तानात्तादरसंसर्गशान्दधीदरीनान्ोक्तपदथीः साक्चाद्धेतुः । नन्व- एवं नि्विकद्पकपदाथे मात्रहा्दधीरषि 
चरमित्यादिसाकाङ्कुषदुधीजन्या, कथं तत्रापि घटादिपद्खामादिपूड्तित्वे विर्ख्तेऽपि तादशाब्दधीः खादिति-- 
वाच्यम् ; तखाः साकाङ्कुपदधीजन्यपदा्स्टतिस्थानीयत्वेन घटादिपदे भमादिपदपूर्व द ततित्वरूपाका्ानरिसरणे सति 
तशा उत्च्यसंभवात् । न हि तादशविस्मरणे सति धटादिपदमाच्रजन्या स्तिः साकाङ्कुपरदजन्या । अत्व न घट- 

स्वीया कर्मतेति शाब्द्धीजनिका । तसात् पदजन्योपस्थि तिजन्ये पदार्थसंस्गैश्ाब्दबोपरे तादशासत्तर्देतुतयः पदा्थमात्न- 
विषयकखापि राद्बोधस्योक्तसंस््मलाब्दबोघो पयोगित्वम् । पदा्थस्मतिस्तु प्रथमपक्षे नासत्तिः संमति; रुधिवेन 
पदाथमात्राजुभावकस्वस्य पतत्पक्षो पदे, कथ्यनात् , पद्ाथेमा्रदााञ्दा नुभवस्येव परदाहुसत्तिसं भवेन स्टतिकर्पनाया 

व्यथध्वात् । नच पदार्थमात्रे प्रति स्मारकसमेव पदस्य ऊर्प्यते, नानुभावकत्वमिति- वाच्यम् ; हस्तिहस्िप- 
कयोर्दिं संयो गादिसम्बन्धेन मिथःसंबन्धितया गरहीतव्वात्तयोरेकक्ञानसापरस्मारकखं युष्तम् , पदस्य तु खार्थं भयनु- 
भावकत्वस्याकर्पनात् पदा्थसंसगीयुभावकसवख गोरचेणाभावात् संबन्धान्तरस्य च तश्र तखाभावात्. सरारकत्वा- 

संभवात् । नहि स्मृतिशक्तव्वरूपं स्मारकत्वमेव स्तिथयोजकः संबन्धः; हस्िहस्तिपकादिस्थरे तदद्श्षैनात्, तथा- 

ननुमवाच । एवच प्रटमिदादिपदात् भरथमतः पदा्थीदुभवयेबोत्पादान्तस्य पदाथसंसर्गबोधं परति विशोषणधीरिध- 
यापि हेतुष्वसंभवः । कर्मता धरस्वीयेति बोधे क्मताया अविरोषणस्वेऽपि विशेष्यतावच्छेदकभकारकधीत्रिधया 
सद्धियो हेतुता; कियाकारकसंसरभेडोघे तस्या अपि विरोषणत्येन तत्रैव तदुपयोगसंभवाच । ननु--एवमपि पदाथ 
मात्रानुभवश्य क्तातविषयकत्वेन भ्रमास्वात् तजनकत्वेऽपि शाञ्दख अ्रमाणत्वं न स्यादिति--चेन्न; ्रमाकरणत्वभवेऽपि 

अमग्रयोजकत्वरूपस्यैव प्रमाणत्वख शब्दे प्रथमपक्षे सी कारात्, उक्तराघवानुरोधात् । तथेन्द्रियादीनामपि प्रयक्षादि- 
श्रमगयां प्रयोजकत्वमेव स्यात् , नतु कारणत्वमिरोषरूपं रूरणत्वम् ; निरविकल्पकीयतुरीयबिषय ता संबन्धेनेव अल्यक्षे प्रयपि 

राघ्वेनेन्द्रियस्य संयो गादिसंबन्धेन देतुतासीकारसंभवात् ४ नच--निर्विकद्पकस्यातीन्दरिमरन्तदादाय साक्षात्करो- 

मीति मानसं न सादिति-- वाच्यम्, अडमते क्वानमाश्रखाती न्डियस्वेन प्राक रूपक्ञाततप्रादायेव साक्षास्करोमीति 
मानस्रघीलिकीदाव्, शब्दप्रयोज्ये शब्दाजन्ये कान्दव्वसयेव इन्द्रियभयोप्ये इन्दियाजन्येऽपि सप्रकारकूबोघे साक्षा 
व्कारत्वख संभवात् ४ अतएव शब्दजन्यतापि जातिरूपपदाथनिष्टतुरीयजिषयताश्ाङिशान्दते नैव; सांसर्गिकविषयत्वा- 

निरूपितध्वादिनिवेरो गोरवात्; ठुरीयच्िषरयताथा विषयत्वान्तरनिरूपितसेन पदार्थसंसमेवोधे स्यभिचाराभाचात् । 

तथाच निर्विंकस्प्धीरेव प्रथमपक्षे श्देन्दियादिजन्या । अतएवारोचनचमकं निर्विंकस्पमेवेन्द्रियजन्यमि न्येऽपि 
वदन्ति । संसगेभमायां तद्योगव्यवश्छिक्नकारणरूपं करणम् । एव मनुप्रियादिकमपि रथम निर्विकड्परकं जयते । 
पश्चात् स्िकटपकं, भथमत एव वा तत् सविकल्पकम्; तच्र व्याध्या दिषध्कतया साध्यादिक्तानसत्वेनाचुपरिष्या दिरूप- 

निरिषटधी संभवेन निविंकद्पकालुमितिवेषथ्यौत् , प्तद्धेतोरेव तदस्तु इति न्यायात् । अतणए्वाभि हितान्व यवाद मड्मते। 
तन्मते भिहितेन पदार्थेन करणेन प्रदाथै्स्गैशाब्दधीनायते। तया च उयवहारः, दितीयवृतीयपश्चयोरप्य भिरितेन 
मरह्तिप्रययाथैयोः; संसगेण करणेन क्रियाकारकयोः संसर्मखब्द्धीः । अभिधान च पदजन्यानुभवः । तख करणत्वेन 
तद्धिषयत्ववििष्टय करणस्वग्यवहारः। तदेवं प्रथमपक्षोपपादनस् । द्वितीयदृतीयपक्षवादिनां स्यमाशयः । न निरविंकल्प- 
कल्य शब्दपरमाणजन्यतासं भवः; अमाण्रत्नावच्छेदेनागृहीतमाहिधीजनकत्वनियमात् । न च--उक्तधीप्रयोजकत्वसेव 
नियमस्तदवच्छेदेनेति- वाच्यम् ; साक्षात्तज्ननकःवसं भवे परंपरया जनकस्वकटपनात् । नच- निर्विकल्पक बिषय- 
तायाः श्चब्दकार्यतावच्छेदकत्वे छाधवात्तथा कट्पनमिति-- वाच्यम्; स्मृतावेव शब्दजन्यस्वतुरीयविष्यत्वयोः संभवेन 
ब्दजन्यनिर्विकर्पके श्ाब्दस्वे मानाभावात् , खरामीति मानसखेव तत्र वजन्यक्ञातताया वोत्पत्या श्ाब्दयामीति 

मानसाभावात् । नच संबन्धाभावेन सारकत्वासंभवः; पदा्थसंसगौचुभावकत्वसयेव पदे पदाथसंबन्ध्वसंभवात् । 



&६८ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः २] 

गोडच्रह्यानन्दी ( ठघुचन्द्िका) । 
भ्--अगरदीतभ्राहित्वस्य प्रमाणजन्यक्ताने नियमे मानाभाव इति--वाच्यम्; विषयव्यवस्थापकस्वसेव तश्र 
सानस्वात् । तच्च स्वविशोष्ये स्वविरोषणस्य विपरीतक्तानाभावश्रयोजकलत्वम् । ज्ञानान्तरेण तन्न तस्यं गरहीतव्वे तु तस्य 
स्ञानान्तरस्य तादृशाभावप्रयोजकतया छ्भुपस्वेन गृीतमाहिणसतस्करपने मानाभावः । किच तुरीयविषयताशालिरा्द- 

त्वख कार्यंतावच्छेदकत्वेऽपि धरटत्वाद्यरो निर्विंकद्पकप्रयक्चादमके शश्ेतोऽश्वो धावती"्टयाष्छारे वाक्ष्याजन्यशाब्दबोधे 
च ब्यभिचारात्तरीयविषयतावच्छिन्नश्षाख्दत्वमेव तथा वाच्यम्, तथाचप्रसिद्धम्; पदाथैयोः संसगेविषयतायामेव 
शाष्दत्वावच्छेदकत्वस्त्रीकारात् । कमैतायां धरस्वस्य संबन्ध श्रगोमि वरटष्वीयकर्मतां श्गोमि घटस्व क्मताचिरिष्ठं 

श्टणोमि शाब्दयामीयाद्नुभवस्येयोदयेन शुद्धघयत्वं स्रासीयेव भयात् । अतएव पर्वते चद्धिसंबन्धमनुमिनोमि, 
नघ केवरपर्वतं वहिसंयोगं वेति भरलययः पश्चसाभ्यसंसर्गविषयतावच्छिक्रमनुमितिःवमवगाहते । तस्मादक्तातस्यैव 
विहोष्यविशेषणसंसगैसख प्रमाणप्रयुक्तविषयताकत्वेन न पदा्थमात्रविषयता अ्रमाणप्रयुक्ता । ननु --अयुभवमाच्सा- 
गहीतमादिस्वेऽपि शब्दजन्यवोघोऽनुभवविलक्षणः, पदा्थमात्रेण सह पदस्य स्द्तिप्रयोजकसंबन्धाभवेन स्मरति- 
विरक्षणश्च, पदा्थसं सगौ नुमावकस्वे गोरवेण पदार्थमात्रे तस्स्ीकारे च सरकत्वकल्पनाया वेयभ्यद्भिधायकस्वसैव 
पदेः स्वीकारात्, रप्रतिशक्तववसख र्तिप्रयोजकरसंबन्धतायाः कुनाप्यद्षटस्वेन संबन्धान्तरसेव तस्याः सर्वत्र 

कद्पनादिति- चेन्न; निर्विकल्पके श्ाब्दत्वस्यप्रामाणिकष्वेन पदार्थसंसगनुभावकत्वस्येव पदानामुचितस्वस्यो- 
तरवात् , रश्रयनुभव बिरुक्चणानन्तबोधकट्पनपेक्चया र्पति हारकसंसगी नुभावकत्वदैव लघुत्वाच्च । स्वयापि हि 

निरविंभक्तिकघरादिपदात् धटत्वादिस्छतिः श्वीक्रियत एव । तथाच घटादिपदष्वेनैव स्मारकत्वसख त्वयापि सरीकारात् 

शाब्दनिरविंकद्पके रशतित्वस्य दुवारत्वेन तुरीयविषयतावच्छिक्नशाब्दष्वावच्छिन्नं प्रति शब्दस्य हेतुतान्तरकद्षनख 

वैयर्थ्येन पद्ाथैद्वयविषयतानिरूपितसांसर्भिंकविषयतावच्छिज्नशाञ्दत्वेनेव शब्दकार्यववं युक्तमिति । अपिच च्ृद्धयो- 
व्यवहारं दृषा यथा बाख शक्तियहः, तथा प्रथमतः सुबन्ततिडन्तसमुदायरूपे महावाक्ये एकवाक्यताम्रकारक- 
कञानश्य विरिषटेकवाक्याथशाब्दबो धहेठुतां गृहीखा तदन्यथानुपपत्ा सुषन्ततिङन्तपदानां सयुदायवटकानां कार्थं 
भरकृतिग्रययार्थसंसरगेबोधं तादशहेतुतायां वारो द्वारतया कद्पयति । त्रापि तादृशसंसरगबोधसयय साश्चात् सुबन्तादि- 
पदजन्यत्वानुपपर्या द्वारतया पदा्थमाघ्रज्ञन विमक्यन्तपदघरकनामादिपदजन्यं कद्पयति । तत्र पश्चात् पदाथैमाश्न- 

क्षानजनकवमेव नामादिपदसखय बिमक्लादिसहितस्य गृहीस्वा प्रकृतिप्रयया्थसंसर्मशाब्दधीजनकलवस् लागे उपजीव्य- 

विरोधापत्तिः । नच--पएुकवाक्यताक्तानस्य हेतुत्वे मानाभाव इति--वाच्यम् ; अन्वयम्यतिरेकक्चानषहकृतम्रलयश्चस्य त्न 
मानत्वात् । नच--वाक्याजन्ये “शतोऽश्वो धावतीति शाब्दबोधे व्यभिचार इत्ि--वाच्यम् ; वाक्यार्थवोधे पदा्थ- 
कानमाकाङ्कायोग्यतासन्निधिसदङ्ृतं सामान्यसामग्री, बिशेषसामभी त एकवाक्यताग्रकारकपदसमूहविरोष्यकन्ञानं तद्धि- 

रिष्टे वाक्यार्थक्ञाने । श्रतोऽशरो धावतील्यादो तु श्रेतरूपदश्यै नस्थखे गवगदि द्व्याभावनिश्चयात् अश्वसंसम विना ररयमार्न 
शेतत्वमनुपपन्नमिति धीः श्रेतरूपसाश्वान्यद्रव्यवृत्तित्वबाधधीतहङृता उव्यवरत्तित्वधीवौ धावनकवैत्वं विनोपरुभ्यमा्नं 

खुरविक्षेषशब्दादिकमनुपपन्नमिति धीर्घौवनकवत्वस्य ताद्राद्रव्यवृत्तिस्वधीर्वा "पदयतः श्ेतिमारूपं हेषाशब्दं च श्रण्वतः। 
सुरविक्षेपरब्दं च ताश्व धावतीति धीः । इष्टा वाक्यविनिमुक्ता न प्दा्ेर्विना क्रचित् ॥› इति वातिंकोक्तेरिति । 

ननु--अनत्र पक्षे “अभिदहितघटना यदा तदानीं स्परतिखमङुद्धियुगे पदेः विधत्तः । परशि पुनरन्विता- 
भिधाने पदयुगरात् स्खतियुग्ममेव पूर्वम् ॥* इति संक्षेपदारीरकोक्तिविरोधः; प्रकरलयादिपदस्य स्म्रतिजनक- 
त्वेन स्छतिसमेलस्यासङ्गतेः, यदि हि पदार्थस्षयनन्तरे स्मृतिसमो बोध इत्युच्यते, तदाष्यसङ्गतिः; भक्ति. 
प्र्याथैयोः संसगैखयान्ञातत्वेन तदोधस्य रश्रतिसमस्वाभावात्, अन्विताभिधानमतेऽपि पूर्वं॑स्मतेर्हितीयार्थै 
उध्यमानत्वेन मतयो र्विरोषाराभश्चेति--चेश्न; पदपदस्य सुबन्तनामपरत्वात् । तथाचचान्यपक्षे यच्यपि नान्ना सुपा 
च खाथस्य र्ष्तिरेव जन्यते, नतु प्रथमपक्ष इव शाब्दानुभवः; तथापि तस्वमस्यादिवाक्यस्थलेऽखण्डाथैकधीरेव 

मिरिताभ्यां सुबन्तपदाभ्यां जन्यते । अखण्डस्य च चिद्यक्तिमात्रखरूपत्वेन पूर्वं॑क्ञातत्वात् प्रयेकमपि 
ताभ्यां . तादशाखण्डबोधसयेव जननात् स्फृतिसमबुद्धियुगं ताभ्यां जन्यते, नतु घटमानयेति पदभ्यामिव पयेकम- 

क्ातिषयकम् । अन्विताभिधानमते तु स्तिसमा ताद्शधीरम खीक्रियते; महावाक्याथबोधसेवं राब्दस्वस्लीकारात् , 
भवान्तरबोधस्य शाब्दत्वस्ीकारे काब्दधीसामान्ये खीक्ृतस्य कायौन्वितचिषयकत्वस्य भङ्गगपत्तेः । अतः सुबन्त- 
पदयुगरात् रछतियुग्ममेव; भ्रलेकेकस्रतिजननात् , मिरितान्त महावाक्याथैरूपस्य श्ियाकारकान्वयस्य शाब्दधीः 
श्ञानविध्येकवक्यतया तत्वमसीलयस्य बोधकत्वात्, कायैस्वाविषयकवाठ्दबोधासीकासत् । अभिहितान्वयमते 
वदादिषदस्य खधटितवाक्वतात्प्यिषयककचाब्दबोधं भ्रति अथमान्त्यपश्चयोर्हतुस्वम् । स च बोधो निष्प्रकारक एव; 
'अथंऽनुवङज्धेः तत्. प्रकाणःमिति ` जमिनिसूत्रेणाह्छते. सिद्धारथऽपि तात्वर्यस्यो्तत्वात् । अत्र पदमात्रसख सामान्यतः 
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गोडत्रह्मानन्दी ( लघुचन्द्रिका ) । 
सखधटितवाकष्यताययैविषयशाञ्दधीदेतत्वेऽपि विशेषतः कारणस्वे चिन््ते । भ्रङृलयथौन्विते प्र्ययार्थकमैस्वादौ घटेलयादि- 

रस्युत्तरपरलयपदस्ामादेरजुभावकस्वरूपा शक्तिः प्र्ययपूच्तिधटादिपदस्य कर्मत्वाचन्वितघटस्वादौ सवयुक्ते पक्षद्वये 
सथुच्चयस्वीकारे घटस्वान्वितकमैस्वं कमैत्वान्वितं धटस्वमिति बोधद्धैविध्यस्य युगपदापस्या वाक्यसेद्ापत्तिः, यदि 
्रकृ््थान्वितकमस्वादौ प्रयस्य अङ्चयुत्तरखानुभावकत्वमियेव स्वीक्रियते, तदा अक्घतेः अवाचकतवापत्तिः, प्रकृते" 

रेव करमैस्वायन्वितघटत्वाद्यजुभावकत्वसीकारे प्रययस्यावाश्वकव्वापत्तिः, भ्रकृतिप्रयययोः इयोर्विशिष्टाथौ लु मावकस्वे 
केवर्प्रकृतिपदे प्रययपदे चोभयवाचकःत्वापत्तिः, एकेकयेकेकाथौ नु भावकतवे पूर्वोक्तपक्ष्नयमध्ये पूर्वेपश्च एव स्ीक्रि- 
येत । किंच वेदान्तमहावाक्यस्थपदानामखण्डा्थवोधं भरलेव विरोषतो हेतुत्वस्य वाच्यतया कथं सर्वपदानामन्वित- 
बोधकट्वम् ? तस्मात् नान्वितते पदानां शक्तिः, रकित्वनन्विते घटत्वादौ, तदनुभवात् पदजन्यादन्वितानुभव इति 

प्रथमपक्ष एव युक्त इति पाथेसारथिमिश्राद्यः । तदसत्; अन्वितशक्तिवादस्यादरायानवबोधात् । अभिहितान्वयमते 
अन्विताभिधानमते चा्रलयधिकरणन्यायेन जातावेवाजुभावकस्वरूपा पदानां शक्तिरिष्युच्यते । तस्य च घरस्वादिकमेव 
घरादिपदाजुभाग्यमिति पक्षे यथाश्चुत एवाथः । अन्यान्वितघटत्वादिकं तदथः इ्युक्तपक्षे तत तादशसक्तेः यदीयतया 

अहः श्ाग्दधीमरयोजकः, सोऽथो वाच्यतया व्यवहियते । सा च जातिरेवेति तत्रैव वाचकस्वं घटादिपदे यवद्ियते, 

नतु घटत्वा्यन्विते अन्यान्वितघरत्वादौ वा । अतषएव च न॒ नाना्थसापत्तिः । यत्र हि नानाधर्माणां प्रल्ेक- 
निरूपितत्वेन पदे शक्तिग्रहासत्तद्धसंशाब्दधीषु कारणालि, तत्रैव पदस्य नानात्वम् । प्रकृते तु घरस्वश्चत्ित्वेन घरपद्- 
शक्त्तीनं कारणम् , न स्वन्यधर्मश्क्तित्वेनापीति न घटपदस्य नानात्वम् । तस्मादन्यान्वितधटस्वं घटपदस्य शक्यम् । 
अन्यान्वितकर्मस्वममादिपदस्येलयादिविवरणाचुक्तेस्यम्थः 1 शञ्दस्वावच्छेदकविशेष्यतानिरूपितसंसगेतानिरूपितघरत्व- 
प्रकारताश्ञाित्वं घटपदधीका्यतावच्छेदकम्, । घरस्वीयक्मैतांरो अनुपिदयादिरूपे घरस्वीयकरणघ्वार्थदरो शगब्दश्ञाने 
घटपदं बिनाप्यु्पत्तेन्य॑भिचारः स्यात् अतः--रान्दत्वावच्छेदकेति वादृश्रकारताविशेषणम् । कमैतायां धरस्वं 
श्ाब्दयामीति भ्रययात्तस्यां तत्वस्रीकारात् । उक्तप्रकारताशािकशाब्दस्वेन का्यैत्वसखीकारेऽपि स एव दोषः । केवर- 

विरोष्यतात्वेन केवरप्रकारतात्वेन वा शाढ्दत्वावच्छेदङूस्वाभावात् शाष्दत्वावच्छेदकस्वं चिरिष्टप्रकारताशिोषणम् । 
तथा च विरिष्टप्रकारतास्वावच्छिन्नशाब्दत्वावच्छेदुकताराभः । घटष्वप्रकारतामिरूपिततसंसगेतानिरूपितविलेष्यतास्वाष- 
च्छिन्नावच्छेदकताकन्चाब्दस्वेन वा तत्कार्यता; घटस्वान्वितं शछाब्दयामीति भरल्ययादुक्तायाः शाब्दल्वावच्छेदकतायाः 
स्वीकारात्. । घटत्वादि विषयतामात्रावच्छिन्नशाब्दत्वेन तु न तस्कार्यता; शाढ्दस्वस्य तन्मात्रानवच्छिश्नत्वात् , घरमिदया- 

दिवाक्यजन्यधीस्थदे घटत्वं सरामीयेव श्रययेन घरस्वं श्याब्दयामीलप्रययात् । अतष््वाज्ुवाद्वाक्यार्थं सरामीयव 
प्रययादनुवाद्वाक्यात् प्रमोत्पत्तिवारणाय प्रमामात्रे तत्तदथैविषयकाक्तानख हेतुत्वात् छाम्दादिश्षानसयय भर 

प्रमास्वनियमात् , सामान्यखामग्रीबाघेन नोक्तस्थले भमोच्पत्तिः । तस्मादुक्तम्यभिचारवाणाय उकछप्रकारतावच््छिेनोस्" 
विरोष्यतावच्छिन्चेन वा शब्दत्वेन धटादिपद्ञनकायैता । ताकिंकादिमते तु घटस्वीयकर्मतांशे अनुभियणदिरूपश्य 
घटत्वीयकरणतांशे शछाग्दुह्ानयैवास्ीकारादुक्तम्यभिचाराभावेन घटत्वाद्यवच्छिन्नविषयतारशारिश्षान्दस्वेतेव तस्का्य॑ता । 

ˆ तन्मते जातेः संस्थानभ्यङ्खयव्वानियसमेनानुमितिष्वश्चाब्दव्वादिंजातिस्ीकारेणानुमियात्मकश्चाञ्दज्ञानस्य स्वीकारेण 
सांकर्यापत्या भिन्नविषयकायुमिद्यादिखामभ्या शाब्दबोधादौ प्रतिबन्धकस्वस्तीकारात् । मीमांसकमते तु गुणादौ जाघ्य- 

स्वीकारेण विषयताविशेषरूपश्चाञ्दत्वानु मि तिस्वादिस्वीकारात् । तेषां साङ््य॑स्यादोषस्वाच् । तथाच घरं घटेन धघटाये- 
ल्यादिसाधारणवरत्वा्यन्वितकर्मैस्वादिविरोष्यतावच्छिन्नशाढ्दस्वं घटादिपद्धीकायैतावच्छेदकम् । अमादिपदधीका्यता- 

स्वन्वितकमैतादिविशेष्यतावच्छिन्रशाब्दत्वेनैव घटं परमिलयादिखाधारणेन । वस्तुतस्तु--विरोष्यतास्वे न निवेश्यते । 
किंतु विषयतास्वं षिरोभ्यतभ्रकारतासाधारणं घटत्वतदन्वितयो निविस्यते । तेन॒ घर इत्यादाचेकस्वद्धित्वादिप्रकारतः- 
निरूपितधटस्वादिविरोष्यतायः अपि संहः ॥ । 

नलु--घटं घरटेनेयाद्यानुपूर्वीविरोषक्तानत्वेन घटस्वादिकर्मताकरणतादिशान्दं भ्रति देतुस्वमवश्यं वाच्यम् । अन्यथा 
अम् धटेत्याधानुपू्वीज्ञानादपि तदापत्तेः । तथाच धटादिपदन्ञानत्वेन धरत्वाद्यन्वितशशाब्वस्वेन च कार्यकारणत्वं 
बृथा । अथ--घरमियाधानुप्वीविशेषाणामेकसयाप्यज्ञानदश्ायां घटान्वितश्चाब्दलामान्यामावस्योपरम्बमानस्य 

घरमिल्याधानुपूर्वी विशेषाभावक्टेन भयुक्तववकर्पने गोरवात्. धटत्वान्वितस्य शाब्दस्तामान्येन घटपदुश्ानत्यैन कार्य 
कारणत्वं भकरप्य घटपदज्ञानसामान्याभावभ्रयुक्ततवसुक्तशाञ्दसामान्याभावस्य कटप्यते, तादृशकार्यकारणत्वाकल्पनेः सु 

न तश्पुक्तसवं तस्य सिभ्यति, का्य॑तावच्छेदकावच्छिन्नाभावस्यैव कारणतावच्छेद्कावच्छिन्नाभावग्रयुक्तत्वादिति-- 
नेन्न; निविंभक्तिषटादिपदन्ञानकारे घटादिपदृक्ञानसामान्याभावस्याभावेन तदा तस्प्रुक्तस्वस्य तादरशण्दुसामः- 
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गोडन्रह्मानन्दी ( डघुचन्दिका ) 
न्याभावे वक्तमशक्यतया तादशानुपूवीज्ञानविरोषाभावकूटसयेव सत्प्रयोजकताया वाख्यतया धघटादिपदसामान्याभाव- 
काठेऽपि उक्तविशेषाभावक्टसेव भ्रयोजकतासंभवेनोक्तकायैकारणव्वकर्पनस्य वैय््यादिति ॥ 

यच्रोच्यते- निर्विभक्तिवटादिपदक्तानदलायामुक्तसामान्याभावस्याभावेन तख तस्मयोजकखासंभवेऽपि घटादि 
पद्छानसामान्याभावकालावच्छिन्नस्य उक्ताब्दस्ामान्याभावाधिकरणत्वस्य तत्तत्पुरषनिष्ठय घटादिपदक्तानसामान्या- 

भावगप्रयुक्ततवस्य राधवेन स्वीकारसंमवेन तदनुरोधेनो क्तकायैकारणत्वकख्पनात् सवि मक्तिकघटादिपदक्तानत्वेन वा 
कारणल्वमास्ताम् 1 यदि तु विरोषकारणेष्वनुगतं, यत्सामान्यरूपं तेन रूपेण कारणत्वखस्वीकारेऽपि तदवच्छिन्नाभावो 

विरोषकार्यायुगतसामान्यरूपावच्छिन्नाभावे प्रयोजकः स्वीक्रियते, तादशल्ुधमो वच्छिन्नाभावस्वस्यैव तत्वावच्छेद्- 

कत्वसंभवादिति विनयते, तदास्तां तथेव । नच--एवं घटादिपदोत्तरामादिपदन्तानत्वेन हेतुत्वादीनां सीकारेऽपि 
धटादिपदद्ानस्वेन तदभावात् घटादिपदे घटस्वादिशक्ल्य मावेन तादश शक्तिक्ञानहेतुध्वास्ष॑भवः, तत्पदृक्षानरवावच्छि- 

ज्नाया हेतुताया एव मीमांसकमते शक्तिरूपष्वादिति-- वाच्यम् ; घरपदोत्तराम्पदक्वानलवेनेवाम्पदपृब््तिघटपदक्तान- 
स्वेनापि हेतुताया विनिगमकाभावेन सखीकारस्य पूवैमुक्तसवात्, घषटस्वभ्रकारतानिरूपितक्मतानिरोभष्यताकच्याञ्दव्वेनेव 

कर्म॑ताविेष्यतानिरूपितधरत्वप्रकारताकश्चाब्दसवेनापि का्थतायाः स्वीकारात् । घरस्वीयानुभावकतारूपशक्तेसाद्श- 
शक्तित्वेन षरपदक्तानं हेतुः; अम्पदपू्दत्तितवसखय क्मतादिरोष्यकस्वस्य वा तन्न निवेशेऽपि घटस्वश्यक्तत्वख घरपदे 
अक्षतत्वात् । तथाच धटमियादिपदक्तानसयय धटदिपदषिरोष्यधरत्वादिद्राक्वित्तानजन्यर्सस्छारोदोधकस्लवरकघरादिपद- 

ज्ञानज नितघरत्वादिस्दटतिद्धारा घटस्वीयकसैतादिशाब्दधीदेसुस्वम् । घटः कर्मत्वमिद्यादिनिराकाट्पदजन्यघरस्वादि* 
स्पतेधंटमिल्यादिपदघटशूघषरादिपदाजन्यत्वात्तादशास्ष्तिद्रारा घटमिदयादिपदक्ञानस्य नानुभावकतेति चवटादिपदस्य 
सवघटङेति षिरोषणम् । धटमिलयादिपदघव्केति तदर्थः । एर्वच धटादिपदक्ञानस्वादिरूपेण घरत्वाद्यन्वितानुभावकःत्वा- 
भावेऽपि न श्रत्तिः । धरस्वीयकमेतासंसगों निरूपकत्वरूपो दरौनादिकियानिष्ठ उक्तक्मताश्चाब्दबोधेन रश्चणया 
अनुभाव्यते । ननु--यथा गङ्गादिपदाव तीरादिक्चाग्दबोःधस्थे तीरादौ गङ्गादिपदश्क्यसंबन्धरूपरक्षणायाः तानं 
कारण, यथा वा तत्पदशक्योपस्थियधीनतीराद्युपस्थित्िरूपा लक्षणा भाचीनमते स्ररूपसती कारणं, तथा अङ्कते 
उक्तनिरूपकत्वरूपसंसगे घटमिस्यादिपदशक्यं यत् घटस्वीयं क्मैश्वादिकं, तस्परतियोगिकःवादिरूपसंबन्धक्ञानं तदुष- 
स्थि्यधीना तदुपस्थितिवो वारणमपेक्ष्यते, तदभावे तु तादशसंसर्भशाब्दज्ञानासंभन इति--चेन्न; वतनैव हि बोध्य- 

बोधकसंबन्धकतानं पूर्वमपेक्ष्यते, यत्र बोध्यभमःपूर्वं बोध्योपस्थितिरपेक्ष्यते । यथा घटत्वा्यन्वितशाब्दश्रमापूरवं घटादिपदे 
घरत्वादेरजुभावकत्व रूपदाक्तिन्ञान विना घरत्वादयुपस्थितिरूपकारणाभावेनोक्तपभरमाविरदहात् उक्छोपस्थितिदेतुतयोक्त- 
शक्तिक्तानमपेक्ष्यते । यथा वा गङ्गादिपदतीराधोः संबन्धन्ञाने पिना गङ्गादिपदोपस्थापितश्रवाहादितीरा्योः संबन्धन्लान् 
बिना वा तीरादयुपस्थिलभावेन तीराचयुपस्थितिदेतकतीरा दिशाञ्दभ्रमानिरहदुक्तो पर्थितिरपेक्षयते । यत्र तु बोध्यप्रमपूर्व 
तदुपस्थितिनापेक्ष्यते, तत्र तन्नापेक्ष्यते । यथा रूपादिचाक्चुषादिभमापूर्वं रूपादयुपस्थितेरनपेक्ष्यतथा रूपादिचघ्चुरादि- 
संबन्धक्लानं रूपादुपस्थितिदहेतया नापेक्ष्यते, किंतु रूपादौ च्चुरादिसंयुक्तघटादिसमवेवत्वं खरूपसत् कारणमपेश्षयते । 
तथाच वाक्यार्थीभूतस्य स्ियाकारकसंसगेस्यापूर्व्वात्तदुपस्थितेसच्छाब्दशमायामनपेक्ष्यतया तद्धेनुतयोक्तसंसर्मरूपे 
बोध्ये तद्रोधकस्य घरत्वीयकर्मत्वादिरूपाथेस्य संबन्धन्ञानं नपक्ष्यते, किंतृक्तार्थ॑स्य ददौनादिक्रियानिष्टसंस्ते संबन्ध- 
सत्तामात्रम् । अन्यथा ताद्शक्रियाकारकसंसगेक्ञानस् प्रमास्वानुपपत्तिः । ननु--तादरा संबन्धे घटादिपदस्य न 
रक्षणा; तच्छक्यघटत्वसंबन्धित्वाय भावात्, उक्तकर्मैत्वादेस्तदश्चक्यव्वात्तदबोध्यत्वाच्च । अतएव न घटमिलयादिपदस 

सा; रक्षणया तत्पदबोध्यनिष्ठस्य तत्पदबोध्यभ्रतियो गिकसंबन्धसेव तत्पद्रुक्षणालरात्, कर्मल्वादिनिरूपकःस्वरूपस्य 
संसर्गेख चोक्तपदाबोध्यत्वात् । गङ्गायां घोषोऽलीद्यादौ हि रक्षणया गङ्गादिपदबोध्यतीरादौ स्थितख गङ्गादिपद्- 
बोध्यप्रवाहादिप्रतियोगिकसंसगैख लक्षणाव्वं इष्टम्, अतो बटक्वीयकर्मैत्वादिसंस्स्य रक्षयत्वानुपपत्तिरिति- चेन्न; 
ाक्षणिकपद्स्य रक्ष्याथबोधकत्वेनोक्तरीलया क्षणास्व्यानिरूपणाव् । सखराथधीद्वारा बोधकल्वं तु तीरादौ गङ्गदिपद्- 
स्येव धरत्वीयकमैस्वादिसंसमे धरमिलयादिपद्स्याप्यस्येव । गङ्गादिपदेन हि प्रवादस्योपस्थितिः प्रथमतः, तया तीरोप- 
स्थितिः, तया तच्छाब्द्धीः । तथा घटमिलयादिपदेनोक्तकमैत्वादेः शाब्दधीः अथमतस्तयोक्तकमैत्वादेः संसर्मस्य 
स्छल्यभावेऽपि श्राब्दुधीः । तसात् शब्दाथधीबोध्यतिष्ठस्य शब्दाथेप्रतियो गिकसंसर्मख कश्चणात्वं निर्दोषम् । शब्दा- 
थश्च भिविधः पदाथः प्रल्यान्तपद्ाथैः वाक्यार्थश्च । आद्यो गद्गायामित्यादौ प्रवाहादिः । द्वितीयो घटमानयेलादौ 
धटकमेतादिः । वृतीयोऽथेवाद्वाक्याथे? ।. रक्षकत्वं ताददाशब्दाथेनिष्टं लक्ष्यशाब्दधीजनकधीविषयत्वम् । तच्च पद 

` छकयस्फृतिद्वारा, अन्ययोः साक्षादिति विवेकः : व्यक्ती भविष्यति चेदममे द्वितीयपरिच्छेद एव मूर । तदिदमुक्तं 
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गोडबरह्यानन्दी ( कु चद्दिका ) । 
मूढे--““जभिहितान्वयवाद्रूपे द्वितीयपक्षे चाक्ञाताया एव पदा्थनिष्ठाया लक्षणाया इत्तिव्वाङ्गीकारात् न संसगैख 

पदस्ारितत्व"मिति । पदार्थनिष्ठाया घटत्वीयकमैतादिरूपप्रलययास्तपरदाथैसंबन्धरूपायाः । ठश्चणायाः प्र्यान्त- 
पदार्थघीबोध्यक्रियाकारकसंबन्धायुयोगिकसंबन्धरूपायाः । चत्तित्वेतिः । शाब्दुधीप्रयोजको यो बोभ्यबोधकसंबन्धः 

तत्वमियथंः । क्रियाकारकसंबन्धांरे शाब्दधियो निनदे अक्तातेव ङश्चणा वक्ष्यमाणरीलयोपयुञ्यत इति भावः । 

अन्विताभिधानवादे तु तादृशसंबन्धसख पदशक्यत्वमेव नतु घरत्वीयकर्मतादिकाब्दधीमाज्जन्यशाढदधीविषयसवम् । 
कायेस्वाविधेयतानिरूपिता क्रियानिष्ठोदेदयतावच्छेदकता या घटकमैस्वादिकारकनिष्ठा, तत्संबन्धेन शाब्दबोधं भ्रति 

घटः क्मत्वमिलादिनिराकाङ्कुपदाजन्या या षरकर्म॑तादयुपस्थितिः तद्वारा घटमियादिपदज्ञानं घटकमैत्वा्थीध्याहाररूपं 
मनान्तरं वा हेतः; घटमिलयादिपदाक्ञानकाे आनयेद्यादिपदक्ञानकाछे तादशमानास्तरादुक्तसंबन्येन चाब्दबोधो- 
त्पत्तेः । एवं कार्यत्वनिधेयस्वनिरूपिता या क्रियानिष्ठोदेरयता, तत्संबन्धेन शाब्दबोधं प्रति आनयनं कार्यत्वमिलयादि- 
निराकाङ्कुपदाजन्या या आनयनकार्थत्वादयुपस्थितिः, तत्संबन्धेनानयेल्यादिपदक्ञानमानयनकार्यैष्वायर्थाध्याहारस्पपं 
मानान्तर वा हेतुः । का्यैत्वान्विते पदानां शक्तिरिति प्राभाकरवाक्यस्यासिग्रेवार्थे पर्यवसानम्; साक्षात् परम्परया 
कार्थैत्वान्वितत्वस्य दुर्वचत्वेन तदाश्रयपिषयकस्वस्य पदकायैतानवच्छेदकत्वात् । त॒त्र च कार्यानुकूलखा शाक्तिस्तृण- 

पूत्कारसंबन्धादौ; नतु तृणादौ । पूव्कारासंबद्धतृणादितोऽपि वहयादिका्योत्पत्यापत्तेरिति यथा स्वीक्रियते, तथोण्ता- 
ध्याहारपदक्ञानयोः कारकक्रियापदयोवी मेखने ताच्चशक्तिः नतु पदक्ञानादाविति स्वीक्रियते । तेन क्रियापदन्ञान- 
कारकाध्याहारयोः कारकपदक्रियापदक्तानयोवा मेलनं दत्वैव शाब्दधीः; नतु कारकक्छियाध्याहारयोरेव भेखने; 
प्राभाकरसिद्धान्ते तथैव खीकारात् । तथाच क्रियाकारकसंबन्धकश्षाब्दबोधायुद्धला शक्तिः प्रदघरिते सखीक्रियते । पदं 
तच्छक्तयुच्यते । ताददाशक्तेश्च घटत्वकर्मकं दु्ञनं कायमिलाकारकशाव्दधी्यद्यपि निरूपिका; तथापि तस्यां घटलवश्षा्द्- 
धीत्वस्यापि स्वात् धटत्वधीनिरूपितश्चक्तित्वेनैव शक्तधटादिपदे ज्ञानं कारणम्, राघवात्, नतु क्रियाकारकसंबन्ध- 

दा्दधीनिरूपितराक्तिस्वेनेति संबन्धांरो कुञ्नदाक्तिवाद दइध्युच्यते । तदिदसुक्मायपक्षे कुजशत््यज्गीकारादिति । 
अङ्गीकाराक्न संसर्मख पदस्मारितत्वेमिति योजना । अक्लाताया एव शक्तेः संबन्धांदो आनुभाविकरवेन न संबन्ध- 
स्मारकत्वमिय्थः । संबन्धांशे अनुभवं प्रति पदस्य कारणतेन चत्र तदनुकूखा शक्तिरस्त्येव, परततं यथा घटत्वादि- 
जाल्यशे क्ाता सती तस्स्छरतिद्धारा क्रियाकारकसंबन्धदाब्दबोधं जनयति, तथोक्तसंबन्धांशे ज्ञाता सती तस्स्मृतिद्राय 

तच्छाब्दुबोधं न जनयति तख वाक्या्थत्वेनपूरवस्वात्, तदुजुभवस्खरती विनापि तच्छाब्दबोधोत्पत्तेः । प्रकृतिग्रययाभ्यां 
घुद्यमानो योऽथः, तस्य दयोः संबन्धरूपस्वे तदं ोऽप्यन्तातेव शक्तिः तथा, यथा धरेनानयेलादौ घटत्वकरणस्वयोरान- 
यनकार्यत्वयो्वा संबन्धांरो; तस्यापि वाक्यार्थत्वेन सरणानपेक्षणात् , तस्याच्त्वे तु तर्दरोऽपि शक्तित्तौतेव तदीयशम्दानु- 
भवभ्रयोजिका । यथा तत्वमस्यादिमहावाक्ये तच्वभ्पद्ाभ्यां बुध्यमानञ्युद्धचेतन्वं ज्ञातयैव शक्त्या बुध्यते; विशिष्टदाक्तय 
पदस्य केवरुग्यक्तिख्येकदेरोऽपि शक्तिखस्वात्. । अतएव तत्र प्रयेकं पदाभ्यां स्शतिद्वयसुत्पाय तद्भारा श्षाञ्द्धीजन्यते; 
पदतदर्थयोः शक्तिरूपसंबन्धस्य गृही तत्वेन पद रूपसंबन्धि्रहणे सलर्थस्छति संभवात् 1 ननु--एवमभिहितान्वयवा- 
देऽपि तृतीयपक्षे तथा संभवात् मभिहितान्वयवादे पदाभ्यां स्द्रतिसखमजुद्धिद्यम्, अन्विताभिधानवादे च ताभ्यां स्श्ति- 

द्वयमिति विशेषः कुतः संक्पदारीरके उक्त इति-- चेत्, उच्यते--जभिरहितान्वयवादे भरयेकं विभक्यन्तपद्पम्यां 

स्मृतिद्वयद्वारा शाढ्द्धीट्रयं जन्यते । महावाक्यार्थधीस्तु तेनेव धीद्रयेन, नतु पदन्ञानेन । अतपुव पदक्तनासच्वे 
मानान्तरजन्याभ्यामाकाङ्कुायोग्यतादि्हिताभ्यामथ्तानाम्यां जन्यते । अतएव "पर्यतः भेतिमारूपं देषाराब्दं च 

श्वः । खुरविक्षेपशण्दं च श्वेतोऽश्वो धावतीति धीः । दष्टा वाक्यविनिरसुत्छा न पदायैर्विना कचित् ॥* इति वार्तिक- 
वाक्ये पदक्तानसामान्यभावेऽपि शाब्दधीः, तदुर्थक्ानाभावे तु न क्ापीद्युक्तस् । तथाचाभिहितान्वयवादे पदज्ञान-~ 

स्थरे महावाक्याथैघीकूरणस्य श्ञादबोधस्यावदइयकतया स््रतिसमोऽपि स कस्प्यते । यद्यपि स्षतिसमत्वं जात विषय 
कस्वं, भ्रमाणजन्यक्ञानं चान्ञातविषयसेव, अनुवाद वाक्यादिस्थसे चाक्याथेज्ञानं स्छतिरेव, प्रमणादभ्रमानुवयत्तेः । अत 
एव धटत्वीयकर्मतादिप्रमायां वाक्येन जननीयायां तद्विषयकाच्वानं सहकारि कड्प्यत्ते; तथाप्यगलया महावाक्यादिस्थखे 
पदजन्यो बोधः स्प्रतिखमः कस्प्यते । तथाच स्द्रतिप्रमाविरक्चषणमपि ज्ञानं श्रमाणजन्यं खीश्ियते; अन्यथाुपपत्तेः । 
अतएव धटोऽस्तीलयादिवाक्यजन्ये अस्तित्वं घटत्वीयमिति शाञ्दबोधे घरस्वनिर्विकस्पकशाब्दबोधः स्मरतिसम एव 

करणम् । बिधैर्मितावच्छेदकशाब्दबोधासं भचेनेकसवभ्रकारकघटस्वविशेष्यकश्चाब्दबोधस्य तन्नासंभवात् । नहि शाब्दबो- 

धीयविरोष्यता केनाप्यनवच्छिश्ना खीक्ियते । अन्विताभिधानवादिनस्तु नेद् क्षमन्ते । शियाकारकसंबन्धादिरूपख 
महवास्याथंखय ज्ञानं पदुजन्यं बदुन्ति । तदुक्त--यचदाकाष्ितं योग्यं सन्निधानं प्रपद्यते । तेन तेनान्वितस्ार्ः 
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गोडत्रह्यानन्दी ( लश्ुचन्द्रिका ) । 
पदैरेवावगस्यते ॥' इति । सन्निधानं पदजन्यस्द्तिविषयस्वम् । तथाचाकाङ्कायोभ्यतासन्निधिसहङ्कतपदैरेव वाक्या- 
शंख क्ियाकारकसंबन्धादिखूपस्य श्चाब्दबोधोयत्तेः नावान्तरवाक्या्थस प्रङृतिप्रल्ययाथेसंबन्धादिरूपसख शाढ्दधी- 
विषयत्वे मानमसि । विरोष्ये विदोषणं तत्रच विरोषणान्तरमिति रीदया महावाक्या्थधीसंभवात् कुतः र्तिसम- 
बोधसीकारः १ अन्यथानुपपस्यभावात् । यदि हि घटत्वीयकमतादिमान्रख श्ान्दधीः खीक्रियते, तदा शाञ्दबोधानां 
कायस्वविषयकत्वनियमस्य प्राथमिकष्युत्तिकाठे क्ंघसय भङ्गः स्यात् 1 अथापि कियाकारकसंबन्धादिगो धात् पूर्व 

पररतिप्रययार्थसंबन्धादिविषयकमवान्तरवावेथाथेत्तानं मन्यसे; तादयक्ञानसखानुभाविकत्वात्, बिशिष्टवैरिश्यबोधा- 
स्मकस्य करियाकारकर्सबन्धबो धस्योक्तन्तान बिना अपरापापत्तेः, तर्हिं भयेकपदार्थस्पतिजन्यामवान्तरस्ण्रतिं मन्यस । 
परयेकपदाथसंबन्धितया प्रङृदय्थत्रिरिषप्रययार्थस गृहीतत्वेन तस्स्रल्या तरस्मरतिसंमवात्, नैतावता तस्य शाध्द्- 
बोधोऽपि मन्तुं शक्यः । यन्ु-वाक्याथेकसेके ुर्कादौ च वान्तरवाक्यार्थधीपूर्विका महावास्यार्थधीः, घटमान- 
येल्ादौ त्वनियमःइति, तन्न; वाक्यार्थकमैके ऊुलकादौ च सकारकरेकक्तियाबोधे पद्वैजीते तत्क्मैकन्रियान्तरबोधस्य 
पदैरेवर जननं "प्य खगो धावतीग्ादौ युक्तम्, घटमानयेल्यादावनियमस्तु न युक्तः; खाघवेन महावाक्यार्थनोध- 

येक पदजन्यत्वसीकारात्, भट्रमते म्षावाक्यार्थबोधस्य नियमेन बिरिष्टवेशिष्टयावगाहिस्ववत् गुरुमते “विष्ये 
निरोषणं तन्नापि षिरोषणान्तर'भिति बोधसेव सवत्र संभवात्, अशाब्द विशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञानस्य सत्वे 

तु विरिष्टवैरिष्यदाब्दबोधस्यापि क्रविस्सं भवात् । तस्मादन्विताभिधानमते अवान्तरवाक्यार्थबोधाभावेन न स्मति- 
खमो बोधः व्वमसीति वाक्यात्, किंस्वभिहितान्वयमत इघ्यभिदहितघटनेलादयुक्तियुक्तैव । अन्विताभिधानमतेऽपि 
कियाकारकसंबन्धवोधं प्रति पद्खोक्तरीलया कारणत्वेन शक्तस्वात् पदशक्तेरक्त सं बन्धशाटदधीम्रयोजकस्वादुक्तसंबन्धस्य 
शक्तिरूपपददृत्तिपरयुक्तशाब्दधी विषयत्वरूपं पदब्रृ्तिज्ाप्यत्वमस्त्येव; तथापि न पददत्तिप्रयुक्तस्छतिविषयत्वरूपं पद्- 

बृत्तिसारितत्वम् । नयु--तादशरक्तेस्तादशर्संबन्धीयं संबन्धरूपायाः पदे पूर्वं अहणे सति पदस्पेकसंबन्धिक्षनादुक्त- 
संबन्धरूपापरसंबन्धिस््तिरपि कदाचिज्ायत पएचेति ताद्दासरितत्वसुक्तसंबन्धेऽप्यस्सेवेति स्मारितपद दानेऽप्युक्त- 
संबल्धप्रमाप्रकवाक्ये जखण्डार्थलक्षणातिव्याक्चि्तदवसति--चेन्न स्ारितान्तेन खलजन्यस्खतिद्रारा यद्धिषयकशाब्द्- 
बोधे पदवृत्तिः भरयोजिका, तत्वस्य विवश्चितत्वात् । यत्पदेन योऽथों आद्यः, तद्विषयक स्तिः स्तिपदेन प्राद्या । 
तथाचोक्तसंबन्धश्चाञ्दबोधे पदवृत्ते; प्रयोजकत्वं नोन्तद्रारा; तादसास्छतिं विनापि तस शाञ्दबो धोर्पत्तेः जातिशक्ति- 
ज्तानसख जातिस्छतिद्वारा व्यक्तिसटतिप्रयोजकत्वातव् तद्रारा च व्यक्तिल्ाञ्दधीप्रयोजकस्वात् जातिशक्तेरप्युक्तप्रयोजकस्व- 
मस्लेव । तस्मदुःरसंबन्धस्यो क्रीया पदृत्तिस्मारितस्वेऽपि न क्षतिः । नयु--बहधादिनिषठराकतेदडादिका्यं इव 
काड्दबोधरूपे पदकाये पदनिष्ठदाक्तेः प्रयोजकस्वं युक्तम् , उक्तसंबन्धे लशक्षणायास्तवक्चाताया न तत्संभवः । नच-- 
लक्ष्ययोक्तसंबन्धसख शाब्दबोधे रक्षणाया घवटत्वादीयकर्मतादि रूपशब्दार्थ संबन्धरूपायाः प्रमाणीयसंबन्धविधया 
हेष॒त्वम्.; शब्दाथैस्येव क्रियाकारकूसंबन्धविषयकलाब्दधीकारणत्वात्, इन्द्रियविषयसंबन्धस्य प्रयक्षे हेतुत्वद्रौनेन 
प्रमाणग्रमेयसंबन्धस्य सामान्यतो हेतुत्वसंभवादिति- वाव्यम् ; धूमभ्चमजन्यप्रमालुमितावयोगोरकं वद्धिमदिलया- 
कारिकायां वहयादौ धूमादेव्यौपकस्वरूपसंबन्धसप्वेऽपि द्व्यत्वादिखिङ्गकपर्वतो वद्धिमानिदयाचनुमितौ कभ्यत्वादि- 
व्यापकत्वाद्यसावादिति--चेन्न; साभ्यवद्धिरोष्यकं यत् खन्तानं, वद्विरोष्यदृत्तित्नो पक्षित निष्टघ्ताध्यतावच्छेदकावच्छिनन- 
विषयत्वस्य लिङ्गसंबन्धस्य लिङ्गिनि सर्वत्र संभवात्, अतीतादिसाध्ये अनुमिलभ्यवटितपूवसुक्तविरोष्यरत्तिस्वस्य 
तहुपरक्षितनिष्टसाभ्यतावच्छेदकसय वाऽभावेऽपि तदवव्छिन्विषयत्वस्य सत्वात्, प्रा भाकरादिमते अदुमितिपरामश्तयोः 
पुकवडह्वयादिविषयकसवनियमासीकारावनुमिति विधेये तादशविषयस्वस्यानुमितिजनकपरामर्शीयसय सस्वानियमेऽपि अनु- 
मातृपुरूषीय संशायादिपुरषान्तरीयसरणादिरूपक्ञानान्वरीयख नियमेन सचवाव् । अमाजुभितौ तृक्तसंबन्धासत्वेऽपि न 
क्षतिः; तस्यामनुमितिष्वजतेरसत्वात् ; मन्मते मनोदत्तिरूपभ्रमायामेव तस्सीकारेणाविघाद््तिरूपथमे वदस्ीकारात् , 
तत्र दोषादेरेव कारणत्वेन तत्संबन्धसख आतीतिकसाभ्ये सत्वात् , ज्ञेयमात्रे ज्ञानकारण संबन्धस्य हेतुत्वेऽपि श्चति- 
विरहात् । अतएव तकंचरणे वाक्याधिकरणे क्षणाया अक्ञायमानकतयेव वाक्यार्थीभूतसं सगैलाब्दबोधे हेतुस्वमुक्तमू । 
अथ--उक्तपरंपरासंबन्धसाधारणस प्रमाणग्रमेयसंबन्धत्वसेकस्यामाचेनेन्द्रियविष्रयसंबन्धदृ्टान्तेन नाुमानाजुमे- 
यादिसंबन्धस्य देपस्वं युक्तमिति-चेन्न; प्रक्षस्य इवानुमितिश्चाब्दबोधादिस्थखेऽपि विरोषरूपेगेवान्वयण्यति- 
रेकाभ्यां तस्य देतुस्वसंमवात् । नहि मन्मते तब्यतिरेके अनुमिलयादिकमुखदते; ताक्षिकादिमते गुणविशेषाभावे प्रमाजु- 
व्राद्वत् । वस्तुतस्तु-ता्पयंन्ञान इव रक्षणाल्ञानेऽपि घटमिलयादिपदाथैत्वेनेव पदाथेभानसंभवात् घटशटमैताभ्रति- 
धोगिकरानयननिषटसंब्न्भविरोषत्वेन संबन्धस्याभानेन श्षतिनिरहात् लक्षणथा वा्यार्थीभूतसंगन्ये ङावसेव हेषुः । 

~~ ^^. 



[ अखण्डार्थ॑रक्षणोपपत्तिः ] गोडबरह्मानन्दीयुता । ६५७६ 

मते च लक्षणया वाक्याथभूतर्खंसर्मस्य वृत्तिक्ञाप्यत्वात् सर्वत्र प्रमाणवाक्येः अतिव्याप्तिः स्यात्तद्वार- 
क के षवे 

णाय उक्त--समारितिति । आचपक्षे कुञ्जराक्त्यङ्गीकारात् , द्वितीयपक्षे चाज्ञाताया एव पदाथैनिष्ठाया 
खक्षणाया दृच्तित्वाज्गीकारात् न संसर्गस्य पदस्रारितत्वम्, फिंत्व्चुभान्यत्वमित्यतिव्याप्तिपरिह्ारः। 

~~~ 

गौडब्रह्मानन्दी ( लघुचन्द्रिका ) । 
सज्ञाताया पव रक्षणायाखच्छाबदधीप्रयोजकत्वमिति भ्रन्थे अक्तातपदयुक्तविरोषरूपेणाक्तातार्धकम् । एवे शाब्द्- 

ग्रो धीयदिषयसामान्यसख् वृत्तिक्षानत्रिषयताश्रयोञ्यत्वनियमो न व्याहतः । संभवति चोक्तनियमः; रुक्ष्यशाब्द्धीता+ 

मान्यख लक्षणाधीजन्यत्वस्वी कारेऽभिदहितान्वयमते आचक्षे जातेः शाब्दबोधस्य शक्तिन्तानेनेव व्यक्या दिशाग्दबोधस्यः 
छक्षणाज्ञानेनैव जननात् । अन्यथा जातिश्चाब्दबोघरेऽपि शक्ति्ञानं प्रयोजकं न स्यात् । वक्या्थं इव जातावपि 
वयुत्पत्तिभ्रदस््ानपेक्षासंभवात् अन्ताताया रश्षणाया इव शक्तेरपि प्रयोजकत्व संभवात् पदार्थ व्युदपत्तिम्रहस्यान्वय- 

व्यतिरेकाभ्यां हेतुस्वं वाक्यार्थे तु नतौ स इति तु वासनामात्रम् । अतणएवान्विताभिधानवादिन 
आहुः-- वाक्येनैव हि वाक्याथेः साक्षादेवाभिघीयते । उपलक्षणतश्चाख संबन्धग्रहसंभवः ॥ वाक्यं गोप- 
दयुक्तं यत्तरघाखादिमदन्वितम् । वक्यार्थं॑वदतीयेवं ब्युरपत्तिः सुकरेव हि ॥' इति । सा्चात् वाक्याथ 

स्छतिमवान्तरवाक्याथश्चञ्दरबोधं चद्वारीदय । उपखश्चणतः साल्रादिमत्वादिरूपोपलक्चणमन्तमव्य । गोकमे- 
व्वान्वितानयनादिरूपस्य वाक्यार्थस्य चचाब्दबोधाप्पूषैमन्ञानाद् साक्लादिमतक्मैस्वान्वितानयनसय वाचकं गामान- 

येति वास्यम् गोकमैकस्यानयेति पद्थेसख वाचकञुक्तवाक्यमिष्येवंरीलया शक्तिरूपच्धुत्पत्ति्रे साखादिमस्वमानयेति 
पदा्थ्वाद्विकं वोपलक्षणतया भासते; वाच्यकोटावप्रचेशचात् , गोत्वादेरेव शाढ्दबोधे भावेन वश्रवेदात् ! तस्रादराक्या- 
थऽपि ग्यु्पत्ति्रहश्यान्वयव्यतिरेकौ ताच्रिकसंमतौ । किच ताकिंकादीनामपि तौ संमतौ 1 तथाहि--सब्युन्नपुरधी- 
यश्चाढ्दबोधे सद्स्पत्तिधीः कारणम् । सा च घटमिति पदधीः घटनृत्तिकमेताशञाब्दघीकारणमिति धीरूपा । विपरीत- 
य्युप्पन्नपुरषीयश्ञाष्दबोधे विपरीतच्युत्पत्तिधीः कारणम् । सा च घटः कर्मत्वमिति वाक्यधीः तादश्च्ञाब्दधीकारणमिति 
शीरूपा । वथाचानुभावकल्वसेव मीमांसकमते शब्दश्चक्िताव् घटमिति पदं घटद्रत्तिकर्मलावाचकमिति अहे घट- 

वृत्तिक्मैता आनयतिपदार्थीयसंसमविरोषप्रतियोगिनीति ग्रहे च सति तादशोक्तकर्मतावाचकं घर मिति पदमिखयाकारकं 
-रक्षणाज्ञानं संभवतीति तद्धेतुत्वं निर्दोषम् । अभिहितान्वयमते प्रथमपक्षे घरपद्रम्पदयोः अस्येकरूपेगेवालु भावकस्वेन 
धटमिलयसरालुभावकतवेऽपि तयोरेकवाक्यताज्ञानस्य न्यायरल्नादावनुभावकस्वखवीकारेण घटमिलस तत्रेकविरिष्टाथैबोध- 
कस्वरूयैकवाक्यस्वांरो विशोश्यविधयानु मावकत्वसच्वादिति दि । कुव्जश्क्त्यङ्धोकारादिति । यद्यपि संसगौजुभर्वं 
शरत्यपि पदस्य जनकप्वेन संसगरिऽपि श्क्तिरस्येव, तत्ननकस्येव तच्छक्तस्वात् ; तथापि तच्छन्तस्वेन प्र्घतिप्रययपद्- 

ज्ञानं न कारणं, किंतु घटत्वकर्मैतादिशक्तवेनेखन्वि ताभिधानख निष्कर्षः । उक्तं हि शब्दमण्यादौ--“नयु--पदा- 
नामन्वयन्तानजनकल्वान्न्र शक्तिरस्त्येव; अरक्तखाजनकत्वादिति- चेत्, सत्यम्, किंस्वन्वयनोभे खरूपसती सा 
व्याप्रियते, न तु ज्लाता; घटन्तानशक्तस्वेन ज्षानादेव धघटान्वयबोधोपपत्तेः । यथा जातिशक्तस्य पदस्य तव व्यक्तिक्ञने 
शक्तिः सखरूपसस्युपयुन्यते न तु शतेःति । तवेति । प्रभाकरं प्रति मणिकारस्यान्वितामिधानसतपरिच्छन्दनेन 
उक्तिः । कार्यान्वितरक्तौ हि खण्डितायामन्विताभिधानं प्रभाकरेण पूर्वमरन्थे अवरर्बितम् । तत्रोक्तमतनिष्कषामि- 
धानेन म्रभाकरो निरस्तः । अन्वितामिधा्नच “नन्वथौपत्तिरस्ति, यत्पदार्थव्यतिरिक्तम्थमवगच्छामः । नच शक्तिम- 
न्तरेण तदवकल्पतः इत्यनेन शाबरभाष्ये तद्धूताथिरूरणे आश्चद्खय ““तन्न; अथस तन्निमित्तत्वात् भचेदथोपत्तिः। 
-यद्यसल्यामपि शक्तो नाल्यन्निमित्तमवकर्प्येत । अवगम्यते तु निमित्तम्, किं? पदा्थीः, पदानि हि सखस्वा्थमभिधाय 

' वि दृत्तभ्यापाराणि, अथेदानीं पदार्थाः अचगताः सन्तो वाक्यार्थमवगमयन्ती"लयादिना, तस्मात् पदारथप्र्ययत्त एव 

वाक्यार्थो नास्य पदससुदायेन संबन्ध” इत्यन्तेन दूषितम् । तथाचोक्तनिङ्ष्टमतेन उक्तरश्चणकरणान्न दोष इति भावः। 
अन्ञाताया इति ! शक्य्संबन्धरूपरक्षणायाः संसग सत्त्वेऽपि ज्ञानं नयपेक्षितमिति भवः । किंत्वयुभाव्यत्व- 
सितति । भाकाङ्कगदिक्लानखेव संसर्गानुभावकस्वम् ; आकाङ्कादिघरकपद्ङृत्तिस्मारितो वस्तुगलयां योऽथः तात्पर्थविषयः, 
तत्संसगौयुभवत्वस्यैव तस्का्ताचच्छेदकत्वात् , न घटमानयेत्यादौ धटादिरुक्षणायुक्तष्यापि कपारुदेरदुभवग्रसङ्ग इति 

भावः । यत्तु-घटमानयेल्यादालुक्तरक्षणातिव्या्िस्तद्वस्था स्वघटकपदद्रततिस्मारितान्यागोचरप्रमाजनकस्वमिलख 

उक्तसमारितान्यप्रमापकान्यस्वम्, उग्कस्मारितान्याबिषयकम्रमाजनकव्वं बाधः । आद्ये खं गामानयेलयादिवाक्यं तद्धर- 
कयदडृत्तिसारिलान्यो यो गवादिसं्षभेः, तदुप्रमापकस्वख घटमानये लादौ स्राव । नान्त्यः; सलयादिवाक्यस्य 
संसर्गाबोधकस्वे अनुवादकस्वापतत्--इति, तन्न रोभते; घटमानयेयादेरपि खपदस्मारितान्यप्रमापकतया तद्- 
न्यत्वाभावात् । स्वपदेन यावद्वक्तु शक्यते, तावर्पामान्यभेदस्येव नजा बोधनात् । अन्यथा स्वसमानाभिकरणायन्ता- 

अ, सि, ८५ 



६७ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः २] 

पवं द्वितीयमपि टक्चणं सम्यगेव । तक्राप्येकत्वं प्रातिपदिकार्थस्यैकधमौवच्छेदेन चृत्ति विषयत्वम् , 
नस्वेकमानव्यक्तित्वम् 1 अतो योगिकाथौपगवादिषधश्चोन्तरे यामो दीधैः लोहिताक्ष ओपगव इत्यादौ 
अनेकाथीत्मके वनसेनादिभ्रश्नोत्तरे एकदेरास्था चश्चा वनमित्यादौ च नाव्यातिः । शशीतोष्णस्परौ- 
वन्तौ पयःपावकाःविति तु परसेकमेकेकाथपर्त्वात् ख्राह्यमेव । तदुक्तं कव्पतर्डद्धिः--“अविश्चि- 
ए्मपयीयानेकशब्दपकाशितम् । एकं वेदान्तनिष्णाता अश्लण्डं अतिपेदिरे ॥' इति । ननु-प्रचुन्ति- 
निमित्तमेदेः अपयीयत्वम् , स चानन्तादिपदेषु न संभवति; शुद्धह्यमनिष्ठस्वात् , अतो वेदान्तेषु 
ठक्षणाऽव्याप्िरिति- चेन्न; पचृत्तिनिमित्तसेदं खीशयेव लक्षणया ऽनन्तादिपदानां श्ुद्धबह्यपरत्वस्य 
वक्ष्यमाणत्वात् । नच- शुद्धे संवन्धामावान्न छक्षणापीति- वाच्यम् ; अतात्तिकसंबन्धेनैव लक्ष- 
णोपपत्ते, रमथतीतरजतच्वेन संबन्धेन शुक्तौ रजतपदलश्चणावत् । शुद्धस्यैव सवैकरपनास्पदत्वेन 
युद्धे न कद्पितसंबन्धायुपपत्तिः । यथाचानन्तादिपदानां लाक्चषणिकवेऽपि जह्मणि नान्तवच्वादि- 
्रसङ्ः, तथा वक्ष्यते ॥ इव्यद्वेतपिद्धौ अखण्डाथलक्षणोपपत्तिः ॥ 
न~~ ~^ 

गोडच्रह्मानन्दी ( ठधुचन्द्िका ) । 

भावाप्रतियोमीयदौ विभागादेरषि बोध्यल्वायत्तिः, उक्तायन्ता मावम्रतियो गिरयो गान्यश्वस्य तत्र सरनात् , द्वितीयपश्च- 
सयेवाचार्योक्तरक्षणवाक्या्थतायाः स्फुटत्वेन विकरपानवकाश्ाच्च । अनुवादकत्वं तु निराकरिष्यत एव । तस्माद्यक्तमेव 
तव आन्तस्वम् । द्वितीयमपयौयशब्दानामेकप्रातिपदिकाथेग्रमापकत्व पमिखेचंरूपम् । नु जओपगवः स्यामलादिमान् 
वनमेकदेशस्थघ्क्षा इल्यादाचनव्याश्चिः; इ्यामस्वादिम्वोपक्षितस्योपगवादेस्तद्धिषयत्वेन इयामादिप्रातिपदिकार्थस 
तदविषयव्वेऽप्योपगवादिप्रातिपदिकाथौनां तद्विषयस्वेनेकमान्नमातिपदिकार्थस्वाभावात्, मान्राथौनिवेक्ञेच नानानामा्भ- 

संस्षमविषयकत्वेऽपि रक्षणोपपत्तिः, तन्राह-तचाप्येकःत्वेसिति । इत्तिविषयस्व शाक्तिरक्षणाङत्तद्धिवान्तसमा- 
सानमन्यतमन्ञानाधीनक्ञानविषयस्वम् । तथाच याश्कधमेविशिष्टस दाक्ल्यादिन्तानाधीनधी निषयत्वं तादशायक्िविद्ध्- 

विशिष्टमिन्नाविषयकप्रमाजनकतवं प॑वसितम् ¦ नाव्याधिरिति । ओपगवादिससुदायख शक्तिलक्षणयोरभवेऽपि 
तद्धितान्तस्वेन तञ्क्ञानाधीनधीविंषयस्वस्य गोसमीपच्चस्यपत्यत्वविरिष्टे सत्वात्तन्माचप्रापकस्वात् शइयामादिवाक्ये रश्च 
णान्वयः । वनसेनापद्योस्तु शक्तिक्तानाघीनस्टतिविषयत्वख वनस्वादिविरिष्टेषु नानाचरष्येष्वपि सस्वात्तद्न्वयः । 

यद्यप्येकदेशस्थनानावरक्षस्वमेव चनव्वमू्, तथाच एकदेशस्थेलयादेयैथाश्चुताभथैत्वे प्यायशब्दद्वयस्वान्न रक्ष्यत; 

तथापि तख्यासाधारणधमौन्तरपरश्वालक्ष्यता बोध्या । वस्तुतस्तु- श्याम इल्यादेरोपगवादेः खरूपमा्प्क्नोत्तर- 
स्वेन तन्मान्रविषयकत्वसखंभवात् तद्धितादिपदश्य ततव्खरूपमात्रलाश्चणिकस्वान्न योगिका्थैविषयक्वम् । एकदेरोयादे- 
रपि वनादिपदलक्षितनानल्रश्चखरूपमान्नविषयकप्वम् । नच--बनादिखसूपस्य संखटशटरूपत्वात् संखष्टमेव तद्य 

इति--वाच्यस् ; चन्दरादिखरूपस्यापि चन्द्रतवादिसंखष्टत्वात् अक्ष्टप्रकारोल्यादेशन्द्रव्यक्तिमान्नतरिषयकस्वानुपपत्तेः । 

तथाच शक्तिरुक्षणान्यतररूपा ख्क्षणारूपा वा या एका नाश्चोृत्तिः, तञ्तानजन्यस्तिविषयान्याविषयकम्माजनकस्व- 
मेव ठश्षणं संभवति; एकदेशेत्यादावेक्स्या वनपदरक्षणाया विषयव्वसख नानादृश्च खरूपेष्वनपायात्. । घाचार्यणां 
तु शयामेल्यादेः संसृष्टनामा्थविषयकत्वाभ्युपगमेऽपि रक्षणं संभवति; एकव्यक्तिपिषयस्वसखय निवेरो तयेव ब्ृत्तिसरि- 
तत्वपयेवसक्तया एकपदस्य नामपदस्य च वैयर्थ्यात्, तस्यषगे च पूर्वलक्षणाविरेष इ्याशयः । अखण्डाभावनिवेश्षात 

न वैयथ्यस् , जखण्डाथैवाक्ये एकनामा्थमान्ने विषयः, नतु नामार्थद्यमास्याताचथों वेति ब्युस्पादनख प्रयोजनस्वा- 
ज्रानतिभ्रयोजनकत्वम् । अतएव प्रातिपदिकाथेमात्रपरत्वेऽपि कथमखण्डा्थता † संसषटस्यैव नामा्थतवादिलयाश््खय भाति. 
पदिकाथविरोष्यांशभान्रपरस्वसख साध्यसवादित्याचर्यैरम्र वाच्यमिति वु ध्येयम् । यु-शीतोष्णस्पन्ञौ पयःपावका- 
बिलयादेद्न्रस्वेन मेदबोधकल्वात्राखण्डाथत्वम्-इति, वन्न; दन्दस्य मेदामेदोदासीनपदार्थबोधकस्वाह्क्षणवाक्यत्वेनेव 
साहिल्यरूपमेदबोधकत्वात्, साक्षात् भरलेकवाच्यद्वयद्वारा वा अखण्डविषयकबोधदयमान्रे तस तात्पर्य । अवि- 
शिं पदार्थान्तरानन्वितम् । एकः एकलत्तिषिषयः । अखण्डम् अखण्डरा्दार्थम्र् । शक्यतावच्छेदुकरूपख परवृत्ति- 
निमित्तस् भेदेऽपि लक्षणया अखण्डाथैरवमियाह--नं प्रचृत्तीति । नयु गङ्गादिपद्रुक्ष्यस्यागङ्गात्वादिकमिवानन्ता- 
दिपदरक्ष्यस्य ब्रह्मणोऽन्तवस्वादिक स्यात् , तत्राह--यथाचेति । वक्ष्यत इति 1 जहद्छक्षणास्थरु एव येन पदेन 
यह्वं तन्तच्छक्यखरूपात् अन्यत्, नान्यङक्षणास्यले । जतएुव छन्रिपदरुक्षितानासेकला्थेगता्नां कस्यविच्छन्नित्व- 

मिलादि वषत ॥ इति क्ुचन्द्रिकायाम् अखण्डार्थरक्षणोपपत्तिः ॥ 

त 



[ सद्या ० अखण्डार्थस्वोपपत्तिः ] गोडत्रह्मानन्दीयुता । ६७५ 

अथ सलयादिवाक्थाखण्डार्थत्वोपपत्तिः । 
ष्टवे लक्षणसतमवे प्रमाणसंभवोऽपि । तथादि--सव्यादिवक्यमखण्डार्थनिष्ठ, बह्मप्रातिपदिका्थ- 
छ चा, लक्षणवाक्यत्वात् तन्मात्रप्रश्नोत्तरत्वाद्धा, शधकृष्टप्रकाशश्चन्द्र' इत्यादिवाक्यवदिति पदाथ 
षयाखण्डाधस्वालुमानम् । त्वमस्यादिवाक्यमखण्डाथनिष्ठमात्मखरूपमात्रनिष्ठ वा, अकाय- 

कारणद्धव्यमाचनिषत्ते सति समानाधिकरणत्वात्, तन्माग्रश्चोत्तरत्वाद्धा, सोऽयमित्यादिवाक््य- 
चदित्ति वाक्रयाथैविषयाखण्डार्थ्वाचुमानभ् ! नच सत्यादिवाक्ये तन्मा््रश्लोत्तरत्वमलिद्धम् ; द्य- 
विकाभोति परमिति बरह्मवेदनस्येवेष्टसाधनतया तन्मात्र एव बुभुत्लातः तन्माचस्येव प्रञ्चविषय- 
त्वात् । नच प्रृष्टादिषाक्ये साध्यवैकल्यम्; तद्धाक्यं पक्षीकृस्य तन्माचप्रशचोत्तरत्वेन चन्द्रमाचनिषठ- 
तायः सामान्यव्याप्तिमवखस्व्य साधनात् । एवं 'तत्वमश्या'दिवाक्येऽपि तम्मा्पश्नोत्तरत्व नासि- 

गोडनद्यानन्दी ( कघुचन्दरिका ) 1 
असखण्डाथनिष्ठं सखघटकपदघृत्तिसारितान्याविषयकमरमाजनकम् । छक्चषणवाकषयत्वात् इतरभ्याधरत्तिधीपर- 

स्वात्. + यावन्ति रक्षणवाक्यानि तावन्मात्रसुख्यविरेष्यकधीञुख्यविरोष्यस्वादा । आये हेतो यत् यजिष्ठखेतरसेदख 
नपर; तत् तत्छरूपान्याविष्षयकम्रमाहेतरिति सामान्यस्ुखभ्यात्ैः पर्यवसानम्; स्मारितान्तस्य साध्ये निवेशे 

प्रयोजनाभावात् । मन्मते इवरव्याचत्तः तात्पर्य भावस्य वक्ष्यमाणस्वेऽपि परमते तात्पयवद्यकस्वान्न हेत्वसिद्धिः । 
ध्रिविदोषसुर्य विरोष्यस्वं तु स्रमतसाधारणो हेतः । द्वितीयस्य हेतुमाद--तन्मा्ति । बद्यप्रातिपदिकाभैवुभुत्सा- 
नरिवसैकध्ीमान्नपरत्वादियर्भः । यो यन्नामार्थुमुत्सानिवसकधीमान्रपरः, सः तज्रामा्भमान्न्रमापक इति पथैवघानं 
बोध्यम् । अकार्यत्यादि 1 का्ैकारणभावापन्नद्रव्यद्रयबोधकं यद्यत् तदन्यव्वे सति द्रव्यान्यप्रतियोगिकसंसर्मनिषयकं 
यत् तदुस्यस्वे च सति बिरुद्धविभक्तिकनामद्वयाद्यघटितनानापदव्वादिलयर्थः 1 गद्ट इलयादेवीरणायाद्च सखन्तम् । 
नद्यो घट इदयादेवीरणाय द्वितीयम् । धटस्य कपारूमि यादेः षष्व्थं संबन्धेन घटग्रकारषूधीजनकत्वमते दव्यान्यसंसगौ- 
दिषयकर्वात् तद्वारणाय घरितान्तम् 1 धटादावेकपदमात्रे च व्यभिचाराचरमदलम् । संसर्मविषयकपदेन सख्य विरो- 
ष्यांशसंस्गबिषयकोक्तेः नायदटं न्यथम् । खद्वट इलयादौ च मृच्वादिनिरिष्यैव मुख्यविशेष्यत्वम् । तत्र च शस्वादे- 

द्रैश्यान्यस्य संसगो न विषयः, किंतु छदे खदादौ । अतएवोक्तसंसर्गारो विरोप्यताऽनवच्छिन्ना । यन्नाम खार्थद्रन्यातु- 
पषदेयस्य उच्य बोधकेन स्समानविभक्तिकैन नाश्ना समभिभ्याहतं, स्रविरूद्रविभक्तिकपद्ासमभिष्याहतं, तक्नाम- 

धटित्तवाक्यं यत् मवत्ति, तत्तत्रामाथौन्याचिषयकप्रमाजनकमिति तु पयैवसानं बोध्यम् । नीरो घट इलादौ नीटादि- 
नग्छ्नोऽपि खाथीनुपादेयद्रन्यबोधकेन बवटादिनास्ना समभिग्याहारात्तद्टितवाक्ये तद्थौन्याविषयक्रमाजनकत्वा- 

चेन व्यभिचारात् खराथंद्रव्येद्युक्तम् । वथाच सोऽयमिल्यादौ तत्पदार्थाचुपादेयस्य हर्दपदार्थस बोधकेन तस्पदसमान- 
लि मक्तिकेन युक्तं नाम त्पदं तद्धरितवाक्यं सोऽयमिति । तच्च तस्पदार्थीर्याविषयकगप्रमाहेतुरेव । तख मस्थादिवा- 
क्येऽपि स्वपदेन तदादिपदमादाय योजनीयम् । नु--^नीरो घट? दल्याद नीरुषटयोसतादारम्यसंबन्धो भाति, 
ष्स्रोऽयःभिलयादो स्वखण्डा्थकत्वमिद्यत्न किं नियामकमिति-खेत्, अत्रोच्यते--चठुधी सामानाधिकरण्यम् । 
चिसोषणचिशेष्यभवे--यथा “नीलये घटः इल्यादौ । अध्यासे--यथा “ददं रजतःमिल्ादौ !। म्यावहारिकतादारतम्य 
विच्िषणविद्धेष्यभावः । प्रातीतिकतादात्म्यम् अध्यासः । बाधायां--यथा न्यश्चोरः स स्थणु्रियादौ यश्चोरष्वेन 
शातः ख चोरो न, फिंतु स्थाणुरियर्थः । रेक्ये--यथा “सोऽयमियादौ, तत्तेदन्तयोरेककाराडत्तिस्वेन तदुपदितयो- 
समाद् स्म्यासंभवेन तदुपरुश्चितयोरखण्डग्यक्तिमात्ररूपैक्यं भाति । तथाच यत्र तादास्म्यं न संभवति, तत्राखण्डा्थै- 

` स्वात् जीषव्वेशस्वोपहितयोस्तादास्म्यासंभवादखण्डार्थत्वम्, “नीको घट, इल्यादौ तु तादास्म्यं संभवति; गुणक्छिया- 
व्य रूपकायौणां सामान्यविरोषयोश्चाका्थयोः तादुस्म्यस्ीकाराव , विरिष्टकेवरुयोरंशांरिनोश्व. ताद्ारम्यं संभवति; 
कवे विशिष्टस्य अंशचिनि चांश्चसख कटिपतध्वेन कार्यष्वात् पुरषो दण्डील्यादाचपि द्ण्डसंयोगख गुणल्वेन द्भ्य तादा- 
स्म्यात्तद्विशिष्टसयापि पुरुषे तादाष्म्यसंभवः । नियगुणसखय क्तानानन्दादिरूपस् निव्यांश्य च जरादिपरमाणौ ब्रह्मणि 

श्छ सादुरम्यं संभवलेव; गुणत्वादेव । अतष््व निलयगुणद्रभ्ययोरकार्यैकारणनिष्टप्तामानाधिकरण्यस्य व्यभिचारित्वात् 
ऋष्यनिवेशः । नुस षटपरदं, तदर्थाजुपादेयदरम्यबोधकग्त्पदसमभिग्याहतं तदेव, तद्धटितवाक्ये च तदथौन्या- 
चिष्वयकम्रमाहेतुस्वाभावाद्भिचार इति--खेत्, सत्यम् ; तद्वारणाय स्वाथ॑द्रव्याजुपादानसखेलपि उव्यस्येखत्र विशे- 
चरणं वाच्यम् । एवमपि परमते “गगनं महदिलयादौ खयपदेन महस्यदमादाय तदथीनुपादानगगनबो धकपदयुक्ततद्ध- 
टितवाक्यत्वस्र उ्यमिचारित्वात् स्वार्थ्रभ्येलयाद्यावरयकमिति ध्येयम् । द्वितीयसाध्ये देतुमाह- तन्मात्रेति । 

ख्यन्न पूर्वो्छीला प्रवैवस्नाने बोध्यम् । तन्मा्नस्य बरह्ममात्रख । प्रश्चविषयत्वातर् सलादिवाक्यनिवलंबुुस्सानिषय- 
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डम् ; कोऽह मित्यात्मश्वरूपस्ेवं परश्षविषयन्वेन तदधिकस्य । नाष्यत्र दान्तासिद्धिः 
देवदतखरूपमनि प्रषे अस्य म्घरततेः । नचा प्रयोजकत्वम्; भश्चोत्तरयोर्वेयधिकरण्यापत्तेः, विपश्च- 

चायकतर्कस्य विद्यमानत्वात् । नच-संसरगागोचरपभितिजन कत्वं साभ्यममरसिद्धम् › -अयक्ादि- 
नापि इदमित्थमिति विरेषसंसर्गगोचराया य्व यसितेजंननादिति-- वाच्यम्, निर्विकदस्पकस्वीक.- 
तृणां तस्त्र प्रसिद्धेः, इतरेषां तु पमात्वं संसगागोचरचत्ति, खकल्यमावृचित्वादभिधेयत्ववदिति 

सामान्यतस्तन्प्रसिद्धेः । यद्यप्यज्रापि अप्रयोजकत्वं संभाव्यते; तथापि सन्देदरूपा सखाध्यप्रसिद्धिनं 

दुमा 1 वस्तुतस्तु प्ररूष्टादिवाक्य एव तत्मसिद्धिर्दसिता । नच--छक्षणवाक्यत्वं सद्यादिवाक्येष्य- 
सिद्धम्: सद्यत्वादेभ पररापरजातितया तस्याश्चान्यजापि विद्यमानत्वेनासाघारण्याभावात्, नच-- 
ता्िकं तत् बरह्मणि, अदे तश्चतिवरिरोधात्, अतात्िकं त्वन्यत्रपि तुद्यमिति--वाच्यम् ; पस्माथे- 
सत्यादिरूपतायाः बह्मखरूपलक्षणत्वात् 1 अस्मन्मते यद्यपि सल्याचन्यतम्रपदं खरूपलक्षणपसम्, जद्य- 
णो ऽन्यस्य तदाभासत्वात् ; तथापि परैरपि सयत्वस्य सद्यत्वे सति क्ञानत्वस्य स्यत्वे सत्यानन्द् 
श्वस्य श्ुन्यवादिभिरपि स्वरहितक्ञानानन्दात्मकत्वस्य बह्मणो ऽन्यचाङ्गीकारान्मिलितं विना न निर्वि 
चिकिन्सव्रह्मसि दिपिति मिरितं खक्षणम् । नचैवं विशिष्टस्य लक्षणत्वे सखण्डाथत्वप्रसङ्धः, वाच्यस्य 
सण्डाथततेऽपि छक््यस्याखण्डत्वात् । यद्यपि सर्वेषां खध्यादियदानां ठश््यमेकमेव निर्विंरोषं बह्म; 
तथापि निवर्तनीयाश्ाधिक्येन न पदान्तरवैयथ्यैम् । अतो वास्याथेवैशिषयस्याखण्डसिद्धाबुपायत्वात् 
न तद्धिसेधिता । नञु-ददं विरुढमखाधारणधर्मरूपटक्चणपरवाक्यस्य -सखण्डाथेत्वनियमादिति- 

गोडबह्यानन्दी ( ङघु चन्द्रिका ) । 
स्वात् । यद्विषयकत्वेनेष्टसाघधनस्वं तदन्यनिषये बुभुत्सायां मानाभावादिति भावः । तदरधिद्धिरिति । अशभोत्तर- 

योद यधिकरण्यापत्तितकंण प्रमस्वपश्चकोक्तानुमानेन तादराप्रमासिद्धौ तज्ननकत्वरूपसाभ्यस अक्ृष्टादिवक्ये प्रधिद्धि- 
रैनि भवः । यथाश्चुते तुक्तप्रमाया एवाप्रसिद्धेः तजनकूत्वसिखसंभवेनासङ्तेः । वस्तुतस्तु--विशेषणतावस्छै- 

दकप्रकारकूमिश्वयस्य विदिष्नेरिष्टयजुच्छदेतुस्वात् वादिनितिपत्यादिना “पमा संघ्र्ांगोचरा न वेति संदेदेऽपि 
ग्याक्तिनिश्वयादिसंभव इति भाव; । यन्तु अमाष्वं, चिशेष्याचिषयकडृत्ति, सकटप्रमावृत्तिष्वादभिघेयत्ववदिलाभास- 

साम्बमिति, तन्न शोभते; सप्रकारयेव सबिशेष्यकपवेन विरोष्यादिषयकं निर्विकस्पकमेवे्युक्तानुभानस्याष्यनाभास- 
स्वात् । निर्विषयक्टृततित्वाजुमानं तु तक्ून्यमिष्युक्ता्ुमानयुक्ततकैवस्वाज्र तहसमम् । अत्र सलादिवाक्यजन्यप्रमा, 

संसगांगोचरा, रश्चणवाक्यजन्यभ्रमास्वाच्+ या या संसगैषिषयिका, सा न रुक्षणवाक्यजन्यभमा, यथा घटमानयेति- 
बक्यजन्यमरमेत्याचनुमनेषु न साध्याप्रसिध्यादिशङ्केति ध्येयम् । सदयत्वादेः सय्वन्लनसादेः। परापरेति । 
सलत्वं सर्वेषु जातिमरसु वरैमानत्वात् परा जातिः, क्षानत्वादिकं छ अतथात्वादपरा जातिः ! तस्याः सद्यत्वादिनातेः। 
अन्यत्रापीति । ब्रह्मरुक्षणत्वेन ब्रह्मणि तत् सल्यव्वं खया वाच्यमेव; अन्यापि स्वेन तदत्िव्याक्चपिति मावः । 
मन्मते सलयत्वं न॒ जातिः; मानाभावाद्, बाधापिषयत्वेमैव सदाकारङुद्छुपफपत्तेश्च । जाधाविषयस्वं खकारपिषयत्वं 
स्कारावच्छेदेन प्रप्ेऽपि सत्वान्न बह्ङक्षणम् । त्रिकाराबाध्यस्वं रुक्चणं भवदपि न खरूपरश्चणम्। खरूपरक्षण- 
कसत्सया च सत्यादिवाक्ये प्रत्र्तम् । अतख्िकाराबाभ्यस्वो परुक्षिततखरूपारमरकं सल्यत्वं ख रूपलक्षमं सलपदा्थः । 
पुवं दृ्यवच्छिन्नचित्वादिरूप्ानत्वाधुपरुक्षितस्वरूपं स्ानस्वादिकं लानादिपदा्थं इयाकवयेनह-प्ररमाथेसत्वा- 
दिति । नन्वेवे सवन्मते सत्यादिपदानामेकयेव रक्षणबोधकल्वसंभवात् पदान्तरं व्यथम्, ठन्राइ--अस्मदिति । 
तकाभासत्वात् प्रमग्थसलादिस्वरूपत्वाभावात् ! सर्वस्येति । बह्यणोऽन्यन्नाङ्गीकारादियत्ाम्वयः । ज्ञानानन्दा- 
त्मकत्वस्येति । मिय्याभूतत्तानस्याकार एव तद्विषयः । सोऽपि मिथ्यैव; शून्यवादस्य विन्तानवादविरोषरूपत्वात् ! 
तथाच्वानन्दोऽपि क्ञानाकारत्वात् क्लानामिन्न इति क्लानात्मकानन्वत्वं तन्मते बरह्मभिन्नेऽपीति तद्वारणाय सयमिति 
मादः । न निविंचिकित्सेति । परमते सखय्वादेः बहमभिकने ख्खीकारात् सल्यत्वाद्युपरुक्षितं ब्रह्य जडादिरूपं न वेति 
संग्याजडादिविरुकणज्रक्षसवरूपनिश्चयाय क्तानादिपद्मावस्यकमिति भावः । विरि ष्टस्य सव्यक्तानष्वादि विदिष्टस्या. 
नन्द््वस् । वाच्यस्य वाच्यसस्वादिधरितख । छक््यस्य सखादयुपरक्षितस्य । सत्वाद्युपटक्षितमेकमेव लश्चणम् । 
सत्व्येकेकरेपकसिते जरष्वादिसंशयेन व्ानादिपदान्तरवाच्यक्तानत्वाञुपरुश्चितसेव बोधस्तन्निवपेक इति न सखण्डा- शेता इदमेव विवेचयति--यद्य पीति । निवतेनीयांरोति ! जडत्वादिअमरूपमिवसैनीये्यथैः 1 -न पदान्तर. वैयथ्यैन अानादिपदचय्यम् । नन्वेव वाच्यघटितवाक्या्भसख सखण्ड सीकृतं विरुध्येत, तत्राह- अतो 
वाच्येति । वैशिषरस्य वेरिष्यगधरसय । उपायच्त्रावर हवार्वात्र । तद्विरोधिता भखण्डा्धसिद्धिनिरोभिता 
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चेत्, न; सवटक्चषणवाक्यानां खरूपमा्रप्यवसायित्वेन नियमालिदेः, घर्मक्षणद्याखेण्डत्वविरोधि- 
त्वेऽपि खरूपलश्चणस्य तदबिरोधित्वाद्च । नचामेदे लक्ह्यलक्षणमावायोगः; अन्तःकरणन्रततिनिवन्ध- 
नाकारभेदेन उभयोपपत्तेः, आचतत्वानाच्रतत्ववत्, अन्यथा खरूपरुश्चणतरस्थलक्षणविभागो न 
स्यात् । नच यावद्धव्यभावित्वामावित्वाभ्यां व्यवस्था; ताता हि स्थायित्वास्थािघ्वञ्यवश्था स्यात्? 
न त॒ खरूपादिरूपाः तक मते पाथिवरूपादौ खरूपलक्षणे अव्यसेश्च, बह्मणि यावद्रव्यभाविधर्म- 
विर्दाच्च । वस्तुतस्तु-दारत्वेन टश्चणे तात्पर्यं न द्वारिणोऽखण्डार्थत्वं विरुणद्धि ॥ नच-- स्वरूप- 
ज्ञानस्य भागेव सामान्यतो जातत्वात् तज्कराने नैतद्धारपिक्षिति-वाच्यम्; ज्ञानमानेऽस्य दारत्वा- 
भावेऽपि सं शयादिनिवतेकेतञ्ज्ाने तद्धारपेक्षणात् 1 नच सखण्डवनादिरुक्चषणवाक्ये व्यभिचारः; 
त्रापि साध्यसक्वस्य व्युत्पादनात् 1 नच रिं चन्द्रलक्षणमिव्यसाधारणघर्मप्रश्चो्तरे प्रश्र्रकाशादि- 
वाक्ये व्यभिचारः तच हि न चन्द्रखरूपपरत्वम्, कितु प्रकषोश्चयो यः प्रका्चः, तत्खरूपपरत्वम्; 
तथाच धकर्षोपलक्चितपरकाद्चन्यक्तिखरूपमाथप्रतिपादकत्वेन ततराप्यखण्डाथेत्वावियेघाच् । अत 
एव --ध पृषे चन्दखरूपं वक्तं नोचितमित्ति-निरस्तम्; धर्मस्यैव सखरूपत उक्तत्वात्, अन्यथा 
थश्चोन्तसयोवैयधिकरण्यापत्तः । नजु-इदं बाधितम्, धर्मज्ञानाधीनसध्रकारकसंशयादिनिवतकं 
मोक्षहेतुं सथ्रकारकक्ञानं अरति साधनत्वेन वेदन्तविचारविधानान्यथाुपपस्या वेदान्तवाक्ये 

व नी मीत 

गोउग्रह्यानन्दी ( कशुचन्द्रिका ) 1 

अभ्युपेयाह--धर्मटश्चणस्येति । भावयोगः भावच्यवहारायोगंः । दृतरच्यत्रस्यमित्ति प्रति क्षो रक्ष्यम् 1 
हेतरुक्षणम् । तदुभय रूपस्वमलन्तसेदे न संभवति; हेतो पक्चसंबन्धामावादेति माच; । अन्तःकरणेति । विभिन्न 
मनोद्रचतिरूपोपाधिभेदादेकसखप्युपदितरूयेण सेदसंभवारघंबस्धसं भवः । तादशमनोद्रत्तिश्च बहापदाथेखरूपरमात्रखय 
रक्षणयोपस्थितिः, तद्विषयस्वेन रुक्ष्यता, सल्यादिपदार्थस्वरूपमाघ्रस्य रक्षणयोपस्थितिश्च, तद्विषयत्वेन रुक्षणत्वमर् । 
साचोपस्थितिरभिहितास्बयमते अनुभवः । मतान्तरे स्तिः । तादशविषयस्ररूपेण रकष्यरश्चषणयोः साक्षिणैव प्रथमं 
गृही तयोरनुमि तिहेतुपरा मश विषयत्वम् । यदि तु 'इतरभ्यष्दृत्तिरथात् न तु शब्दा "दिति कल्पतरूक्तरीघा दतरण्यावृत्ते- 
रथापततिरेव, नानुमितिः, तवापि बह्पदा्थंस सद्यादिपदार्थानामेक्यं यद खण्डाकारदाब्दधिवा प्रमितं, तदसयादि- 
व्यावृति बह्मपदाथनिष्ठां विना अनुपपच्रमिदयद्धुपपत्तिक्तनेनासखादिव्यावृतनितरदह्यमिषटेयथौपत्तेरूपादात् ब्रहरपदार्थस्वसखय 
अद्यपदनन्यतारशधीविषयत्वरूपत्वाघत्राचुपपन्नं गद्यते तस्यैव रुद्षयत्वादिना भ्यावृदयुपपास्यानुपपन्नस्यैव रक्षणस्वा- 
दनुपपश्ननिषयकमनोट्ततिनिषयस्वेन रश्चणत्नासिद्या रक्ष्यङक्षणभावो मनोवृत्तिसेदेनेषेति भावः । आच्चुतत्वाना- 
बुतत्ववदिति । यथा एकस्मि्चपि व्रद्यणि आतरिधकमेदेन पूणीनन्दरूपेगाृतत्वं चिद्रपेणा नाड़ृतस्वं, तथोपाधिमेदे- 
नाविद्यकसेदात् संबन्ध दति भावः । यावद्रभ्यभावित्वाभावित्वाभ्यासिति । यावस्कार् द्यं तिष्ठति, तावत्कार- 

स्थायि शूथिवीत्वादिकं एथिष्यादेः स्वरूपरक्षणं तदन्यत् गन्धादिकं तरस्थरुक्षणमिवत्यथेः । न तु खरूपादीति 1 
नच--यावदाश्रयस्थायि पृथिवीत्वादिकं न प्रथिन्यादिभिर्भिन्नम्, कंठ खबिरोषासेदवत् । अत एवोक्त "यावद्धस्तु न 

मेदवदि्ति । यावद्धि स्थायि ध्म धर्मिभेद्ममेदौ न सः, किंतु धर्मिणः सविशेषमेद इलः । पार्थिवरूपादिकं तु 
न सखरखूपरुश्चणमिति- वाच्यम्; मेदेव विषशेषपरिभाषाकरणेनालयन्तामेदुरभावेन एथिवीवादेः पथिव्यादिखरूप- 
रक्षणत्वासंमवात्, सामानाधिकरण्वप्रल्यथेवामेदनियामकतया पा्थिदरूपदेरप्याश्रयेण सविद्ेषामेदस्य ह्ुवारत्वात् > 
अन्यथा धरथिग्यां सला ख्प्रसेव पथिवीस्वे सति एथिष्या अपि नाह्ात्तयोरप्यसेदजुपपत्तेः । तस्मात् स्वरूपरक्षणं 
रुक्ष्या्न्ताभिन्न, विशेषलक्षणं यावद्श्रयभावि तटस्थरश्चणं सखकारावच्डेदेन स्वाश्रयनिष्टपमरिति विवेको युक्त इति 
भावः । ब्रह्मणीति । नच--आश्रयकारस्वभ्यापकसवद्येवं याव द्वय भाविर्व रूपस्वेनाविद्याविष्यरवादिकमेव तादकाधर्मै 
इति तख खरूपरुक्षणष्वं भवन्मते ऊुतो नोच्यत दति--वाच्यम् , जगत्कन्रैभिन्नोपादानस्वलेवाविद्याविषयस्वादेरपि 
मन्मते स्वरूपास्यस्वेन तरस्थरुक्षणस्वस्यवहारात् । नच-- भवन्मते जगत्कारणत्वादेः तरस्थरक्चणस्वानुपपत्तिः, कमर 

भिन्नोपादानत्वखूपख तख ब्रह्मराकष्यापकष्वादिति-- वाच्यम्; मन्मते स्वरूपलक्षणान्यप्वेन स्र सटस्थदक्षणस्वोप~ 
चारात्, उपादानाभिन्रवर्वैत्वखेव मन्मते मुर्तटस्थरक्चषणत्वसी कारात् , ककष्वस्य मायापरिणामनज्ञानेष्छादतिरूपस्वेन 

स्रकालावच्छेदेन स्वाश्रय निष्टप्वास्, मन्मते काटष्वव्यापकजातेरेव तिशेषकक्षणस्वेन जगदुपादानष्वादेमुख्यततटस्य- 
रक्षणष्वसंमवाष्व, सखख्पतरस्थरुश्चणयोरेव मन्मते खीकारसंमवाञ्चेति भावः । टक्चषणे खल्यत्वादिधमैख बरह्मणि वेरि- 
श्यबोधे 1 संशायादिनिवर्तकेति । सलयत्वादिवेरि्यबोधोत्तरवर्तिनि सल्यत्वादयुपरुश्चिताखण्डबोधरूप इखादिः । 
अकाद्राव्यसिसवरूपेति । नच-- चन्द संबर्धिस्वेन प्रकात्तेनेवोत्तरवाक्येन बोध दति--तराख्यम्.) '्न्दरखासाधारणः. 



६५८ अदैततिद्धिः । [ परिच्छेदः २} 

साध्याभावनिश्चयादिति- चेन्न; यदतादिपतिपेधकव्यान्रतताकार्ानिनैव अयुतादिसंशयादिनिदेयु- 

पपंत्तरन्यथासिद्धत्वात् । न हि सप्रकारकत्वमान् तज तच्रमर् । भरमकारीनाचबरताफारलानस्य 

सथकारकल्वेन संशयादिनिवतेकते अमकथेवोच्छियेत । ज्ञानस्याश्ानसमविषयत्वेनेव दन्निवते- 
कन्वम्. नतु समानधरकारकत्वेनाऽपिः गोरवात् । अक्ञानविषयश्च युं जह्य; अज्ञानकद्यितस्य 
तदितसरस्या्ञानविषयत्वायोगात् । तथाच शुदधन्रह्याकारया चवित्तदत्तिः निष्परकारिकेवाज्ञाननिवतिकाः 

यकारमात्रस्याविचयाकरिपतच्वेन तद्विषयतायां कृत्तेरवि्यासमविषयत्वाभावात् । यथाचाविद्यातत्कायै- 

विचयं ज्ञानं तद्निवर्तैकं तथा व्युत्पादितं धाक् । इव्याद्याकारक्ञानानां च घटाद्याकारत्वस्यानुभवनि- 

रस्तत्वाच्न दरव्याचाकारज्ञानेन धरा्याकाराक्ाननिच्त्तिभ्रसङ्गः द्रऽयत्वघटत्वयोभैदेन विषय मेदा । 
यथाच समानधकारकत्वमादायायि न निस्तारः, तथा प्रतिपादितमस्माभिवेदान्तकद्पर्दिकाया- 
मिति दिक् । नञु--अस्तु सस्पतिपश्चः, तथाहि-सत्यादिवाक्यतःत्पर्य विषयः, संख्ष्टरूपः संसमे- 
रूपो वा, धमाणवाक्यतात्पयै विषयत्वात्, संमतवत्, सत्यादिबाकयं, खत त्पयैविषयज्ञानावाध्य- 
संसरीपरं, खतात्प्यविपयङ्वानावाध्यखकरणकपमाविषयपदाथनिरूप्यसंसगीपरं वा, अमाणवाकयत्वा- 
द्धिदोचादिवाक्यवद्, “विवं भुङ्श्वरे'लयादौ वाच्याथखंसगेपरत्वाभावेःऽपि खकरणकप्रमाविषय- 
पद्ाधसंसर्गयरत्वान्न व्यभिचारः, श छिद्रं कोकिखः पिक' इत्यादौ चानतिभिन्नाथेत्वे सामानाधि- 
करण्यायोगेन चछ्िद्रकोकिखादीनां खपिकादिकब्डवाच्यत्वसंसगेपरत्वान्न व्यभिचार इतसि-- चेल, 
आ्याटुमने संखष्टरूप इति स्ये संसखभे संसगैरूप इति साध्ये च संखष्टरूपे पदार्थं व्यभिचारात् ; 

ननन 

गोडब्रह्मनन्दी ( खघुचन्दरिका ) । 
धर्मशरन्धररुक्षणमित्यख क्तातत्वेन तर्छ्ररूपमरात्रस्य प्रष्त्वे नोत्तरवाक्यजत्यघी विषयत्वात् । अन्चतादिथंतिषेधंकः- 
व्यावृत्ताकारेति । जघरतादिव्यावतैकं यत् स्वादि रूपं व्याद्ततं विशेषरूपं वहुष टक्षितविषयकेलथः । असृतादि- 
संशयेति । बहमन न वेति संशये््थः ! निवतकत्वात् अन्ञानतत्कार्यसंसयादिनिवसेकत्वात् । बिदिध्यासनपूर्बसा- 
पातच्नख तु नाद्ठाननिवसंकल्वम्, अनादृतप्रमस्वैनैव तत्खीकारात् । तश्र च अ्रमाप्वश्य सन्दिग्धत्वेनाद तत्वात् । 

विवेवितमेतञ्जाननिवल्यैत्वरूपमिथ्यात्वक्षणे । दव्यादयाकारक्षानानां दम्यत्याचवच्छिन्रविषयताकल्लानानाम् । 

घराचाकारत्वस्य षरत्वायवच्छिन्नविषयताक्वस्य । नं घ्टेव्यादि । तथाच तूखक्तानलिषठभ्रतियोगिता संबन्धेन 
नादं भरति खविषयतापच्छेदकावच्छिन्नविषयताकत्वर्संवभ्येन प्रमात्वेन हेतुत्वमिति भावः । बाधाञ्ति ॥ तथाच 
स्वसमानविषयकस्व संबन्धेनैव हेतुत्वसं मव । द्रभ्यघरस्वादिविरिष्टरूपदिषयसेदेव इभ्यवटाथाकारल्तानाक्ञानयोः न 

नाङ्यनाङकभावापत्तिरिति भावः । तथा तिपादितमित्ि । घरं न जानामीखज्ञानस्य जातिमागि्यादक्लानेन 
नाकच: खाव् । जनवच्छिन्नषरत्वप्रकारताकखस्य निचेरो तु घटत्वमा्नभ्रकारकथीभरकारवानियस्याप्यनाश्चकत्वापक्िगौरवं 
च । तस्ाद्रन्यवटजातिसदादीनां विषयाणां मेदादेकन्ञानादन्याषानं न निवे इति समाननिषयत्वमेव संबन्धः । 
शक्तिव्िशेषणासेव वा तत्तद्विषयका्ञाननाश्चकतावच्छेदकव्वम् । अन्यथा तत्तद्धिषयकःस्वममाष्वादीनां मिथो रिदोषण- 
विशेष्य मावे विनिगमकामावादनेकदेतुस्व पत्तरि्ादि प्रतिपादितमियथेः । पूर्बालुमाने बाध्यसंसगीदिपरल्वेना्था न्तरा- 
दाह-खतात्पयल्यादि । श्टन्ते ताय॑ विषयसं स्स बह्मधीबाध्यत्वात् ज्तानन्तम् । अखण्डव्रह्मणोऽप्यभावादौ 
स्वरूपसंबन्धरूपत्वात् सिद्धसाधनादाह--स्रकारणकेयादिनिरूप्यान्तम् । अनतिभिन्नाशैत्व इति । भिन्नम् 
अलयन्तमभिच्मू अतिकान्तोः अतिभिन्नः मेदासेदवान् ताद्शार्थत्वाभाव इत्यथः । संसम इति । नच-द्रयोः पदाथै- 
योरयं संगे इति म्रल्यात् सस्गखापि संख्त्वात् न स्यभिचार इपि--वाच्यम् ; तथा सति प्रष्टमकाशादिवःक्ये 
चन्दत्वादिरदषटपरत्वमादत्य सिद्धसाधनादथांन्तराद्वा तद्वारणाय सलयादिवप््यवरकपदाथानामेकसंसष्टापरल्प इति 
साध्यकरण ससर व्यमिचारावर्यनत्वात् । संसृष्टरूप इति । नच--संसभ॑रूप इव्यस्य संखमैनिरुपक इलथेकत्वात् 
न पदाय व्यभिचार इति--वाच्यशर; बह्यण्यप्यविचादिसंबन्धनिरूपकसवादिसत्वेन सलस्वादिविधिष्टताद्म्यनिरूप- 
कृत्वेन च सिद्साधनाव् । संसर्मनिरूपकत्वेन तपप्पयैविषय इति साध्ये च बाधः । न हि तेन रूपेण पदाथतत्य्य- 
सन्य शाव मानात + संखे उयभिश्वाराच । अथ--ताव्पयेबिपयतापयोस्यधि- 
गद्, ब्मधि त न व वा सिक 

तद्विशेषतः, अप्रयोजकत्वाश्च । तातप्यविदकभानस्य खद सस्वे तस्यैव वप वाजायानादना्यय रत्व. 
ऽ्यमाकदाह--प्रमि तिविषयपरत्वेति । .व्यबहारकाकछबाध्यषरत्ेत्य्थः । प्रदाथौदाधस्यामरमा. 



[ सय।० अखण्डार्थत्वोपपन्तिः गोडवरह्मानन्दीयुता । ६७९ 

तयोरुभयोरपि परमाणवाक्यतात्पयैविषयत्वात्। द्वितीयायुमाने प्रमाणवाक्यत्वस्यावाभ्यपरत्वमात्रेण 
परमितिविषयपरत्वमात्रेण वोपपन्तो विशिष्टलाध्यस्य तवातच्रत्वेनघ्योजकत्वात्, अलक्षणवाक्यत्व- 
स्योपाधित्वब्च । नापि वेदान्तवाक्यजन्यश्रमा, सथरकारिका, विचारजन्यत्वात्, संशाय निवतेकत्वाद्वा, 
कर्मकाण्डजन्यज्ञानवत्, वेदान्तजन्या परमा, जह्यप्रकारविषया, जह्मवर्भिकसंरायविरो धित्वात् जदय- 
विचारजन्यत्वाद्ा, यदेवं तदेवम्, यथा कर्मकाण्डजन्यो निय इति प्रतिसाघनमस्त्विति- 
वाच्यम् ; तव मते ज्ञानमात्रस्य सध्रकारकतिन विचारजन्यत्वस्ं्य विसोधित्वयोव्यथत्वात्, अप्रयो- 
जकल्वात्, निष्पकारकन्ञानादपि संशयादिनिष्लिसंभवात्, कश्षणवाक्याजन्यत्वस्योयाधित्वाच्च । 
अतपव-दधितीयाद्ुमानमपि--भपास्तम् ; चह्यनिध्रबकारविषयत्वसाधने दश्ठान्ताभावाच । सर्वेषु च 
परतिलाधनेषु अश्चोत्तरयोः बेयधिकरण्यापन्तिः पतिकूठतकौ.ऽवसखेयः। वनु-द न्ते साप्यवेकस्यम्, 
तथाहि--प्रहृष्टप्रकारादिवाक्यं न तावदधिधया अखण्डाथनिषठम् ; षङ्कश्रादिपदस्याखण्डे अभिध्याया 
अभावात्, त्वयानङ्गीकाराच, नापि टक्षणया; भङ्ष्टप्रकाषरास्य द्रव्यस्य गुणस्य वा चन्दे अन्वयो पपत्तेः 
अन्ववानुप्पचिरूपरश्चणाकीजामावादिति- चेन्नः "यष्टीः प्रचेराये'लयादे लोके 'तरसमयाः पुरोडाशा 
भवन्तीःव्यादौ वेदे च यथाश्चुतान्वयसंभवेऽपि यथा तात्पयैविषयी भूतान्वयानुपपच्या यष्िघरपुखूषेषु 
सवनीयहवि मोरे च यशिपुरोडाशान्दयोटक्षणा-;ऽधिता, तथेवेह तात्पयैविषयीम् वान्वयानुपपत्ति- 
निसित्तया लक्षणया अखण्डाथपरत्वो पपत्तेः, कण्चन्द् इति चन््रस्लरूपे पृष्ट तन्माजपरस्येवोत्तरस्यो- 
ध) 1 1) 

फोडबद्यानन्दी ( लघ्ुचन्दरिका ) । 

णवाक्येऽपि सस्वादबाध्यविषयकर्वं त्यक्वा अवाध्यपरस्वदुक्तम् ॥ सेप्रमाणवाक्ये चावाध्यपदाथैस्य त्ात्यथोचिपय- 
व्वात्तह्युदासः । अलछश्चषणवाकयत्व सेति । क्षणवाक्याभां सर्वेपां संदिग्धसाध्यकतया पक्षवेन तद्धिननेष्वेव साध्य 

च्यापकस्वनिश्चय दति भावः । नच--साध्यामावं प्रति उपाध्यभावस्य व्याप्यत्वाहणाज्रयसरुपाधिरिति- वाच्यम् $ 
पक्षे ठक्षणवाकयस्वस्य निश्चयस्वेन संसपरतव रूपव्यापकरसदेहल्य व्याहिथ्रहनिरोधिस्वात्, अङ्करादौ निश्ितका्- 
त्वादिेतौ सष्टकैकप्वसंदेहवत् प्रकृतेऽपि प्रशरोत्तरवैयधिकरण्या पत्यादितकैसत्वाच्च । व्यथत्वात् असाधकत्वात् । 
पिष्वाराजन्यादिक्ताने सप्रकारक्छप्वे यत् साधकं तत्तादपयैयाहकमानादिकं, तदेव दिच्तारजन्या दिक्ञनेऽपि तरखाधकमिति 
मावः । अथवा विचारजन्यद्वं विचारजन्य तावच्छेदकी भूतं विचास्समानचिषयकनिश्चयत्वमेव ।॥ संग्रयविरोधितापिं 

तदवच्छेदकं तत्समानविषयक निश्चग्रतवम् । निश्वयत्वं च विरुद्धा विषथकक्तानत्वमिति च्तानव्वान्य मागो ग्य्थतरिशेषणमिति 
सावः ! नच--सम्रकारकनिश्चरयल्रसय साध्यत्वात् ज्ञानप्वमात्रख तच्र व्यभिच्चारित्वेन नेतरयैयथ्यैमिति--चाच्यम्; 
उन्तजन्यताविरोधिप्वयो रवच्छेदकं हि सप्रकारकव्वघटितं न॒ वा 1 आये तयोर्वच्छेदकघटितत्वेन सवरूपासिद्धिः, 
द्विदीये सप्रकारस्यं विनापि तयोरपपत्तिरू्वयापि स्ीकृतेव । अथ जन्यतामतिदन्धकत्वयोः समकारकरवाव- 
च्छठित्रसेऽपि न तद्धटितसम्, जन्यत्ताजनकत्वयोः अखण्डत्वस्वीकारातर्, तथापि चस्तुगलया तद्वच्छिक्नथोस्तयोः पचे 

असिद्धिरेव । तयो्बस्तुगल्या तदनवच्छिन्नस्वस्ीकारे तूक्तस्ाघ्यं विनप्पि हेतूपपत्ति संभवादिति बिवेचितमनुपद- 

मेतत् । अतपव ग्यथैस्वापरयोजकत्वाभ्यामेव । द्न्ताभावादिति । नच--श्यो यो यद्धभ्निकसंशयविरोधी, 
स तचिष्ठप्रकारकविषयकः इत्यादिसामान्यन्याप्त दिश्वमो दष्टान्त इति--वाच्यम् ; त्वन्ते संश्यत्वनिश्चयत्वादेः 
अकारलिरोषादिघरितस्वनियतच्येन पश्चदषटान्तसाधारण्यामाचेन पश्चविषयकसंशयादिनिदेशे साधनवैकस्यात्, इष्टा- 

न्तविपयकलश्निवेरो खरूपासिद्धेः । तात्प विषयीभूतान्वयासुपपच्येति । सोजनप्रसतावादिना यष्टिवरकर- 
लयाम्वितप्रवेश्षन्यायेन सवनीयया गान्विततरसे गृदीततप्पर्यविषयत्वस्यातुपपरयेय्धेः ॥ न्यायस्त्च्यते, वृतीयान्या- 
धिके स्थित--श्यास्यानामयनं नाम सत्र षद्त्रिशदाब्दिकम्च । तत्र श्रूयते- संस्थिते आहनि अरहपतिश्ैगयां याति 
स यान्द्रगान् हन्ति तेषां तरसाः सवनीयाः पुरोडाशा इति । तत्र॒ तरसब्दितं मांसं॑वरिधीयमानं सर्वपुरषडारका- 

यी्ेघुव धानादिरूपस्य सवनीयहविःपञ्चकस्य कायौ थैप्रिति संशये बिधिभरत्यासन्नस्वात् युरो डाश्चक््दितं पुरोडाश्चका्ं- 

मुद्दिस्य मांसदिधिः, सवनीया दति न विवक्षितम; उदेदयविरोषणस्वात्, रिंह सृष्टिशब्द इव किङ्समवायन्या- 

येन सवबनीयासवनीय(रोडादानुवाद् इति अरति ब्रूमः--विधेयतरसथलयासत्तेपस्चत्वाच सवनीयशच्दो विवक्षिता 
एव । अन्य वा सवनीयपदस सवनीयाखवनीय पुरोडाश इव पुरोडाशपदस्यापि पुरोडाङका्यं रक्षणेति र्गाद 
स्यात् । तस्मात् खवचीयपदख सुल्यार्थौन् यागवरिशेषालुदिदिय वदीयध्ानादिष्टविरबगौधेन तरसं पे धीयते । ताटशान्व- 

यस तात्पयैविषस्वा नुरोधेन पुरोडाञ्चधानादिहविःसंबन्धित्वेन रूपेण सवनीया एव्र रक्षणया पुरोडाश पदेनानूयन्ते । 

तथाच पुरोडाशादिपदसेवो ददयविदोषणस्वादषिवक्षिताथपरिति । सवनीयदविमौतरे पुरेढडास्षधानप्दिह निष्कसवनी - 



शद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः २] 

चितत्वात् । नच--चन्द्रखरूपस्य चाततवे तत्र थो न युज्यते; भन्ञातत्े धर्िल्ानसाध्यवुुत्सासंदे- 
योन इत्यनूच्य क इति भश्चसचन्द्रशब्दस्यार्थवत्वाज्ञानेनाभरातिपदिकतया तदुत्तरसुल्विभक्तेश्चा- 

युकतत्वधसक्कात्› चन्द्रशवरूपे ज्ञातेऽपि तस्यालङ्कीणा खरूपं न ज्ञातमिति न युक्तम्; तस्मिन् रुपद्- 
याप्रावात्, असङ्कीणेत्वेन नं ज्ञातमिति चेत्, असङ्ीणेव्वप्रकारकप्रतीतिपरत्वं पयेवसितम्, तच्च 

उ्यावतैकवैशिथ्ं वा व्याचत्तिषैशिथ्यं वा, उभय थाप्यखण्डाशैत्वभङ्ग इति- चेर; भावानववो- 
धात् । तथादि--चन्दरखरूपस्य ज्ञातत्वाभ्युपगमादेव तदेज्ञातत्व निबन्धनदोषानवक्षारः । ज्ञातत्वेऽपि 
च निपवयनियोधिदञानाजुदयदशायां वदुद्याथै ध्रश्मो थुञ्यत पव; अन्यथा स्त्र मश्चमाजोच्छेदा" 
पत्तेः । अथानभ्यासदश्यापन्नं जञानं न विपयैयविरोधि; प्रह्तेऽपि समम्, निषयतुल्यत्वेऽपि ज्ञान विरो- 

परस्यैव विपर्यय निवतैकत्वस्य स्षैत् सिद्धान्तत्वात् । “शङ्कुः श्वेतो न पीत” इत्यादिपयोक्चन्ञाने भासते 

यादं अेत्यखरूपं पीताभावखरूपं वा, ताह शमेवापरोश्चक्ञानविषयताद्श्ायां बिपयेयत्रियोधीति 

विपयैयविसेषिरलोपदितमेवासङ्ीणेभिष्युच्यते । फरो परथानतदभावो च दोषविशेषतदमावयोवेैष- 
रीत्येनेलयन्यदेतत् । तथाच पकमेवे खरूपं वशाविशेषभेदेन संकी णैमसुंकी्णं चेति संकीणैतादशरया 
युगपत् ज्ानाज्ञानयोरुपपत्तिः । अतएव --व्याङत्तिवेचिष्ये व्यावतकवेशिश्यं वा भसं णैत्वमिति 
--अपास्तम्; शाङ्ः श्वेतो न पीतः दव्यत्रोभयसद्धाघेऽपि विपयेयावियोधित्वरूपसंकीणेताया 
द्स्चैनात् । "यद्यपि यश्वन्द्रः तत्र चन्द्रं तमोनश्च्रादिभ्याव्र्तिश्चास्तीति मया ज्ञायत एवः तथापि 
चन्द्रखरूपं पर न ज्ञायतः इव्ययुमवेन व्यावतैकल्यावृ्तिवे शिशयस्यानिक्ञा सितत्वेन जिन्ञासिर्तं 
अन्द्रखरूपमेव विपयैय विरोधिज्ञानविदोषं जनयता श्रक्ष्ट्रकाराख्न् दति वाक्येन बोध्यत इति 
किमनुपपन्नम्? ग्याडृत्ते राग्दबोधफङत्वेऽपि तद षिष्रयत्वान्नाखण्डाधेत्वभ्याघातः; तद्रोचकपदा- 
भावाच्च ! अथ लक्षणय व्यावृत्तेः राब्दबोघे भानम्, न, चैयथ्यात्तच. तात्पयौभावेन लक्षणाया 
अयोगात् । तथारि- चन्दे ् याचत्तिर्बोध्यते व्यक्तिषिध्ेषे वा, नाद्यः, भ्या शुक्तिः सा रजतादि. 
भिनति ज्ञानेऽपि शुक्तिखरूपाज्ञानतत्काये विपयैयददौ नवत् 'यश्चन्द्रः; स तममादिविलक्षण 
इति च्ञानेऽपि चन्द्रखरूपान्ञानतत्कायं विपथेयादिदरौनात् । द्वितीये त्वावदयकत्वाद्यक्तिविरेष पव 
चोध्यताम् , कि भ्याच्रच्या रब्दालुपस्ितया? व्यक्तिषिशेषबोधादेव तर्खिद्धेः । न हि धूमोऽस्तीति 
वाक्ये वह्नो क्षणा । अतए्व--वरिनेव रक्षणं व्यावृत्तिः प्रा्दबोधे भासते, "घटेन जटमादरेः. 
स्य . डद्रेतरत्ववदिति- निरस्तम् $ शछिद्रेतरत्वस्यानन्यरूभ्यत्वेन शाष्दतात्पयविषयत्वेष्पे न 
व्यावृत्तेस्तथात्वम्; दानो यादानादिवत् एङत्वेनान्यङभ्यत्वात् ! चिद्रेतरत्वमपि लक्षणां विना न 
शाब्द्वोधविषयः; भ्नन्यथा रक्षणोच्छेदायत्तेः, कितु शाब्दबोध विषये जलाहरणसाधने वस्तुगः 
व्याऽस्तीलन्यत् बिस्ररः 1 अतणदोक्तमाकरे--अन्यतो व्याछ्रन्तिरथौत् न र्दा दिति । नच कथ्च्द्र 
अ 
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गोडब्रह्मानन्दी ( ठघुचद्धिका ) । 

यमात्रे । विषयीभूतान्वयालुपपत्तीति । विष्यीभूतस्यान्वयो यथ्यां ताष्दानुपपततीवयथः । विपर्ययपिरोधिक्ञा- 
नेति । श्चन््ः भकृष्मकाशो नेण्यादिधीविरोधि यत् भङ््प्रकाशस्ववैरिष्यधीदारकसुकतपरकासत्वोपरुक्षितस्वरूप- 
जानं तदिदथैः 1 नु विषयभेदे पूवोततर्ञानयोरविरोषिस्वरूपवैचिन्यमनुपपन्नम्, तत्राह--अन्ययेति । 
प्रश्चमाचेत्ति । उन्तरवाक्यसमानविषयकाध्रामगण्यक्षङ्गास्कन्दितक्तानपू्वकप्रक्चमान्ेख्शभः । अनभ्यासदश्ापश्चम् 
अमामाण्यद्कासपद्म्। ज्ञानविदोषस्य जमामाण्यशङ्खाश्न्यसख । वैपरीत्येन व्यु्रमेण पिततादिरूपे दोषे दरे सति 
फव्यनुपधानं, तदभावे सति एरोपधानमिखरथः । यत्तु प्रभोत्तरयोरसद्ीणखरूपं विषय हृति न युक्तम्; बिपयैय- 
विरोधिष्लोपदितरूप्य तस्तेनोक्तफरस्य तदुविप्यरवादिति, तश्र सो भते; फरुसखयोपाधिस्वेन सत्र तद्धिषयत्वसख केना- 
प्यचुक्तस्वात् । फरत्वे फटी भूत धीनिषयसये चन्द्रे चन्दस्वादिनिशष्टि । शुक्तिखरूपाक्ञानेति । ददं रजतादिभि- 
जसवेन न॒ जानामीवज्ञानेखर्थः । चम्द्रखरूपाज्ञानेति । शदः तमभादिभिन्नत्वेन न॒ जानामी '्यत्तानेद्ैः । 
वह्वी लक्षणेति । स्तात् परपररया वरा रक्षणं विनापि योऽथः सिध्यति, तदोधा्ष लक्षणाया अन्या 

य्यस्वरात् । न्यक्त चेदं दाब्दमण्यादुाविति रोषः । अ्थादिति । अखण्डस्वरूपटक्चणस्य व्याचतेश्च पशचादन्य. 
तरा्तातव्वेनान्वयन्याण्यग्रहणोन न्यतिरेकव्यातिजञानर्प्राथौ पत्तित एव व्यादृत्तिधीरिति भावः । परदाथीघीनत्वे 

स्वरूपे महृष्मकाशादितावसदाथेवेरिष्टव धीदारकतवे । इतरञ्यावृत्तिफरुकत्येन भकृपरकारोतरनकषत्रादितादा- 
। तावत्पदग्लानात् नश्षत्रादितादात्म्यत्तानालिदृत्तिः सर्वाजुभवसि दे याह--अन्ययेति । 
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दति धर्मप्रभचोऽयम्; कथ्चन्द्रधर्म इति खाघीने शाब्दभयोजे निष्प्रयोज्नटक्षणाया अन्याय्यन्वात् › 
तद्रो घनेऽप्यखण्डाथैत्वस्यो पपादिनत्वाच्च । नलु-सवैलश्चणवाकयानां वस्तुगत्या पररुपरमिन्नत- 
तत्प्रातिपदिकाथैमात्रविषयज्ञानजनक्रत्वेन सप्रकारकज्ञानजनकत्वामावात् प्रश्चवाक्यस्थं चिरोष्यमान्- 
समर्थकं चन्द्रादिपदमेव प्रयोक्तव्यमुत्तरवादिना, करि अक्र पक्रादादिपदेनेति- चेन्न; खरूपमाजस्य 
ज्यत्वे.ऽपि खरूपन्ञानस्य तावतप्दाथा घीनसे सलयेव तावत्पदाथैतरः पाचत्तिफठत्वेन सर्वपदानां सफल- 
त्वात्, अन्यथा संशयाच्च नेरजुभवसिद्धस्वात् । ननु-उत्तरस्य पङृष्त्वादि विशि्ठबोधपरस्वा- 
भावे तास्पयेतो यःकथिच्चन्द्र इस्यव्रावचोधनाद्स्तुतो यस्य कस्यापि चन्दरत्वं स्यात्, तात्पवैविषये चार्थं 
चन्द्र इति कक्ष्यखक्षणरूपोरेरय विघेयविभागगभवेन चन्दबुपुतसायः अनिष्रत्तिः, कन्दर इति प्रञ्चस्यो- 
तरं च न स्यादिति--चेच्न; यथा गङ्गासंबन्धिनवविशिष्टे तात्पयौमावेऽपि वस्तुगत्या गङ्गासबन्ध्येव 
तीरं ग्धा प्रदेन लशक्ष्यने, यथा वा ीहीन् परो श्चतीः यादौ जीद्यादिखरूपे घोक्षणादिवि धानवैय्याद्रीहि- 
भियेननेतेल्यादिवाज्यसिद्धापू व संबन्धित्वटक्षणायामपि वस्तुगदया बीदिसा्ाश्रयीभू ना एव उयक्तथो 
वीह्यादिपरैठंष््यन्ते, तथा प्रृतेऽपि प्रृष्टपरका श पद्भ्यां वस्तुगत्या खाश्रयीभूतेव व्यक्तिकंक्ष्यते, 

गोडब्रह्मानन्दी ( छघुचन्दिका )। 
टक्ष्यत इति । रुक्षणया बोध्यते । गद्गासंनन्धिन एव रक्ष्यःवेन ज्ञतप्वात्तदेव रक्षणया बोध्यत इति भावः । 
वैयश्यौ दिति । गीद्यादिखरूपस्य योश्चणाघ्यसाध्यस्रेन तत्साध्यकभावनायं सराघनव्वेन प्रोक्षणादिविधानं भ्यथयम् । 
भावना भाष्यं भ्रति साधनत्वपथैवसाना्थं हि भावनां प्रत्ति साध्वनस्वेन विधिरिति भावः । चेयर्यादपूर्वसंव्रन्धित्व- 
रक्षणायामित्ति योजना । बीदीणामपू्ै्तबन्धिले मानमाद--व्रीहिभि्नेने्यादिवाक्यसिद्धेति 1 याग्वरूये 
कनर्थेकत्वादुक्तवक्ये नाप्यपूर्वे्ताधनयागसुद्िर्य व्री हिविधानाद्यागद्धारा अपू्संबन्धित्ये रम्यते । तथा चापूर्वस्य यक्ष. 
णादि श्ूल्यनीहिप्रयोञ्ययःगेन सिद्धो मानवभावेनापूरवसंबन्धित्वविशिष्टयुदिस्य भ्नोक्षणादिस्ाधनक मापन 7निधिनं व्यथ 

इति मावः । बस्नुगत्या वरी हित्वादीति । ग्रदेयनिष्पादकतत्तत्करियाद्वारकस्या पूवपरयो जकत्वस्य कक्ष्य तावच्छेदृक- 
स्वात् व्रीदीणामेव तद्रश्वेन लक्ष्यतेति भावः । प्रोक्षणावघातादीन१ं मीहिटवादिविचिष्टमुदिष्य विधानम्, अपूर्व पाध. 
नप्वविरिष्टसुदिस्य वा + आद्ये उयामगकचर्वादौ ची दिष्वा्मावात् अयो जकाभावेन प्रोक्षणादिकरोपःः द्वितीये तं 

रेयामाकादानामप्यपूर्वसाधानस्वात् प्रोक्षणादीनामूहः । यद्यपि हि प्ररत यख यत्छंबन्धः श्चुतः तस्य चिकृता- 

वन्यथाभवेन त्संबन्धक्तानमुहः$ तथापि प्रा्तापूर्वीय यादशोपकारविरिष्टदेरोन प्रकृतौ यद्विहितं वैकृतापूर्जीयता- 

ददतेपकारविरिष्ोदेशे सयेव स सिद्धति । अन्यथा अभ्या दिपदयुक्तसैव मच्रस्याद्टदिपभ्रयोजनविशिष्टसू या दिदेवतो. 
देशेनतिदेदो स्यादौ सूर्यादिपद्स्याङ्या दपदस्थने 'अञ्ये त्वा जुष्टं नि्षेपामी श्यादिनत्रेषूहो न सात् । वहृतापूर्बीय- 

प्राकृतो पकारष्रशिष्टोदडेनातिद्ेये तु -प्रकादयन्वरूपपराङरतोपकारविदिषटसूयीदि देवताया अभयादिपदेन साधयितु मद्क्यः. 
त्वादुम्यादिपदस्थाने सू्यादिप्दोहसिद्धिः । जतएुबोपकारष्ष्ट भावेनैव पदाथीनामतिदेश इति दश्चमे च “ते । तस्मात् 

प्राङृतापूर्वीययाद्रायादकयोपकारः येन येन साधितः तरेकृत पूर्वीयतादचचतादश्चघरुपकरं तेन तेन सखराधयेदि्येवंरूप एवाति. 
देश्च हश्रयोजकः । तत्रारादुषन्छारक्भ्रयाजादिस्थरेऽपि यद्यप्युदेदयसमभिच्याहारो नास्ति; तथापि प्रकरणेन यागाङ्ग- 

तथड तद्धिधानाद्यागस्वमेव तज्रोहेर्थताकच्छेदकम् । तथाच प्रयाजादीनां स्बेयागाथैत्वसेव । अथवा मनुवादख सति 
संभवे सज्रिहितगामित्वेनात्नेयस्वादिनैवोरैरयता नस्वपूर्वघरितरूपेण; तादश्चखक्षणायःं मानामागत् । प्रधानपूर्वायै- 
स्वस्याविषठोषेणाञ्नेयादेरिव प्रयाजादेरपि प्रघानव्वापत्तेः । नचेवमुक्ताङ्गानामतिेशोच्छेः; भपू्वैविसेषाथैत्व दूवाननेययथै- 
त्वेऽपि तद्ररछर्यादित्यतिदेशेन प्रया दिस्थानापक्ञे सोयीद्गवतिदेसो पपत्तेः । एवंच श्रीदीन् प्रोक्ष ती"लादौ जीहित्वादिनेवो- 
हेय संबन्धात् सुतरां नीहिष्वादिनरिरिष्टो देरोन प्रोक्षणादिबिधिः । यद्यपि नी ह्यादिख रूमख श्रोक्षणा्यतराध्यता; थापि 
म्ओक्षणादिविशिष्टजीदीणामेच कट्िपितवाकथान्तरेणापूर्वाथत्वं कर्प्यताम्, नतु बीद्यादिपदेष्वेवापूर्व बघनरक्चषणा; निषा- 
दस्थपत्यधिकरणविरोधापत्तेः । अथवोपरस्थितत्वाटाघवाच पिजातीययाग साधनयीहित्वादिकूमेव रुक्ष्यतावच्छेद्कम्, 
नत्वभूद््ताधनत्वेस् । नचचच विजातीययमे मरोक्षणादिभिक्ता सामग्री इ्कष्ठा+ येन तत्रापि तदुघ्राघनत्वमाशद्कतेति प्रत, 

विजादीययागसा धनत्वेन उदेस्यतास्वीकपरेऽपि बीहित्नादिकं नोदेश्यताचष्छेदुके निविदाते । तन्न युक्तेवैक्ष्यमाणस्वाविति 
इयामाकादिष्वपि भोश्चणादिकं सिध्ये, परं तु विजातीययागसाधनस्वेन नोदेक्यता संम वति; ओश्चणादिकं विनापि 
देववोद्ेहोन दरष्यल्यागरूपख यागसामान्यस्योखस्या साम्रान्यस् षि शहोषात्मकलवमन्तरेणापयै व घानेवाभ्नेयादि रूपविजाती. 
यत्वख तत्रावर्यकत्दात्, विशेषान्तर्चस्य तन्नाभावात् । तथाच बीद्यादिसरख्पस्येव विजातीय यागसाधनस्वविरिषट- 

खरूपसयपि भगवि तदुदेदेन विध्यानथक्याद्पूव॑साधरनत्वेनेक बरोक्षणादि बिध्युदेरयतः । एवं अयाजगदि. 
अ. घि, ८६ 
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ननु या काचिदिति विरिष्टतात्पयोभाषेऽपि न पू्ोक्तदोषः । अयं चन्द्र इति खक्ष्यरुक्षणभावाभवेऽपि 

नदुभययतिपादक पदाभ्ाघुपस्थितस्येकलरूपस्यव , उदेश्यविधेयमानसंभवेन खभत्सानिचत्तेख्र- 

न्वस्य च संभवात् । निष्परकारकस्यापि कानस्य संशयादिनिवतेकत्वं गुपपादितमेव ॥ तदेतन्ि- 

म् भशनोत्तरे तावत् चन्द्रपरातिपदिकाथैमाचतिषये, _चन्द्रमातिपदिकाथञ्च कश्प्रकाद्राश्रयी- 

भूनासाघारणी विशेप्यमूता ग्यक्तिः, न तु प्रकृष्रध्रकाशराविशिष्ठः पङ्पकाश्चन्व् इति सहप्रयोगालु- 

पपत्तः विरेष्यव्यक्तिश्चाखण्डेत्यखण्डाथतेव । नयु-गामानयेस्यन्न गामुदिद्यानयनवि धानात् यथा 

गो्वस्य उदेद्यतावच्छेदकत्वादानयनेनानन्वयेऽपि अकारत्वं; तथा भछृतेऽपि पह भकारस्य चन्द््- 

पा तिपदिकाधत्वेनानन्वये.प्युदेदयतावच्छेदकत्वात् भ्रकषारत्वे दवारम; न हि गामानयेत्यत्र गोत्वं 
"^ 4 ~ ~~ ^ ~ ~~ ^~ + + ~~~ ̂-^ ~` 

गोडब्रह्यानन्दी ( खघुचन्द्रिका ) । 

विध्युदेश्यतप्यपूर्वसाधनव्वेनेव । अपूर्वैप्रयोजकयोग्य तायाः अधाने जनकस्वेन न प्रयाजादीनां अधान्वा्यपत्तिः । 
गतत बीहिष्वादिनैव श्रोक्षणादिषिधेरदेदयता, त दानथैक्यवारणाय तु पश्चारोक्षणा दिमदरीहिस्वादेरएूवीरथैत्वं करिपतवाक्ये- 
नयु त्च; नीदहित्वादिविशिष्टक्मकभावनाथां ओश्चणादिसाधनद्यायोम्यतानिश्चयेन शाज्दबोधासंभवेन सिषाद्- 

स्थपतिन्यग्थानवतारत्् । तस्मादपू्वेसाधनत्वख द्यामाकादावपि खचवाचर प्रकृतिवदिति शब्देन प्रङृतिर्खंबन्धि- 
यनानीयार्थं यजातीयं शरुतं विकृतिसंबन्धित्रनातीयार्थं तज्तातीयं कु्ीदिति बोधनात् विङ्कव्यपूर्वसाधनदया माकाचर्य 
प्रोक्षणाचनुष्ठानसिद्धिः । अथापूर्वे्रयोजकत्वरूपपूरवसाधनत्वधटकानां यागव्वादीनां निवेश्य आवदयकः; अयर्वादिकं 
प्रयनन्यथासिद्धमियतपूरबदरत्तितावच्छेदकरूपेण यागादिनिष्ठाषूर्वा दिसाघनत्वेन तस्य घटितत्वात् ॥ तथाचापूर्वसाधनयाग- 

माधनपरदेयद्वन्यसाधनावघातादविसाधनोलूखल्सुसलोदेशेन विहितं भरतं शोश्चणम् । नैवारश्चरर्नसावपूताना मिति 
विहिक्चरो न खेपूटखरादिस्थानीयेष्वदधातस्वविशिष्भावान्न प्रोक्षणादिसिद्धिरिति प्रासे सदधनत्वस्य राक्तिविरोष- 
रूपसेनाखण्डस्वादुवच्छेदकाधरितत्वात् साधनतावनच्छेदकस्य यागत्वघ्रीहित्वावघातव्वादे्ापूर्ै्रयोजकत्वदारीरे निवेश्यः; 
गोरवात्, तत्तससाधनताश्रयत्वेन निवेरोऽप्यनतिप्रषङ्गच । तसादपूर्वघाधनताविशेषाश्रयनिरूपि तसाधनताविदोषा- 

श्रयस्वादेरुदेश्यतावच्छेदकस नखादिष्ववधाताद्यभावेऽपि वैततष्यसाधनक्रिया साधनत्वेनान्वयान्तेषु ओश्चणादिपिद्धिः । 
अथ बीहीन्ोक्षतीदयादौ यागाप्वावधातत्वादेरश्चुवस्या निवेश्चेऽपि श्वुतस्य नीहित्वादेस्लागे स्बानाभाकः, युगपदत्ति- 
इयस्य ॒विर्दस्वेऽप्यपूव॑प्रयोजकनीहिष्वादिनेव रुश्चषणासंभवः, तथाच रयामाकादौ जीहिस्वाद्यमावात् न परोक्ष. 
णादपिद्धिरिति रास्ते बीहित्वादिनिवेशं विनैव तत्तस्ाधनताविशोषनिवेशेऽनतिप्रसङ्यत् जी द्यादिनिष्टसाधनतःविरोष- 
लाजाथमेव ्रीद्यादिपदोपादानात्तञ्िवेदो मानाभावः । यद्यपि व्रीहियव निष्ठयोः साधनत्वयोणाद्धदः; तथाप्यपूर्वपरयो- 
जकवाविदोषाश्रयमरदेयलिरूपिता या तत्तव्यापारलिष्टसाधनताघटिता अयोज्कता, तच्वेनोदेश्य तावच्छेदकत्वाद्यवेष्वपि 
मओश्वणविधिराम इति उव्यसङ्खयेल्या्धिकरणेषु नवसग्रथमे स्थितम् । टक्ष्यटक्षणभावाभाकेप्पीति । चिरोषण- 
विदेष्यभावरूपो यः पराभिमतो रक्षणवाक्याचीनो छक्षचलक्षणधसैस्दमवेऽपीद्थैः । तदुभयथ्रतिषाद्कप- 
दाभ्यां चन्दरस्वविशिष्टस्य ्रृष्टमकाराप्वनिशिष्टय च परतिपाद्कपद्गम्याम्र । पकसखरूपस्ये ति । कथचन्दध इति 
अरभ्स्य ग्रङृष्ट्रकाश इल्येवोत्तरम् ; परज्वाक्यस्थचन्द्रादिपदानुषङ्गणेवोत्तरवाक्याथमोधस्य व्युत्पत्तिसिद्धस्वात् । 
अनुकूख्यापि चन्दरादिपदस्य मश्चवाक्यस्थचन्द्रादिपदसमानविषयकःवम् ; तथैव युतयत्तेः । तथाच परमते च्चन्द्र 
स्वादिवििष्लयेव मन्मते छद्धचन्दग्यक्तेः प्रश्रविषयत्वादुततरवक्येऽपि विषयत्वम् । तस॒ च एवै लातस्वनिष्ठविषयतासवे- 
नोहेइय तात्वमिवा्ञाननिवतैकतावच्छेदकमरिषयतात्वेन विधेयतात्वमपि युक्तम् । नहि विरोष्यतात्वसुदेस्य तास्वब्यप- 

कष; षिव्यां गन्ध इत्यादौ पृथव्यादिदिषयतायां व्यभिचारात् । नचोदेश्यतात्वं विधेयतानिरूपितत्वव्या्यम् 
निषथतानां निरू्यनिरूगकभावस्य सांस्िकरिषयताक्ाङिच्लानस्थर पच सवे संमतत्वेनाखण्डबोध्स्थङे तदभावेःप्युक्त- 

रक्षणोददयवात्वसयगडोहुमदयक्यत्वादिति भावः । बुभुत्सानिवृन्तेरुत्तरर्षस्य चेति । उभयस तावच् स्वनिषय- बोधेनैव निवलयौ ! सा च प्रङृते दयुदध एवेति स एव निवतकः । तन्ननकस्वादेष च वाक्ययुक्तमिति भावः । आश्रयौ. 
जनौ चन्द्र त्स मह्टमकाशचनिरिषटा्कले सहयो गाजुपपत्तरखण्डा्थ- 

शङ्ते- ननु गामानयेव्यादि । आनयनवि न न सहमयोगोपपतेरणडायते मानाभावादिति 
विधेयत्वं गुणानां युणत्वाभिसंबन्ध नात् नयग ्मविशानप कव महाव वितोनयदऽधि लान्वितगोवयच्े भारात् । सान निति च्यम् । उद्य तावच्छेदकत्ा दिति 1 आनयगकमे- 
पदिकाथत्वेनेति ¦ चनद्वारिपदिका्यस यनकमत्वन । प्रङ्ष्टप्रकारास्येति । निषेयेनेति रोषः । ाति- 

च ताद्््येन बिधेयत्वेऽपि तदथव्वस्यापि तच्छरीरचेदोन बिधरेयत्वोक्तिः । 



[ सलया० अखण्डाथैत्बोपपत्तिः ] गौडव्रह्मानन्दीयुता ] ६८३ 

विनाऽन्वय इति- चेन्न; भातिपदिकार्थ॑तावच्छेदकत्वस्य प्रातिपदिकाथत्वनियतत्वेनाध्रा तिषदिकार्थे 
तदवच्छेदकत्वस्य वक्तमशक्यत्वात् । तथाच अक्ष्रमकारास्य प्रातिपदिकाथेतावच्छेद्कत्वे भातिपदि- 
काथेतवं दुबौरमेव ! नजु--पृथिवीत्ववती प्रृथिवीत्यदौ -परथिवीत्वस्य शिघेयेन पृथिवीप्रातिपदि 
काथत्मेन नानन्वयः; पुथिवीत्वस्य परथिवीप्रातिपदिकाथत्वात् , सहप्रयोगस्तु पृथिवीराब्दस्य तद्यव- 
हतैव्यतापर्तयेति तत्र व्यभिचार इति- चेत्, न; पृथिवीशाञ्दाथतेन पथिषीत्वजातिविशिष्टमजानतः 
पृथिवीत्वपदेन जातेषपस्थित्यभावात् अनन्वय एव स्यादिति पृथि वीत्वजातिवि शिष्टे परथिवीशाब्दाथ- 
त्व्रटो ऽव्य प्रागेव शओरोतुैक्तव्यः । तथाच वचनवैफस्यमिदयनन्यगलया जखादिव्याचृत्तमन्धसम- 
नाधिकरणजातिमती प्रथिवीव्या्यथं पयैवसितसुन्तरम् । गन्धसमानाधिकरणजातिमस्वादिकं च न 

गोडब्रह्यानन्दी (< खघुचन्द्रिका ) 1 

दुवीरसिति । तथाच प्ङृष्टपरकाङाविदिष्टे चन्द्रपद्र्धैत्वविगिष्टसुत्तरवाक्यजन्यञुदधौ विशेषणमिति सा नाखण्ड- 
विषयिकेति भावः । प्रातिपदिकार्थं ताचच्छेदकस्वस्य चन्धभातिपदिकार्थतावच्छेदकतवस्य । प्रातिपदिकाथे- 
सच्वनिय तत्वेन चन्द्रपदाथेखन्याप्यव्वेन । अप्रातिपदिकाथं चन्दरपदार्थभिन्ने । तदवच्छेदकत्वस्य चन्धरपदाथ- 
तावन्छेदकत्वसख । यो यत्पदाथतावच्छेदकः, स तत्पदा इति सामस्यते नियमः । पदानां विशिष्ट एव दाक्तिः; 
अन्यथा शक्यान्यख श्ाब्दधीपरकर्वानुपपत्तेरिति भावः । दुवौरमेबेति । न दु--चन्द्रपदाधेतावच्छेदकं चन्द 
जातिरूपसेव; परंतु खश्चणवाक्यं चन्धपद्वाच्यत्वे यछ्र्टप्रकाशाश्रयेऽवगाहते, नतु चन्द्रपदवाच्यतावच्छेदकलय 
अङ्ष्टप्रकाद्य इति--चेक्न; तथासति रश्चणवावयस्याजुवाद्कतापत्तेः, तेजस््वाद्युप हिते चन्द्रपदवाच्यस्वस्य पूर्वं स्तात 
स्वात् शङ्कष्टप्रकाच्ला सुपरुक्षितेऽपि चन्द पदवाच्यतवस्य निवारणासंमवाच । अ थ--अप्रकष्टप्रकाहो न चन्द्रपदवाच्य 

इदयत्र तात्पयंमिति--चेन्न; पद्येऽपि रुक्रणापत्तरथ्ष्प्रकाद्चख चन्दरस्वस्य चन्द्रपदवाच्यत्वेन बाधाच्च । तस्मात् 
धयो चात इत्यादौ घटस्वादेच्तौततावच्छेकतवमिव ठक्षणवक्रये !प्रङृषरकालदेश्वन््रादिपदवाच्यतावच्छेदकष्वं कम्यते; 

निधेयतावच्छेदके उद्ेश्यतावच्छेदक्षावन्छिज्रखभानस्य ग्युखत्तिसिद्धस्वात् । तथाच चाच्यतावच्छेदृकस्वेन तख 

वाच्यत्वं दुवौरमिति तदद्गीकरेण चन्दः प्रषृष्टप्रकाश इयादिरक्षणवाक्ये न श्नोरेकस्य वाच्यत्वविदिष्टङाक्ष णिफ्वेन 
सहभ्रयोगोपपादनपेक्षया मन्मतसिद्धशव्येकदेश्षपरस्वमाद्ाय सुख्या्थै परत्वेन रुक्षणवाक्यखाखण्डा्थत्वसुवितमिति 
मावः । नु पएथिवीत्ववती एथिवीलादिनाश्नोरेकाश्रैत्वखय स्व॑संमतत्वादेकपदसख श्छवाच्यस्वधिशिष्टपरतवेनेव 
सहश्रयोग उपपादनीयः । तथग्च पृथिवीत्वपिशिष्टे प्रथिवी पदवाच्यत्वपिशिष्टन्वये प्रथिवीस्वे वाञ्यतावच्छेदकस्सय 

च्युत्पतिबरछछाभेन वाच्यतावच्छेदकष्य वाच्यत्वनियमात् बिरोपणीभूवघ्रथिवीत्वे वाच्यसव बिदिष्टान्वयेऽपि न 
क्षतिरिति रुक्षणवाक्वखाखण्डाथैखनियमे व्यभिचार इल्याशयेन शङ्कते- ननु पृथिवीति । ननु षएथिव्रिपद्य 

स्ववाच्यताबिशिष्टपरत्ोक्तिनं युक्ता; सुख्याथैयोरेवान्वय संभवात् । नद्य सुरुयार्थयोरन्वये वाच्ये ऊदेश्यतावच्छेद्- 
करूपेण निधेयता, येन नियका्ुस्वभिया सुख्यास्थे यज्येत । स्वरूपतो हि पूथिवीर्वं विधेयतावच्छेदुकम्, पृथिवी 
स्वस्वेन तु उदेश्यतवच्छेदकम् तत्राह--सदश्योगस्ित्विति । ख्मयोगो दीदय्ेः । प्रजृतेयादिः ! तच्यवहतै- 
व्यतापरः पृथिवीरब्दुवाच्यतएपर एव ॥ पए्रथिवीतवत्वनिरिष्टसूपेणाप्युदेश्यत्वे एथिव्यन्वयो निराकाङ्कु एव । अत 
एव गुणानां गणल्वाभि संबन्ध इत्यत्राप्यनाकाष्घुत्वसुक्तं गुणवधमानादो । अतः पृथिवीपद्सय सवाच्यताविरिष्परत- 

मावडयकं भङ्ते इति भावः । उपस्थित्यभावादिति 1 णथिवीतराष्रत्तिस्वादिना बोधा भावात् प्रङ्कदयर्थतराच्रुत्तितयेन 
भावभ्रत्ययबोध्यतेति य्युत्यत्तिप्रहे सयेव मावप्रल्याद्ैनोध इति परथिव्याः पएरथिवीभ्कलशैत्व्षानश्य पूवमु सपततौ 
न परथिवीत्वपदाथन्तानसंमव दति भाव दत्याद्यथै इति । पृथिवीरपदे उक्तजातिष्वेन रश्षणया रम्ये इति 

सेषः । ̀ न पथिवीपदवाच्यमिति । न--डक्सनातित्वोपदिते थिवीपद् वाच्यत्वमस्त्येव, उक्तजातिस्वविरिष्ट 
तद्नन्वयस्तु दष्ट एव, अन्यथा घुथिवीत्वत्वविषशिष्टे तदनन्वय एष दोषस्वेन कुतो नोक्त इति-- चेन्न; उक्तजातिस्वस्य 

सत्तादन्यस्वादिसाधारण्येन तहुपदहितख तद्वाध्यत्वासंभवात् । नच--गन्धवद्न्यावृत्तिगन्धन्य पकसम वपयी एथिवीपदः 
वाच्य इ्यर्थसं म वात्तादशव्यापकधर्भैऽपि बाच्यत्वान्वय दूति वाच्यम् ; ताद्काधर्मोपस्थितयभावेन तदसं मवातादशः 
धर्म धटसमवेतत्वादिबिरिष्टप्वादिना वाच्यतावच्छेदकस्वश्वङ्ासं भवेन पथिवीघामान्यख पृथिवीपदवाच्यत्वापयं वसा- 

नाच । अशथ-तादशधर्मसख स्वरूपतो वाच्यतावनच्छेदकष्ववोधेन तथा प्यवसानमिति---चेश्न; स्वरूपत उदेद्यताव- 
च्छेदकधर्मसथर एव तथा बोधस्य भ्युव्शनसवात् , पदद्रयजडदक्षणपेक्षयाऽखण्डा्थत्रयेच युक्तत्वाञ्चेति भावः । यतु 

थिवी एथिवीप दार्थ इत्यजानतोऽप्याक्षोपदेरोेन एथिवीरवं एथिवीत्वपदाथं इति धीसंभव इति, त चुच्छम् 3 थिवी. 
स्वपदात्. एथिवीस्वत्वेन बोधो. हि न समुदायश्क्लया; शक्यानन्ल्यप्रलङ्केन तदभावात् > किट इतरादिशक्षिभिः, 

"५८/५१. ५. 



६८४ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः २] 

पुथिवीपद्वाच्यसिति कथं नानस्वथः ? व्यवहदतेऽयताल क्षणया सप्रयोगोपपादनं चायुक्तम्; स्यव- 
इतैव्यतायां हि जहद्धक्षणा, तच्च च स्वाथहानिः, खरूपे तु जहदजनदद्क्चषणा, तर स्वाथोन्वय इति 
खरूपे जदजहष्टक्चणाया पवोचितत्वात् । तदुक्त “व्यातेश्च समञ्जस'सिच्यधिकरणे माष्यङ्द्धिः- 
श्टघ्चणायामपि सश्नकप विधौ मवत इति । *ओमिदतदश्षर्मुद्वीथमुपासीते?त्य् किमोङ्रसद- 
शामुदीथमित्यथैः, किवोद्धीथावयवमोह्कारमिति विवक्षायां गोण्यां चत्तो खाथेहानेरवयवलक्षणेव 
उ्यायसी । सन्िष्कष्ठत्वादिति तत्र निघारितम् । पतेन--घर्मिणश्चन्द्रसय सामान्यतो ज्ञातत्वात् नक्च- 
जादिभ्यो व्यावनेकधमैस्य व्यावृत्तश्च घटादौ प्रागेव ज्ञातत्वाद्धिशि्ठविध्ये ण्व प्रश्चोत्तरे, तत्न यदि 
व्याघरत्तिवेरिष्यपरेव थष्टः साक्षाद् बुभुत्सितं, नदापि वनत्तच्यदृन्तेः समाखदखेणापि वक्तुमरहाक्यतया 
वहिवुभु्सायां भूममिव ग्यावतेकधमेवेशियमेवाभिघत्ते, . नटि वहिबोधाथैस्य धूमोऽस्तीति- 
वाक्यस्य न धूमे तात्पथेम् , न चा यागाक्षेपकस्य यदाञ्जय इत्यादिवाक्यस्य द्रव्यदेवताखंबन्धे । यदा 
त॒ ततव्यावरत्तवैक्तुमदहाक्यतामवगम्य उयावतेकधरवेशिष्टयमेव प्रच्छति, तदा खतरा अश्चोत्तर्यो- 
विशिष्रपरत्वमिति- निरस्तम् ; परथमे प्रशचोत्तरयोर्वेयधिकरण्यापरततेः, द्वितीये श्चुताथपरित्यागापत्तेः। 
प्रथमेऽपि श्रुताथेषरित्यागः स्थित एव । नचानन्यगत्या श्युताथपरिव्यागाभ्युपगमः; गल्यन्तरस्योक्त- 
त्वात् । नज -ग्रश्चोत्तरयोववैयधिकरण्यापत्तेः यदि खरूपे टश्चणा, तद् वह्धिधश्चे धुमोऽस्तीत्युत्तरे वह्नौ 
छक्षणास्त्विति- चन्न धूमोऽस्तीति वाक्ये नाहत्य राकत्या लिङ्गे बोधिते तत एव बद्िवोधोपपत्तौ तात्प- 
यौ ज्ुपपत्तिकर्प्यरकणाया अयोगात् , श्रुतिखिक्ाधिकरणन्यायेन वाक्यापेक्षया लिङ्गस्य बवलवत्वाच, 
प्रकृते चासं निणचन्दर लहूपसिद्धो बाक्यातिरिक्तरमाणाभावेन वेषम्याच्च । ननु-कि खक्चणख्चन्द्र इत्य. 
स्यास्राधारणधर्भविषयकस्य कंतमश्चन्द्र इत्यस्य जातिविषयकस्यानयोः कतरञ्चन्द्र इत्यस्य जति गुणः 
क्रियाभिः प्रथक्तरणरूपनिधोरणविष्रयकस्य प्रश्चस्योत्तर इवाअपि प्रतिवचने रक्चणोक्तेः प्रञ्च ऽपि प्रकृषठ- 
प्रकाराः अप्रङृष्टपरकारयो वेति धर्मवाचकं पदं कर्पनीये तस्सूचककिंशष्दधयःगाचेति- चेन्न; वद्धिप्रश्च 
धूमोऽस्तीति प्रतिवचनंददे नेन भ्रतिवचनोक्तःवस्य पष्टुक्ैमुरिखतःतेऽतन्बत्वात् । अथ तज घुभुत्सित- 
बोधोपयुक्तल्वाचट्ुक्तिः, धकृतेऽपि नोपयोग इति केन तुभ्यमभ्यघायि ट किंठश्षण इत्यादि श्चतथात्वे 
तद्काचकपदवसस्य)पाधित्वात् , कचिद् रो नमाजस्यथयोजकत्वाच्च, किंदान्दस्य वुुत्सासुचक त्वेन तस्य 
धर्मबुभुत्सानियतत्वाभावाच्च । एवेच शरश्च घमेवाचिपदाभावानत्तद सुरो धिन्युत्तरे धर्मवाचवं पदं खरूप- 
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भावप्रययेनेतराचुपर्थितो परथिनीपदप्रथिव्योः हक्तिहाधीनषथिव्युपस्यितौ च यृथिव्यन्यासमवेतष्वस्वसूपैग बोधः । 
तथाच तयोः चक्तिमजानतोऽपीति कथम् १ अथ समुदायन्चक्तिभमात्तथाः संभवः, तथापि दिरोषदर्सिनां तदसंभव 

एव; शृथिवीपदस्य स्व वाच्यत्वविषिष्टे रक्षणामङ्गीज्घत्यापि दूषितम् । सैव न युक्तेयाह - य व हतैव्येति । एथिवी- 
पदवाच्यतेलथेः । सन्निक्षविप्रकर्षो युक्छश्वायुक्तस्मे । खाथेद्ानिरिति । 'धिहो बार इत्यादौ सिहादिषद्सय 
कूरत्वशचरत्वाद्निव ओमिति पद्सख प्राशस््यविरेषेण गौण्या वस्या बोधङ्स्वे सुख्यार्थहा जेरिति भावः । अवयव- 
खष्चणा उद्वीथावय वत्वेन रक्षणा सत्निङ्ृष्टत्वात् उद्वीथरूपसुख्या्घरिता्थीप्रयोजकत्वात् । वैय धिकर- 
ण्य पत्ते; व्याब््तिप्रश्नष्य व्यावर्वकवो घकोत्तरख साक्षाद्धिषययोभदाद्धेयधिकरण्यमिति मावः । श्युनार्थत्यागापत्तेः 

कन्दर इति प्रश्नस्य निज्ञासितशचन्दर इत्यथेकत्वेन श्रु तत्वाजिक्ञासि तव्यावतैकधर्मयुक्तशन्द्र इतयथकमवे श्ुराधैया- 
गापत्तेः । दवं प्रथमेऽपि जिक्छासितव्याद्त्तिकश्चन्द इति प्रश्राथो न श्रुतं इति बोध्यम् । -लिङ्स्य बल्वखा- 

दिति । थ्पि अङ्रते लिङ्गवाक्ययोः एकविषयक्वेन न विरोधः; तथापि वाक्यसख खक्षणया प्रवृत्तौ हिङ्क्षना- 
चीन हिस्मृतेरपेश्चाया आावदयकत्वेन खिज्ञलिज्गिसंबन्धक्तनजन्यानुपिदाकाुमच्छेदेन न वाकयप्रकृत्तिरिति अरथमभबू- 
तत्वेन बरखषश्वं न भ्याहतमिति भावः । अघ्तकीणैचन्द्रखरूपसिद्धो विपवैय वितोधिचवन्द्रससूपकाते । कट्पनीय- 
भिति । कश्चनदर इति प्रश्ोऽपाधारणचन्द्र धर्म वेरिष्ठ्य बोधकः; ताददोत्तरकल्वात् । यो यो यद्धमेतैरि् बोधको त्र 
युक्तः प्रश्नः, स तद्धतैवेशिष्वयवोधकः । यथा किलश्षणश्चन्द इयादिशरक्न इत्यनुमेयमरिदयथैः । तत्तुच केति । 
उक्तविकत्पसूचकेयरथः । अतच््त्वात् अम्ाप्यस्वात् । छक्षकतया अखण्डबो धोपयुक्छयदिश्चवोधनिषयतया । 
क्िलक्षण इत्यादिभश्चतथात्वे किलश्षणश्वन्दर हइलादिषरश्नपदलसाधारणधमे ओोधकत्वाजुमाने । उप्र(धित्वादिति । 
नच-- किंराब्दस्योक्तविकख्पसू चकस्वेन धमैवाचकयदवस्वात् साधनभ्यापक उपाधिरिति-- वाच्यम् ; #िंशम्दस्य जिका. 

सितच्न्दस्वरूपवचकः्वेन स्वरूपत्रिक्पसूचकस्वेऽपि धर्मविकल्पसूचकस्वात् । ` तदिदमुक्तम्--वुभुत्साखचकत््े- 
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परपरेव । खरूपवुभुस्छाया उपपादितत्वेन लक्षणाबी जाभावात् च प्रश्चवाकयस्थं चन्द्रपदं तदसाधारण- 
धर्मरक्चकम् । यन्तु- लक्षणवाक्यं चन्द्रभ्यवदारककैव्यतवैशिश्यपपम्, अतो नाखण्डा्थेता, चन्द्र 
व्यवहारस्तु चन्द्रपदविरेषितो व्यवहारः, न तु चन्द्र रूपार्थवि रोषित इति तज्क्ानाज्ञानाभ्यां वैय््यबो ध- 
नाशक्यतादोषो न भवतः। नच--च्ृद्धग्यवदहा र एव चक्ति ग्राहकोऽस्तु, कि लश्चणवाकवयेने ति- वाच्यम्; 
उपायस्य उपायान्तरादूषकत्वात्--इत्ति, तन्न; प्रश्नो सरवेयधिकरण्यापत्तेरन्तत्वात् , प्रञ्चवाक्यस्थ- 
चन्द्रदाब्दे छश्चणाबी राभावात् असाधारणं चन्द्रखरूपमज्ञार्वा तत्र चन्द्रशब्दविरे षितव्यवहारवेशि- 
छयस्य ज्ञातुमशक्यत्वात् तञज्ञानस्यावह्यक्त्वेन तेनेव वाक्यप्रामाण्यो परपत्तेऽ्यैवदहारकतैव्य तापस्तवे 
मानाभावात् । अतपवोक्त--"मानाम्तरसिद्धं रर ण्थकादावेशिष्यमखण्डाथंसिदाबुपायमात्रःमिति । 
अस्मिन् ज्योतिर्मण्डले कश्चन्द इकति पश्चखमये परत्यक्षेणेव अन्यदापि प्रकारान्तरेणेव तस्य ज्ञातत्वात्, 
अन्यथ तस्यालुवाचयत्वा॒पपत्तेः, चन्द्रखरूपे तु ज्ञातेऽप्यसङ्कीणंज्ञानाभावात् बुमुन्सोपपादिततबेति 
अथमालुमानमनाविरम् । द्वितीयाञुमनेऽपि नाप्रसिद्धविशोषणत्ववाधस्रत्पतिपक्चसाध्यवेकट्यादयो 
वोषाः॥ तथाहि--साध्यं तावत् ब्रह्मथाति पदिका्थविशेष्यनिष्ठत्वम् , अन्यथा ब्रह्मपदस्य योगिकत्येन 
सखण्डाथत्वप्रसङ्ञात् । प्रङृष्प्रकाशादिवाक्यं च रातिपदिकाथेविशेष्यमात्रपरे भवतीति सामान्य- 
व्याो दृष्ठान्ते न साध्यवैकस्यमपि । ब्रह्मपातिपदिकाथैविदश्ष्यमाअनिष्ठत्वं हि अखण्डाथत्वमेव । 
तत्परश्नोत्तरत्वहेतुखग्रुः्पादनमपि पूर्वोक्तप्रङषछादिवाक्यन्यायेनैवेति नासिद्धिवाधो । अश्चोत्तरवैयधि- 
करण्यापरत्ति रूपविपक्मवाधकसध्रीचीनतया सत्प्रतिपश्नाप्रयोजकत्वो पाधीनामनवकाडाः । नच-- 
सल्यादिरूपप्रतिवचने पञ्चस कश्चन्द् इतिवदृश्रचणातच्दुत्तययुसारेणं प्रश्नवाक्ये कस्पनीये धम 
विषयकमेव तत् कस्प्यते, बाधकाभावात्, तथाचासिद्धिरिति--बाच्यम् ; शत्रह्मविदागोति परमः 
^एकयेचानुद्रश्रवय' मित्यादि वाकयवदछात्सलयत्वादिगे दि याविषयक सेव ब्रह्मविषयकवरेद्नस्य मोश्चजन- 
कन्वात् तदतिरिकबुभुर्साविरहेण तद्िषयकथश्चवाक्यस्य कट्पयितुमराकयत्वेन कथ्चन्दर इतीव क्रि 
ज्येव वाक्यं कर्प्यत इति नासिद्धिः । नयु--कतम आमेत्यज कतरः स आ्सित्यत्र च त्वेपदाथे- 
अश्च ध्वा बह्वनां जाति परिप्र्चे डतमच्" (दयोरेकस्य निधौरणे डनरचू' इति सूत्राभ्यां निर्णीतजात्या- 
च्थकतमादिपदपरयोगात् तस्परतिवचने “योऽयं विज्ञानमयः इद्यादो प्रच व्वदभिपरतहेतोरसिद्धिः, 
नच - यद्यत्थश्चोत्तरं तत्तदखलण्डा्थमिति न जूमः, किंतु यत् यल्परश्चोत्तरं तत्तदथकमिति-- वाच्यम्; 
एवं सरामान्यव्याघ्या व्यभिचारेऽपि तद्रकादेतत् यक्षीङृलयाखण्डाथैत्व खाघनेऽ खण्डाथैधश्चोत्तरत्वा- 
दिति पवैवसितदेताषसिद्धेरजुद्धयदि ति- चेत्, नैष दोषः, तात्पयैविषयस्येवाथत्वेन धिवश्षित- 
स्वात्, यथाहि घरसवाचकपदसच््रेऽपि उत्तरस्य न धमे मुख्यत स्तात्पयं तथा प्रश्नेऽपि तद्धाचक- 
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नेति ॥ खरूपल्ुसुत्साघ्ुचकत्वस्यापि सं भवेनेति तदथः तद्तुसोधिनी ति । अपेक्षया चरमलत्वेन प्रक्षवोधित- 
बुयुखानिवरृतति प्रति शोषष्वेन चोत्तरवाक्यं भरक्षपेक्षया हषर । अतय्छवाकाशसलिङ्गयदिल धिकरणे भश्नवाक्यस्थ- 
स्वेन रोकपदस्य भावट्येन तदयुसारेणाक्छादिपरदं बह्याथै मिति "जख लोकस्य का गतिरिति आङ्ाशा इति होवा- 
चेति काक्ये निर्णीतमिति भावः । उपपादितस्तेनेति । स्वरूपख स्ञतव्वेऽपि असङ्खी्ैल्वरूपज्ञानेच्छासंभवादि- 
नेलादिः । वयवहारक्तैव्यता व्यवहर्ीर्धता । तज्क्ञानाज्ञानाभ्यमित्यादि । तञ्जति तब्यवहारस्यापि संभ- 
वेन स्यरवहर्व्यताक्ञापनं भ्यर्थम् ; तद्क्तने विरोषणाक्नेन तद्विरोषितस्यवहपरक्ञापनमक्क्यमित्यथः । टक्षणा- 
बीजाभावात् व्यवहतेन्यस्वलक्षणानीजाभावात् । अन्यदा प्रषटप्रकाशवैशिषटयसेन्दियग्सनिकषकारे । प्रका- 
रान्तरेण भनुमानादिना । चन्द्रः, भष्परकाशविरिष्टः, "तमोनक्त्रादिभि चरघ्वादि "लयनुमानेन चन्द्रस्य प्रृष्टमकाश 
इति रब्द्ादिना च प्रभीयत इति मावः । अचुवा्यत्वेति 1 स्यवहतैम्य प्रति ्रकृष्टप्रकारागदेर्देरषत्वस्यावरतरे वच्य 

सेनानुवाद्स्रमावदयश्ृम्; ज्ञातशुददिरपाज्चातं चिधीषत इति स्थितेरिति भावः । सामान्यव्याप्ताविति । प्वोक्त- 
रीतिः खवैम्या । जनवरवात् जनकत्वा व धारणात्. । यन्तु तमेव वदिषेत्यादो तत्पदं सहस्रश षैतवगदिविधिष्टरूपयर- 
मित्यादि, तन्न; तस्पदघ्य तद्वोघकस्वेऽपि तदन्यात्रिषयकक्षानख मोक्ष देतुस्वरामेनाखण्डा्थत्वस्येर्यात् , 'प्रपञ्चोप्दामः 

ख स्मा स विज्ञेय इत्यादिना वुरीयस्य ज्ञेयत्वो ङश्च । बरामान्यम्याक्तावपि विोषतः साभ्यसिङ्खथं विशेषतो हेतु- 
शानावदधकत्वात् अखण्डमाजनिषठत्वसाध्यसिद्छथमखण्डप्र ्रोत्तरत्वरूपेतुमत्ताज्ञानसख पक्षे वाच्यतया ख रूपातिद्धि- 
रियाह--पवमित्यादि । तारपयैबि षयस्य ख्य तस्पयैविषयस्य । विवक्षितचादि ति । तद्थमाघ्रसुस्यतास्पय॑- 

[१ 



&८& अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः २] 

तमादिश्रययसत्वेऽपि न मुख्यतस्तत्परत्धम्; असाधारणातसमखरूपस्य मुख्यतो बुभुत्सितस्योपाय- 
त्वेन तदुपयोगात्, आत्मसखरूपबोचस्येव पुरषाथैत्वात् । नच--सखवैस्याप्युत्तरस्य प्रश्रनिघोरितघर्भि- 
निष्ठानिधोरितैकधर्मपरत्वाद्धिरुद्धो दहेतुरिति-वाच्यम्; अनिधौरितनिधीरणत्वेनेवोत्तरतोपपत्तौ 
तादग्धर्मपरत्वस्योत्तरत्वाप्रयो जकत्वेन नियमाविद्धेः । नड्--कथं खरूपमा्नपरस्य निधीरकत्वम् ? 
रक्चणवाक्यत्वादिति युदाण । नच--पबमुत्तरजन्यक्ञानस्य निष््कारकतया कथं सप्रकारकसंशय- - 
निवतेकत्वमिति- वाच्यम्; निष्पकारकत्वेऽपि संदायनिवतेकताया उप्पादितत्वात् । नलु--यदि 
श्रादुत्तरमधिकविषयं न स्यात् , उत्तरमेव न स्यात्, परश्च पएवोत्तरं स्यादिति--चेच्न; सश्नादन- 
धिकविषयत्वेऽपि असाचारणधर्मवाचकपदवच्वेन निवि चिरकित्खधर्मिपरतिपाद्कत्वेन वोत्तरत्वसंभ- 
वात् । यत एव प्रश्रो नोत्तरम्; रत्प्रयोजकरूपविरहात् । नच--किं करोति फिमानेयमिदयादिप्रश्चो- 
त्रे अध्ययनं करोति गामानयेखयादौ व्यभिचारः, न हि तज्राध्ययनत्वगोस्वादित्यागेन रुश्चषणया 
कमौदिमात्रपरत्वमिति-- वाच्यम्; अग्र हि न कृत्यानयनयोः रश्चः, किंतु छतिकमीनयनकर्मणोः, 
अन्वथा किं करणं किमानयनमियेव पृच्छेत् । तथाच प्र्चोत्तरयोरध्ययनत्वादिषिशिषश्कमोविषयः- 
त्वात् यत् यत्पश्चोन्तरं वत्तदथकमिति सामान्यव्याननौ व्यभिचाराभावात् । प्वंसति-सत्यादिवा- 
यार्था ब्रह्मप्रातिपदिकाथमातं वन्मात्रप्रश्चोत्तस्वाक्याधत्वादिलयादि न्यायदीपावदटीस्थमप्यदुमान-- 
साघु । नजु-एकपात्तिपदिकाथेमात्रपश्चोत्तरत्मेन एकप्रातिपदिकाथेमात्रपर्त्पेऽपि कथमखण्डाथे- 
त्वम् १ पञ्चकस्य त्रिकस्य वा वैयाकरणमते भआतिपदिकाथत्वात्, तदुक्त--खार्थो द्रव्यं तथा जि 
संख्या कमीदयोऽपि च । नामाप ञ्चकं प्राहुराद्यं बिकमथापरे ॥› इति । प्राभाकरमते ऽस्सदेकदेशि- 
मते चान्वितस्येव घातिपदिकाथत्वाचच, अभिदहितान्वयवादिमतेऽपि जातिविदिष्टाया पव व्यक्तेः 
प्रातिपदिकाथत्वप्षे भातिपदिकाथसयैव षिश्िश्रत्वाचच । जातावेव शक्तिः व्यक्तिस्त्वाक्षेपरभ्येति 
मते भआतिपदिकाथैमाअपरत्वेन विद्येष्यचन्द्रा दिव्यक्तिपरत्वं न स्यात् । ब्रह्मपदस्य योगिकत्वेन सुत 
रामस्य प्रातिपदिकाथेस्य विशिशत्वादिति-- चेन्नः ब्रह्मा तिषदिका्थविशचेष्यांदामाच्परत्वस्य साध्य- 
स्वात् । तथाच प्रातिपदिकाथैस्य विशिष्ठत्वेऽप्यखण्डाथेत्विद्धिः; श्रातिपदिकाथेषिङ्गपरिमापणवचन- 
माल इत्यत्र शिङ्गदेरपि भातिपदिकाथैत्वेन त द्रदणवेय््यैमाराज्खय परातिपदिकाथैपदस्य टिङ्गा्य- 
नि 0 "~ ~~~ 

गोडब्रह्मानम्दी ( लघ्ुचन्द्रिका ) । 
क्व साध्यतया निवक्षणीयमिलय्थः । न मुख्यत इति । द्वारतया सवान्तरतादप्य तु अस्त्येव, तदिवमाह-अस- 

धारणेति । उपायत्वेति । सललादि धर्मवेशिष्यधीद्ारकखेवाखण्डन्ञानस्य मोश्चहेतत्वेन सद्यस्व्रादि ध्ैश्र्नोऽपि 
युक्त इति भावः । कतर आस्मेस्य पूर्वम वरेयकोप निषदि कोऽयमात्मेति प्रभ सत्वात् खरूपमात्रस्य तद्विषय 
त्वात् कतर भात्मेलस्य जघन्यत्वेन न सुख्यताय्यीविषयजातिविष्रयकत्वनिणयः । अत पवोततरनाक्ये '्येन पए्रश्यति 
येन वा श्णो तीत्यादिना दु्ैनादिकं बिन्मात्ररूपरेण येन धरित, तदाप्मखरूपपरिति निर्णीतम् । च हि द्लीनादिक 
जातिमरदप्मघरितम्र् । एवं कतम आत्मेति चाजसनेयवाक्यख 'पूर्वमपत्मेवाख स्योतिभ॑वल्यास्मनेवायं उयो तिषाऽऽसे 
पल्ययतेः इखत्र अस्तप्रित आदित्य इलयादिपूषैवाक्योक्तस्वभजञ्योतिःशब्दादिन्यवहारभ्रयोजकरवेन चिन्मात्र रूपात्म- 
स्वरूपस्योक्तत्वेन मनद वात्मस्वरूपत्वविप्रतिपत्तिजन्यसं शय निरासायो क्षल कतम आत्मे यादेव्यं वहारघ्रयोजकचि- 
न्मान्रविषयत्वम् › नहि जारिविरिष्टास्म चित् व्यवहारश्रयोजिका, विंत्वस्रच्ापादकाक्षानाभावोपहितेयसहृटुक्छम् । 

अत एव “स एष. नेति नेलयासप्रा स यत्र किंचिदस्यत्यनन्वागतस्तेन मवसखसङ्खो दयं युरष आनन्दोऽजर' इस्युत्तर- 
चाक्ये् छदधात्मानसुक्त्वा अभ्य वै ब्रह्म भवति य एवं बेदेवयुक्तमिति ध्येयम् । यन्तु “पति चिश्वसयात्मेश्वर शाश्वतं 
शिवमच्युतम् ॥ नारायणं महाज्ञेयं विश्वाप्मानं परायणः मि्यादितेत्तिरीयश्चतेः <सह खशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वं सुवः 
मिलमाघनुवाकमूर्वोक्तत्वेन सहसरश्रीषत्वादिमदेव सुसुश्चुेयम्, पएकधेलादिषछं तु ध्धर्मभावादिभेदनिषेधकमिति, 
तन्न; सत्वादेरिव सहसशीषैस्वादेरपि द्वारत्वेनैवोपयोगसंमवेन धर्मष्मिभावादिसेदनियेधरिषयकस्वेन सङ्के 
मानाभावात् , नात्र काचन भिवेत्यादिना सेदसाम न्यनिषेधाच्च । अध्ययनत्वादिविशिष्टकमीविषयत्वात् जभ्य. 
यनत्वङ्ृतिक्रमैत्वाययुपलकि तम्यक्तिखरूपमात्रविषयत्वात् । तन्तद्शैकं तत्तन्मान्नाथकम् । स्वार्थः जातिः । द्रव्यं 
भ्यक्तिः । चिङ्गं खीव्ादिः । अस्रेकदेशिमते अस्मा तत्ववादिनां मायावादिनां चेकदेशिमते । अन्वित 
स्येति । प्राभाकरमते कार्यान्वितम्, मसदेकदेदिमते चेतरपदार्थान्वितमरथं इति बोध्यम् । न स्यादिति । करव 
चन्द्त्वाद्िपरत्वं स्यादिति रोषः । यौभिकत्वेनेति । धातोरत्कर्षरूपन्रद्धिः अखयस्य स्वाश्रयोऽथैः । प्रातिपदि 
काथैविरोष्यांदोति ॥ . नमद्न्तिक्छनाघीनस््ठतिुख्यनिरेष्येलयथः । दस्यति ॥ पाणिनिसूञ्च इति शेषः. । - लिद्धा- 



[ सया० अखण्डार्थत्वोपपत्तिः ] गौड ब्रह्मानन्दीयुता । ६८७ 

विरिष्खरूपमाजाभिधायकतया समाधानस्याभियुक्तेखक्तेश्च । यत्तु पश्चकत्वादिकं भातिपदिकाथ- 
स्योक्त, तदनङ्गीकारपणदतं युक्तिविरुदं चः; द्रध्यादिधातिपदिकात् गुणकर्मणोरपर्ेः । अन्यथा 
दरव्यमि्यक्ते नीकं पीतं वा चरति न वे'ति सन्देटो न स्यात् । नच- जिदासान्यथानुपपस्या 
सामान्यतस्तदुक्तावपि विरिष्यानमिधानात् सन्देह इति--वाच्यम्; द्रभ्यत्वायाक्चिप्तसामान्यन्चाना- 
देव जिज्ञासोपपत्तेः, सङ्खयाकर्मत्वादीनां च वचनविभक्ल्यादिनैव प्रतिश्च 1 अन्विताभिधानरूपैकरे- 
शिमतमपि न युक्तिम्, अन्वयस्याकाह्कादिसहकारिवखात् पदा्थ॑मा्ररा्तादेव सिद्धेः । नच 
प्रातिपदिकार्थमात्रपरस्य कथमेकदे तपरत्वम् १ विदेषणस्यानाकाङ्धितव्वेन रागेव तदुपपादनात् । 
न ` चाप्रयोजकत्वम्; खरूपमात्रहुभुत्सापरवरत्तत्वरूप्रविपश्षवाधकस्यो कत्वात् । नलु-सल्यादिवाक्ये 
सत्छु विशेषणेषु सस्तुतिक विधिवाक्ये भादास्त्य इव विरोषणाथैऽपि र्तपटभ्यायेनाकाङ्कोत्थाप- 
नीया, उक्तंहि--आकाङ्कणी याभाव आकराह्कमया अमाव इतीति- चेर; सव्यादिवाक्ये बिेषणे 
स्यपि न तद्रोचराकाङ्काकरपनम्; प्रछृष्टमकाराश्चन्द्र इत्यन विद्ेषणे सत्यपि कश्चन्दर॒ इति स्वरूप. 

गौडव्रह्यानन्दी ( लघुचन्द्रिका ) । 
च विशिेति । आदिपदात् संख्याचविधिष्टलाभः । तथात्चासंसष्टं नाश्ना रुक्षणयोषस्थापितं प्रथमयएपि निरूकरक्ष- 
णयो पर्याप्यते इति सोऽमिलादौ संसगीविषयकशाव्दबोधः पाणिन्यादिसंमतः । तदुक्तच संक्षेपरारीरके-- 
“मेदो सिच्धश्वातिरेकोऽतिरिक्तोऽमेदोऽभिननः संविदः खभ्रका्राः । इयतस्मितर् विदयते नार्थसेदो वेदान्तानामप्यख- 
ण्डस्तथाथः ॥ एवं तावदखण्डवस्तुचिषये शब्दान्वयो दुरित रोके दृ्टगयेन एणिनिवचोऽप्यखेव संसूचकम् । येनायं 
सरति प्र्नलयभिहिते दृश्यादिके केवले तन्मात्रे प्रथमेति सूत्रवचसेवा्ां वि मक्त मुनिः ॥ इत्ति । भेदत्वावच्चिन्ि 

तस्य संबन्धाभावात् प्राभाषटरमते खप्रकाक्व्वसखेव संचिच्वरूपसवान्तदवच्छिन्नादौ तर्संबरधामावादखण्डारभेत्वम् । 
अभियुक्तैरिति । संसंष्टस्य भकरूलयभिहित्वेन प्रथमाभिहितस्वं व्यर्थमिति निवेचकैरिव्यथः ॥ वििष्ट्वेऽपीस्ययिना 
व्यक्तिमात्रं प्रदश्चक्यम््, जातिस्तु तर्वावच्छेदकमाच्रम् $ रक्ष्यसवबाभाव दव शक्यत्वाभावेऽप्यवच्छेदकसख भान- 

संभवः 1 उक्तच "एकं हिकं निक चे"लयादिना । भ्यक्िमान्रयेव नामाथत्वप्रिति नव्यमतं न सङ्गतम् ; नीरं चरुमिदा- 

दिनाश्चा गुणकर्ैप्रतीतेरत जह--द्रव्यादिभातिपदिकादिति । जिज्ञासान्यथासुपपत्येति । यचयपि चीकत्वादि- 
विशेषरूपेण सन्देहाद्विशोषरूपेण गुणादेनीभिधेयता; तथापि बिशेषनिज्ञासां प्रति सामान्यतो न्लानख हेतुत्वात्तदुपप- 
त्ये सामान्यतो गुणाद्विकमभिधेयमिति भावः । सामास्यश्चानात् गुणादिघ्ठामान्यक्वानात् । तथाच गुणत्वकमे- 
त्वादिषिशिष्टमरिव सद््ात्वगिशिष्टमपि न नमां इति भावः । वचन विभ्रक्तयादिना एकवचनद्धितीयादिनिभ- 
क्रिमिः। पदाथमात्ेति । अन्वयांशे अह्ताता शक्तिः प्रयोजिकेति इलशक्तिवादस्सि्टः । अनाकाह्वितस्ते- 
नेति । यनु तमेव विदित्वेलयदेः छदधक्वानान्मोक्च इति द्धौ सल्यादिवाक्ये बिशेषणसखानाकाङ्धितस्वसिद्धिः, तसां 
च स्यां तमेवेल्यादे स्थानो धकत्वसिद्धिरिदयन्योन्याश्रय इति, तचुच्छम् ; तमेवेल्यादेः एखवाक्यत्वेन प्रथमभछ्रतत- 
स्वादाकाूेव्थापकस्वेने पजीभ्यस्वग्च बरूवत्वेन तदनुरोधेन सलादिवाक्ये विरोषणत्ंसष्या वान्तरतास्पयेविषयत्वक- 
स्पनेऽपि मुख्यतात्पर्यवि षयत्वाकर्पनात् । अत एव “कतरः स आत्प्रा कृतम आतमा अयं वाव खस्वास्मा ते कलमो 
भगवः इत्यादिप्रश्रानां जतिद्रिषयकाणां सत्वेऽपि “केनेषरिते परतति प्रेषितं मनः केन साणः प्रथमः रेति युकः । 

केनेषिता वाचमिमां वदन्ति चक्षुः ओरत्र क ड देवो युनक्ति । अचेतनमिद् शरीरं कलैष खर्वो महिमा येनेतदविध- 
मेतच्चेतनवत् अतिष्ठापितं प्रचोदयिताऽख को भगवन् कतो ह वा इमाः प्रजाः प्रजायन्ते हत एष प्रणो जायते 
कस्यैतत् सुखं मवति कस्मि स्वे संप्रतिष्ठिता मवन्ति क्रासौ पुरुष इति हैष पएतद्वालाके पुरुषोऽशयिष्ट कैतदभूल् 
कत एतदागात् कस्सिछ्ु भगवो विक्तते सर्वमिदं चिज्ञातं कोऽयमाटमेति वयसुपासहि' इदाद्यनन्तवाक्यानासुक्त- 
यारवाक्यानुषूरुद्धनिषघकत्वेन बरूवस्वा्तदनुसरेण कतरादिवाक्यानामपि चद्धसुख्यता्प्यैकृटपनात् । तत्वस्य दा. 
थंशोधकोन्तरवाक्यानां छुदधविषयकत्वमव्याहतम् । सस्तुतिकेति । स्तुसयथैवादसहितेल्थः । अस्तुतिके निधौ 
बरुवदनिष्टासाधनस्वरूपप्रा्स्यस्याशेपरुम्यत्वेऽपि सस्तुततिके बिध प्रास्य शाब्दी भकाङ्कुति भावः । रक्तफर- 

न्यायेति । यथा र्तः पटोऽस्तीदयादौ रक्तन्वये बिना वाक्यार्थ पमाक्षिसंभवेऽपि रक्तपद्वेयध्यैविरहाय रच्वैरिषया- 
दोऽपि भाकाह्ुः कटप्यते, तथा सयत्वाद्यन्वयं विना तत्संभवेऽपि सल्यादिप्दावेयर््याय तत्र सा कंटव्यताप्रियथैः । 

आका्णीयामावे भाकाङ्कुणीया माव एव । ददौनादिति । 'काकवन्तथचेत्रगृहा' द्यावो काकाचन्वयांशे जाका- ` 
ह्ुगभावददौनादिल्पि बोध्यम् । तत्र काकपद्रक्ष्योच्चणत्वस्य धमैतयाऽऽकाङ्कसंभवेऽपि सत्याडिवाक्ये स्व॑पदरक्ष- 
पीयर्परस्यायन्ताभिन्नत्वेनान्वयसभवान्र तदाकगङ्कासंमव इति ध्येयम् । व्याचत्तियोघमातरेण नक्षत्रादिरूपा- 



उद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः २) 

नच तत्रापि तत्कस्पनम् ; तत्कस्पन विनापि उयादत्तिबोधमाप्रेणेव् तत्साभक- 

ल्वोषयन्तेः । व्याव ् तिषिरोषवो धश्च विशेषणपरत्वा भावेऽपि तद्वारकखरूपमालजनमनणवो पपदते । 

नजु-सपरकारकल्चानस्यभ् मो्चहेवुनया श्रह्मविद््नोति परःभिल्यर्थन “य पवं विद्धानशरृत इह भव- 
तीति शरुत्या यो वेद् निितं गुदायामित्युत्तरवाक्येन च मुघरुश्चो; सप्रकारक एव धर्मिज्ञाने साध्ये ड 

-लोदितेति- चे; निष्यकारकक्ञानसयैव खरूपोपनक्चणोपलक्षिताधिष्ठानक्ञानत्वेन मादि निन्य 
मोष्वहेुताया उपपादितत्तरेन तदनुरोधात् बह्मविदिव्यादेः सपकारकढ्न्नानपरतायां मानाभा- 

वात्! य एवं विद्वानिखस्याथं इन रथकार्वं नायः, कितु पवंप्रकारोपलक्षितत्वम् › पकधेवेव्यादयजु- 

सायात् । नच-षवं सगुणवाक्यस्यापि ब्रह्मबुभुटसायां कमकाण्डस्यापि कर्मवुभुत्सायां वेयकादि- 

शाखच्यापि ओषधादिवुधुत्सायामखण्डन्रह्माखण्डकमोखण्डोषधादिपरन्वं स्यादिति वाच्यम्ऽ नदि 
वयं बुयुत्सापव्रत्तवाक्यत्वमात्रेणाखण्डारथत्ये ब्रूमः; किंतु खरूप माजवुभुत्स धच््तवाक्यत्वेन 1 नच 

नन्रापि खरूपमात्रवुभुत्सा, विशिष्ठपरन्वे बाधकाभावात् । तत्रापि चेट्धक्षण वाकयदर तथा, तदेष्टाप- 
ततश्च । नच तदि सगुणवा्यानां सत्यशुद्धान्यमिध्याविशिष्र्थपरत्वेन अामाण्यायोगः, कर्मकाण्ड- 
वद्यावदहारिकप्रामाण्या वियोधात् । नयु-्ह्मणि धर्मं इवालक्षणवाकयमस्ति, तदप्यखण्डाथ 
स्यादिति- चेन्न; अवान्तरतात्परैमादाय चेत्, तदा ब्रह्मपरत्वस्येवामाचात् महातात्पयेमादाय 

चेदेष्रापतेः । किच ^एकथेवानद्वछन्य मित्यायनेकाकारनिषेधकवाक्ये उदरमन्तरं कुख्तः इत्यादि 
देदनिषेध्वकवाक्यं केवलो निशौणश्चे'ति गुणनिषेधकं (एकमेवाद्धितीयःमिति द्वितीय मात्रनिषेष्चक- 
वाक्यं च बाधक्त, तथा सर्वतो ऽनवच्छिन्नवस्तुपरानन्तराब्द्बरह्मरब्दौ च । नच-तेषानेक्यभेदष- 
मवादिविशिष्ठार्थपरत्वे वेदान्तमात्रस्याखण्डार्थत्वासिद्धिः, सत्यद्युद्धान्यमिथ्याविरिष्टा्थपरत्वे 
ाप्राण्यायोग इति-- वाच्यम्; गेक्यभेदाभावादीनां खरूपत्वेन विशिष्रपस्त्वस्येवाभावात्, सेदा- 
भावादेः कदिपतप्रतियोगिङूतया कदिपतत्वे तु सखत्यादिपदवद्धिशिष्ठर्थाभिधानद्वाय खरूपप रत्वेन 
अामाष्योपपत्तेश्च । नच--एवं तेषां रक्नणवाऽखण्डार्थव्वेन तदि रेघेन विशिष्ठार्थस्य सत्यादिवाक्यस्य 
मुख्यार्थत्यागः, विशेष्यपरस्य विशिष्रपरेणाविरोधादिति--वाच्यम् ; द्ारतयो पस्थितस्याप्येक्यमेदा- 
मावादेर्विरिषट्थवरियेधितया सुख्याथैल्यागसंभवात् । नच--द्वारनयापस्थितेकयदे;ः सिथ्यात्वेनं 
सत्यत्वादि धर्मपरत्वविरोधिता, सस्यत्वे चापसिद्धान्त इवि- वाच्यम्; भिन्नत्वे सति सव्यतायामै- 
वाप्रसिद्धान्तात् । नचासेदे द्वाणत्वायुपपत्तिःऽ कटिपत धभ्ताकत्वेन द्ास्त्वसंभवात् । नच--अ 
~-~--~---~----^~--- ~~~ ~~~ ~~~ ̂~ ~~~ ~~~ ~ 
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मात्राकाङ्कादरनात् ) 

गोडबहयानन्दी ( कघुचन्द्रिका ) ! 

अङ्षप्रूाशन्यादृत्तिधी मत्रेण । तत्साथकत्वेति । अङ्ृष्टादिपदसाथकवेत्यधैः । स्वरूपज्ञानमातरेण खरूपत्मक- 
खुश्षणख च्यात्ति विनानुपपत्तिज्तानमात्रेण । अ्ाब्या्रत्तिबो घ इलयस अन्तःकरणवृत्तिेदेनैकस्यापि रक्ष्यरक्षण- 
माक इत्यस्य च पूर्वमुक्तत्वात् प्रङृष्टमकार श्चन्द्र इति वाक्यजन्य धीविषयत्वधी विक्चिष्टस्य ख रूपत्वानुपप्स्या स्वरूप 
खप्रहृष्टप्रकाशव्याचृच्तिपिद्धिः । तथात्व तदश्धियः प्कष्टपकाल्लत्वादिवे शि धीदरारकत्वात् प्रहृष्टपदमावर्यक- 
मिति भावः । अह्मवि दित्यादि । “बद्यविदिल्यादिवाक्यस्य योऽ्थोऽथौपन्तिः तया भ्य एवःमिलयादिश्चुत्या भ्यो 
वेदेशखादिवाक्येन च मुसुक्षोः सप्रकारकक्ञान एव बुखप्सेवयथेः । परपरासिनीमेस्टृ्टमिनरे स्वस्सि श्रज्ताननिद्क्तिः, 
सस्द्वाधनं चोरृषटमहायभिनर स्रसिन्क्ानस् । तथाचोष्कषेविशिष्टविषयकाक्तानस्य निवृत्तेखादशक्तान विनानुपपत्तेः 
समरकारकनक्लानस्यव मोक्षद्ेठ॒ताप्रयुक्ता या जह्मचिदिल्यादिशचुलयर्थापत्तिः या च ताद्शदैतुतारूपेण खार्थेन घटिता 
श्च एव मिल विशचतिः, यच्च ताष्ाहेतुतारूपेण खार्थेन घटितं यो वेदेल्यादिवप्य, तेन॒ सभरकारक पएव ज्ञाने 
युयुको्जासेति भावः ! विशिष्टपरस्व इति । अश्चवाक्यस्येलादिः । बाधकाभावादिति । चन्द्रादौ अङ्ष्ट- 
सकत्वादेरिव धमीदौ तत्तद्विशोषस्य मानान्तरतिद्धत्वाभरवेन तद्विशिष्टपरष्यमेव तन्नेति भावः । यदि ठको धमै 
इत्पदिधमौदिस्वरूपमाश्लुभुत्सप्रदृत्तवाक्ये तदापाद्यते, तहिं तदिषटम् ; अखपकिकनचेयःघा्वनं धर्म॑ इत्यादिरश्चण- 
त न वनुकिवपरतवसभवादवलयाह- तञ्नापीति । नयु अद्मणीव्यादि । अश्चोच्नादिवाक्धमिव 

क्षणवाक्यम्> तदप्यलण्डाथक स्यात् ; चेदान्तसामान्यस्य स्वया तथव सीकारादिति भावः । 
मदातात्पयेति ॥ तथा चाखण्डसुख्यतात्पर्यकत्वे वेदान्त सामान्य एव मयोच्यते, तत्रापि तदिष्मिति भाचः । उदर 
न्वर् कुरुत कत ति ॥ उत् अपि असप अस्यमर् अन्तरं भेदं कर्ते जानाततीयथः । स्तो.ऽनवच्छ्निति । 
सदृस्मभावगरतियोगित्वरुपपरिष्डेदखाभावो मेदादिलदत्वे न सं मवतीलयथः । .ठक्षणय्ा अखण्डाधेत्व इति छेदः । न 



[ सया० अखण्डारथत्मोपपत्तिः ] गोडन्रह्यानन्दीयुता । &८९ 

सत्यत्वादेद्धीरतेनो पादानात्तेषामेवेतदि येध इति--वाच्यम्; सत्यस्वादेः करिपितजातिरूपस्य दारः 
तया स्वरूपेणोपाद्निऽपि पारमाथिकर्वाकारेण निषेधकानामविरोधात् । एतेन--जद्यानन्तपद- 
योरपि वाधकत्वं--च्यास्यातम् । नसु-*अथ कस्मादुच्यते ज्यति बृहन्तो ह्यस्िन्गुणाः श्तयादि 
श्रुत्या 'मह्धणत्वायमनन्तमाइुरित्यादिस्मरत्या च बह्यानन्तपदयोः सगुणवाचित्वेन निर्वचनात् 
कथं न ताभ्यां विसेधः ? इति-चेन्न; उक्तश्चुदिस्ष्त्योः सशुणप्रकरणस्थितव्रह्मानन्तहाब्दार्थविषयः 
त्वेन लक्षणवाक्ययिितब्रह्यानन्तराब्दा्थगिवै चनपरत्वायोगात् । नदु-ङमे हेतवः प्रतिक्रुरुतक- 
पराहताः । तथाहि--पक्चदृष्टान्तटक्षणमैकयपरवाक्यं यदि सं ख्रां न स्यात्, वाक्यस्ेव न स्यात्; 
आक्राङ्कायोग्यतासन्निधिमरच्वामावात् । आकाल हि अभिधानाप्थचसानम्, तच्च येन विना यस्य 
न खाधौन्वयासुभावकत्वम्, तदेव तस्यापर्यवसानम् । सन्निधिस्त्वभ्यवधानेनान्वयप्रतियोग्युप 
स्थितिः, योग्यता च पकपदार्थसंस्गे अपरपदार्थनि्ठालयन्ताभावप्रतियोगितावच्छेदकधर्मदुन्यः 
त्वम्, नैतञ्चयं संसगीविषये संभवति इति, नैष दोषः; अखण्डायै ऽप्येतधधितयसंभवात्। तथाहि-- 
निराकराङ्कयोरपि यक्िचिदन्वयानुमाबकतया तात्प विषयान्वयानलुभावक्वमेवाकाङ्खा चाच्या । 
तथाचान्वयां शो व्यर्थः; येन विना यस्य तात्ययथविषयानञ्जभावकत्वसियेतावन्माचस्येव सामल 
स्यात् । तात्पयैविषयञ्च कचित्संखृष्टः कचिदखण्ड इति न विरोषः 1 अतः सा तात्पैविषयाखण्डाथायु- 
भवजननात् प्राग्वेदयन्तवाकयेःऽप्यस्स्येव । आसन्तिरप्यत्यवघानेन शाब्द्बोधाचुक्कुल पदा्थोपस्िति- 
मात्रम्, न त्वन्वयग्रतियगित्वविशेषितपदार्थोपस्थितिः; गोरवात् । सा च संसर्गाबोधकेऽष्य- 
स्येव । योग्यतापि ताःपयैविषयावाघध एव, नत्वेकपदा्थ संसग इत्यादिखरूपा; यज वाधितः- 
वाधितसंसमद्वयसंभवः, तत्र बवाधिततात्पय विषयक ऽतिव्याप्तिः । तास्प्ैबिषय'वाघञथाखण्डा्थरपि 

गौडबद्यानन्दी ( टघ्ुचन्द्रिका ) । 

तद्िरोधेनेद्यादि । रेस्यादिविरोधात् सलयादिबाक्यद यो सुख्याधेयागस्वद्भ्युषगत्तः स न स्याद्वियथेः । कलस्पित- 
जातिरपस्य प्रपञ्चसाधारण्येन कत्पितसय सकाङाकाध्यत्बलय । खरूचेण पारमार्थिकस्वाविशे परितरूपेण । सक्षणवास्ये 
स्थितमनन्ताद्विपदमसण्डाथेमिलाश्येन सामान्यतो रश्चणराक्यस्थिते्युक्त्र. । यत्त॒ सगुणपरसवं सर्वत्रैव चेदान्त 
तति निुणपरत्वं नाद्यापि सिद्धप्निति, तजर; "केवलो नियुणः वृक्ष इव स्तब्धो दिवि ति्ठयेकल्तेनेदं पूजं पुरुषेण सर्वं 
ततो यद्ुप्तरतरं तदरूपमनामयम् । य पएुद्धिहुर् तास्ते भवन्त्यथेतरे टुःखमेवापिषन्ती"ति । द्धे चिद्य वेदितव्ये परा 
येवापरा च तत्रापरा च्टवेद्' इत्यादि "भथ परा यया तदृश्चरमधि गम्यते; यत्तददेह्यमयाह्मगोच्रमवर्णमचष्चुःमोत्र 
तद्पाणिपाद्° मिादिश्ुतेः । “एवं सततयु ये भक्तास्स्वं पयुपासते । येचप्यक्षर'मिदययादिगीतावाक्यात् ्रयस्त- 
भितमेदं यत्सन्तामराच्रमगो चरम् । वचसामाद्म संवेधं तज्तानं ब्रह्मसंक्चितम् ॥› दघ्यदेः--“न तथोगदयुजा शक्यं नूप 
चिन्तयितुं यत्तः । सतः स्थूरं हरे रूपं बिन्छ"मिति षिष्युद्ुराणाल् “संचिम्तयेद्धगावतश्चरणाविन्दः मि्यादेः--श्ुक्ता- 
रयं यर्हि निविंषय विरक्तं निर्वाण सच्छति मनः सहस्रा यथार्चिः । आप्मानमच्च पुरषोऽव्यवधानमेकमन्वीक्षतः इत्यादि 
सगुणमभजनोपकरमक (मण्या द्य सङ्गः सदसदयनात्मनि खाश्निरौणे ब्रह्मणि चाल्नसा रतिःरिलादेश्च भागवतात् दे विधे 

येदितथ्ये हति चाथर्वणी श्चतिः । परया स्वश्चरपरास्तिः टवेदादिमयी परा ॥ यत्तदव्यक्तमजरम चिन्यमज मव्ययम् । 
अनिर्दश्यमरूपं च पाणिपादाद्यसंयुतम्र । विं सवगतं निलं श्रूतयोनिमकारणम् । व्याप्यं यतः सर्वमिदं तद्वै पद्यन्ति 
सूरयः ॥ तद्य तत्परं धाम तद्धयं मोक्छकङ्धणाम् ॥ ̀ इति विष्णुपुराणाच्च लिधुंणख सुसुश्चशेयतवेन ध॒तेस्तत्परप्वाव- 
श्यकस्वात् । येन विन यदद्यवहितोत्रत्वमकारकखविरोष्यकद्ान विना । यस्य यष्पद्तानघ्य । खा थौन्वयाननु- 
भावकत्वं तस्पद्रथेप्रकयर्कखा्थैनिशेष्यकद्याज्दबोधा भावब्पनम् । तदेव रत्पदाव्यवहितोत्तरः्ं ठादृशबोघामावयवन्तं 
च ! स्य प्रदख तादशयोधे जाकर । तत्रायं छातं द्वितीयं स्वरूपघत् कारणम् । एकपदार्थयादि । यस्य यः संसर्गः 
यश्चिद प्रतियोगिभ्यधिकरणसय संसगीभावखःप्रतियोगी तस्य तत्र शब्दबोधे सा योग्यतेलय्ैः । शब्दं आक्छादीय 
इख्याद्ावाका्स्य छब्डुतिषठाभादभरतियोगिखम्, नत्वाकारशसंसर्गख । सेकान्वितजरुख संसर्गो न सेकनिष्टाभावा- 
अरतिभ्रोमीति तत्परे पयता सिञ्चतीति वाक्ये च योग्यता । निराकाष्कुयोः घटः कमैस्वमिति पदयोः । य्िचि- 
दृन्वयाञुभावकतया अभेदरूयान्वया सु भावकतया । तथाच तयोरेकपदव्यतिरेकप्रयुक्तमपरपदस्याभेद्नन्वयाननु- 
भगवकत्वमसीष्यमेदान्वय इव मेद्न्वयेऽपि साकाङ्कुता स्यात् । न च--यदन्धयाननुभावकस्वसुक्तम्युक्त> तद्न्वयं प्रति 
स्ाकाह्ुष्वमिलेवोध्य्रतामिति--वाच्यम् ; यदृन्वये तायर्य नास्ति, तत्रापि साकाङ्कुतापत्तेः, तात्पयैरिषये यदन्वये 
हृ्यश्यावक्यकुलात् । तार्पयैविषयावाध इति । खाश्रयनिष्ठामावप्रतियोगि यथत् › तदन्यत्वं तात्प्ननिषयनिषठ 

अद्ध. सि, ८७ 



६९० अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेद; २] 

खखमः । अथवा--अन्वयस्य सेदघटितस्वनियमामावेनामेदसंसगमादायाकाङ्खादिनिवोटः कतव्य; $ 
एकपदारथष्याखण्डष्य ता्पये विषयत्वमपि नानु पन्नम् । यच ह्यसाधारणस्व सूपेणेकः पदाथा कातःः 
तत्र पदाथीन्तरविशिटः स रतिपाद्यते 1 यत्रतु चठ न तथा क्षतः, तत्न ख न राक्यः पद्ाथान्तरेवि- 
देष्टमिति स एव प्रतिपाद्यः; तथैव चाक्यपरिखमासेः । रृ्त्वत्यत्वादेस्तत्तद्धारकत्वरुपवोधेन 
व्यावृत्तिमेद उपयोगादिति न वाक्यत्वाजुपपत्तिलक्षणपरतिक्लतकेपयाहतिः । _नञ़-संख्ार्थत्वं 
न चेत्, तदा वेदान्तानां निर्िषयत्वाप्तिः अखण्डवाक्यार्थस्य खप्रकाराचिन्मात्रस्याविधाच 
ध्यासाथिष्टानत्वैेन तत्साक्षित्वेन च नित्यसिद्धत्वादिति-चेच्न;ः अनाद्यवियो पितत्वेनादोषात्, 
खतःसिद्धस्यापि प्रमाणवृत्तिमन्तरेणाविद्यानिवत॑कत्वाभावात् ! अमाणवृ्तेश्चाविद्यानिवृ्तिफाटोप- 
दितत्वात् न काप्यजुपपत्तिः । नच-वाधकं विना सुख्यार्थत्यागायोगः अतिक्रूखतकेः, पक- 
रस्त्वादिप्रतिषादकश्युतीनामध्यखण्डार्थपरःवेन वाधकत्वाभावादिति--चाच्यम् ; इारतयोपस्थित- 
स्यापि वाधकताया उक्तत्वात् । ननु-वेदान्तवाक्यजन्यज्नानं निष्प्रकारकं चेत्, ज्ञानमेव न 

~~~ ~~~“ ~-----------------------------~----~~- ̂ 

गोडब्ह्यानन्दी { टघुच न्द्रिकए) । 

योग्यता ! बाधित तु न तदन्यत्वम् । यद्यपि घटदेरप्युक्तप्रतियो मिख्वम् ; तथापि उयवहारकाछे उक्तप्रतिगोगिष्वेन 
निधिं यत् तदन्यत्वस् । नच--येन संबन्धेन यत्न यञखकरकशान्दधीः, तेन संबन्धेन खाधिकरणत्निष्मणावभ्रति- 
योरिस्वेन निश्चितं यत् तदन्यस्मेव वाच्यम् , अन्यथा अमाजुज्यवसायसमानविषयकवास्यसख श्रमविषयविशिष्टज्षानां- 

शेऽप्ययोग्यतापत्तेः, तथाच संबन्धघटितः योग्यता नाखयडाथैवाक्य इति-- वाच्यम् ; अमविष्यख मिध्यालनिश्च- 
योत्तरसुक्तापत्तरिष्टवात्› संबन्धनिवेरो प्रयोजनाभावात् , नच--एवं श्रमविषयो मिथ्येति वाक्यमप्ययोग्यं खा- 
दिति-- वाच्यम्; तासयैबिष्यपदेन विधेयखोक्तस्वदुक्तस्थे मिभ्यात्वसयैव विधेयत्वेन तस्योक्तप्रतियो गित्वेना निश्चित 
स्वेनादोषात् । वस्तुतः--पद्ानां यादरसमभिन्याहारख धी यौटशखब्दधीदेतुः, स एव तखामाकाट्कुनः योग्यता तु 

शाब्दत्वावच्छितनि न हेतुः; बकाधितकरिषयेऽपि कठहादौ श्राब्दबोधोदयात्, तद्नङ्गीक्रारेऽपि ` वििष्टधीसामान्ये 

बाधय विरोधित्वादेव बाधितस्थे शाब्दद्ुच्यभावसिद्धेः । नच-जनितयाच्दाबो धान्तरापत्तिवारणाय यत्पद येन 
पदेन विना यादशान्वयबोधाभाववैशिषयै तख तादरागोधं प्रचाकाङ्घुलावक्यकमिति-- वाच्यम् ; समानाकारशान्दबोर्धं 
अति ऋान्दबो धस प्रतिबन्धकत्वदेव तद्वारणात् । नच--योग्यताघ्रमायाः शाब्दुघ्रमात्वावच्छिक्रं प्रति देवत्वात् 

कान्दधीखामान्येऽपि योस्यताधीर्हतुरिति-- वान्यम् ; शब्द्ममात्वस्याभं समाज ग्रस्व्वेन कार्यतानवच्छेदकस्वात््, तदीय- 
-शाब्दृभमासामान्ये विशेष्यसंबन्धतन्तञजानव्वादिना हेतत्वसंभवाच्च । आसत्तिस्तु भाचायोँकतेव । खप्रयोज्यपदार्भोप- 
-स्थितिसंबन्बेनाकाङ्कुदेतुत्वादेव पदाभरयोञ्यपदार्थोपस्थिल्या न शाब्दबोधः । यत्तु शाब्दवो धानुकलार्थोपस्ि तिरास- 

त्िरिव्ययुक्तम् $ शब्दो गुणः पवैतोऽश्रिमानि'तयादुौ पदुक्तानत्वेन शाब्दबोधानुकरं काब्दपदर्धस् शब्दपदस्योपस्थिति- 
मादायातिभ्यातेरिति, तन्न; याद्शसाब्द्बोधे खवग्रयोञ्ययद्यत्पदार्थोपस्थितिसंबन्तरनाकाङ्का्ञानं हेतुः, तादशबोभे 
ताद्दाका्कक्ञानमप्रयोञ्य तत्तदुपस्थितिरासत्तिरिय्ैखामाय शब्दबोधानुक्रेल्युक्तम्र । शब्दो गुण इति श्चाञ्दबोभे 

शब्दणुणपदर्थापस्थितिंबन्धेन शष्दो गुण इानुपूरवीक्ानख इेतुस्वेऽपि तद मचेनोक्तस्थटे तस्मयोजयरा्दगुणपदार्थ. 
परथितेरप्यमावेन _ उादशबोधानुकूलाखत्तिरक्षणातिभ्यास्युचतेरसङ्गतत्वात् + उक्तस्य शब्दो गुण इयानुपू्वीजञान- 
सस्वे तु तत््मरयोज्योपयितेरपि सस्वेन तख रद्यव्वेनादोषात् । एदं चावान्तरवाक्याथेबोधे सखमूहारुम्बनतावद्ैस्मृति- 
रेव, महावाक्याथैवोधे तु अवान्तरवास्याथौनुभवोऽप्यासत्तिरिति ध्येयम् । परमते अन्वयस्य संसमरूपसय सेदानि- 

तसरेन तदनुसयह--अथवेति । अभेदसंसमैमिति । असण्डाधेबोधे खरूपाटमकासेद्स्य सासार्भिकुविषयत्वा- 
भावेऽपि परमते स्वरूपे तख तसंसरगाकगाहिनो धसीकारेण त्य सांसरभिकदिषयत्व रूपान्वयिष्वत्तंभवेन स्वरूपे स्वरू. 
पस्वान्वयाननुमावक्त्वादिरूपाकाष्कादरि बोध्यप्रिति भवः । अन्रेदमपि वोध्यमर-येन वाक्येन यत्र यद्ैरिश्याद- 
गािखाददालुलवोः जन्यते रद्धारकबोधे तद्वाक्यतदताकाङ्कायोग्यतपसन्तिेतव्वपियभे मानाभावः. तथाच धूमोऽस्ती- 
। स्यादिवाक्यस बह्धादिबोध इव सद्यादिवक्यखापि सलत्वादिवेशिषटयविषयकदाण्दानुभवद्ारकाखण्डा्भबोपेऽपि न 
वदेतव्वम् 1 एतावांस्तु विदोषः-रग्मखालुितिषवेन तदजन्यत्वम्, द्वितीयस्य दद्धतद्शणान्ञानजन्यसवेन दाग्द- 
सवेऽपि संसगािषयकस्वम् ; तत्संस्मैशाच्दबोधदेव .तत्स्वी कारात् + विशिष्टाय. पद्द्तति्लानयेवाकाङ्कादिसहकारिकत्व- 
कल्पनात् । छद्धवा्याथानुभवे तु वक्तातपयेच्लावादिसहङ्ककस्य छद्धरश्ष्ाह्धनसेव हेतुत्वम्. ।. निराकाङ्कादौ श्र 

इत्ते निरदेन क ̀ छदककषणान्ञानस ` कवित् सथ्वेऽपि पद्विदोषतसमभिग्याहारशग्नजन्यद्ाएव्दबोःधसय द्ारीभूतस्य सक्छ - 
कणो निरदेणं -नोखण्डायैदोध् दूति दिष्टं । - याचंकत्वाभावादिति 1 - खपंमाश्रनोधल ` निरिष्टस्वरूपबो-धनिरो- 



[ पलया० अखण्डा्थत्वोपपत्तिः ] गोडनह्यानन्दीयुता । ६९१ 

स्यात्; ज्ञानखच्छादितुख्यतया सबिषयकत्ववत्छघ्रकारकत्वस्यापि नियमात्, फचिस्पमरकारं बिना 
वस्तुनो बुद्धावनारोदब्चिति-- चेन्न; भ्याध्यलिद्धेः, तपरकिकादिभिरपि निर्विकस्पकन्ञानाभ्युपगमात्। 
शाब्दवाच्यत्वं तु किचिःटप्रकारमन्तरेण संभवति न वैति वादिनो विवदन्ते । तच्चासाभित्रैह्यणो 
नभ्युपेयते । आकार्ादिपदवत् किचित्प्रयोगोपाधिमादाय तदपि संभवत्येव । नच शब्दत्वेन सबि. 
कट्पकत्वसाघधनम्, शखरूपोपरुश्चणङ्ञानाजन्यत्वश्य खरूपपरवाक्याजन्यज्ञानत्वसख चोपाधित्वात् , 
ज्ञानत्वस्यव राब्दत्वस्यापि सबिकस्पकत्वग्याप्यत्वप्रहे मानामावाच् 1 नच-वेदान्तानामवुभुत्सिता- 
थत्वापत्तिः, घर्मिणः रोव ज्ञानात् तत्र बुभुत्साविरदादिति-- वाच्यम्; खरूपस्य ज्ञातत्वेऽप्यसाघा- 
रणखरूपवुञुत्साया उपपादितत्वात् । नापि विचार विध्ययुपपचिः; विचारस्य वेदान्ततात्प्थनिश्चः 
यादिपफरुकतया निष्प्त्यु्निष्प्रकारकब्रहम्ञानार्थस्वो पपत्तेः, आपातद शनस्य प्िवद्धत््ेनाज्ञानानि- 
घतैकत्वात् । शुद्धबह्यविषयाणामप्याधिकरणानामप्यारस्भो नानुपपन्नः; विषयादिपश्चकसंभवात्। 
व्याच्रन्ताकारेणाज्ञातो हि विषयः; जह्य च तथा भवस्येव । बिषयसरूपनिधोरणाधीनं च प्रयोजने न 
निधौरणे स्प्रकारकत्वमयेश्षते । निष्प्रकारक वस्तुनि खरूपनिधौरणत्वाभ्याघातात् । अद्वैवादयुपलक्षि, 
ताखण्डा्थक्ञानं च निधौरणम्। तदधीनं पयोजनं स॒क्तिरेव । पूरवैपक्ततिद्धान्तो च कदिपतपरकारावल- 
म्बिनो ! संरायोऽपि कद्पितसमानघर्मधीजन्भेवेति नाघुपपत्तिः 1 अतपव-प्रथमाध्यायतृतीयपा- 
दीयाधिकरणानामनारस्म एव भ्रातः; विषयादिपश्चकाभावात्, विशिष्यान्ञातो हि विषयः, साधारणः 
धमेधीजन्यश्य संशयः, मिथ्यासत्यैक प स्रारावस्विनौ च पूवैपश्चलिद्धान्तो, एकप्रकारेण निधौरणाः 
घीनं च प्रयोजनम्, तच्च पश्चकं निर्विशेषे कथं स्यादिति--परस्तम् ; उक्तरीत्यो पयन्तेः ! नच श्रह्यवि- 
दाति परमिति सामान्यतो ज्ञातत्वात् सल्यादिवाक्यवेयभ्योपत्तिः; असाधारणखरूपज्ञानार्थत्वेन 
साफल्यात् । नच--घखत्यत्वादिविचिष्टे तात्पयौभावि तात्पथेतो यच्किचिद्रद्ेत्येव बोघनात् यस्य 
फस्यापि बद्यत्व स्यात्, इदं ब्रह्मति रुक्ष्यरुष्चणरूपोदेदयविधेय विभागामावाचेति--वाच्यम्; रश्ण- 
स्वाभाव्याद्वस्तुगद्या तत्खरूपखाभस्य प्रागेवोक्तत्वात् , पकस्मिन्नपि कव्पितोदेदयविधेयभावसंभवात्। 
भप्राप्रविघेयमान्नपर्त्वाद्वाक्यस्य नाखण्डार्थत्वव्याघातः। नु खरूपेण ज्ञातस्य विधेयस्योदेद्यसं 
खष्टतयैव योधनीयत्वं वाच्यम् । तथाच सखण्डार्थतैव 1 उक्तंहि-किचिदिधीयतेऽनूदय वाक्येनेति 
सतां स्थितिः । सस्यज्ञानादिवाक्येन कथ्यतां किं विधीयते ॥” इति, नैष दोषः; भसाधारणख- 
रूपस्य पमेयतया विधेयत्वात्, सल्यत्वादिद्वारकखरूपज्ञानेनासाधारणक्ञापनपयैवसानात् , इारफला- 
भ्यामरात्तपापणसंभवात् । तथाचोदेद्यता च विधेयता च खरूपमात्रपयैवसन्नेव । नजु--एवं सत्या- 
दिपदानां रक्षणा न सात्, अरराक्यासदश्ान्वयग्रियोग्युयस्थिविरूपायास्तस्या भसंमवात्तद्रीजस्या- 
न्वयानुपपन्तेश्चाजाभावादिति-चेश्न; बृच्या हि पदा्थोपस्थितिः, नतु सेव व्रन्तिः, अतो नोक्तरूपा 
रक्षणा, कितु शक्यसंबन्धः । स च यरूतेऽप्यस्त्येव। उपस्थितिरूपत्वेऽपि टक्षणायास्तात्पयैविषयानु- 
करृरोपस्थितिरेव सा नोक्तोपस्थितिरूपा; अतात्पयैविषयतादशुपस्थितौ गतत्वात् । नापि वीजा पपत्तिः, 
तात्पयौनुपपत्तेरेव बीजत्वात्। नापि सलयादिपदानां पयौयतापत्तिः; वाच्यार्थमेदात् । स्यतं द्यसन्मत्त 
तरिकाराबाभ्यत्वम् , प्ररमते कुम्भादिसाःधारणी परजातिः सद्यपदत्र्तिनिमिन्तम्। क्ञनपदानन्द्- 
पद्योरप्यसखन्मतेऽन्तःकरणणच्रस्युपध्यानरन्धसेदचिदानन्द विशेषागते ज्ञानत्वानन्दत्वे, पस्मते तु 
[0 

गौोडब्रह्मानन्दी ( कघुचन्द्रिका ) 1 
पिस्वमिति मषः । आकारादिपदवदिल्यादि । कब्दाश्रयसव यथा नाकाश्ञादिपदशक्यम्द्, तद्विनाप्यश्टदरभ्यान्य. 
एरव्यस्वादिना तस्पदच्छण्दबोधरोपपत्तेः; नानाव्यक्तिष्वनुशतधर्म ॒बरिना शशवयत्वग्रहासंभवेन म्यक्िनानाव्वस्थर एव 
धर्म शक्यस्वस्य साथक्याच्च, किंतु तटुपरुश्चितव्यक्तिः, तथा भिकाराबाध्यत्वादयुपरुक्षितमेक सलयादिपदशक्यं संभ. 
चतीति लक्षणाक्ञानं वितरैवाखण्डानुभवसंमवः, परंतु नाखकं तघ्राऽऽग्रह इति भावः । दाग्दत्वैनेति । सलादि- 
वायजन्यक्ने इलयादिः । खरुपोपरश्चणक्चानेति । भर्भस्वरूपमात्रस्योपरक्षणं सख्वेरिश्यघीदारा बोधक यत् 
सत्यादि, तद्रैशिश्यक्तानेख्थः । खरूपपरवाक्येति । धर्मिंखरूपमात्रपरवाक्येल्थः । तादशो परुक्षणस्वादिकं त॒ पूर्व 
स्थापितमेव । निष्पत्युहेति । अप्रामाण्यक्रङ्काश्चन्येर्थः । ता्पय॑निश्चय रूपेण विचारफटेना्तशङ्गबीजस्य त्प 
संशयसोच्छेदेन नोक्तरद्धेति भावः । व्यावुन्ताकारेणाश्नातः स्वरूपनिश्चयनादयाक्तान विषयः । मेयतया भत्ता- 
नमाशकज्ञानविषयत्याः । असाधारणन्ञापने ति । सत्यप्वादिसंशयनाशकल्लानजनकलक्षणादिक्तापनेव्य्थः । विधे 

यता चरेति । विवेधरितमरन्ुपदमेवेतव् । मर्रक्येद्यादि 1 अशक्योऽसदटणो योऽन्वमभ्रतियोगी, तदुपस्थितेरिल्येः १ 



६९२ अद्वैतसिद्धिः । ` [परिच्छेदः २] 
५७ 

लभावटःधमेदन्ञानानन्दनिषटे अपरजाती प्रवृत्तिनिमित्ते । तथाच ठ््याथौसेदेऽपि न पयायता- 

दराङ् । नजु-कम्मायज्ुगतसत्ताया बक्षक्चणल्वायोगः, भिष्यासयागत सा ान्यभानाच् 
तथाचाव्रताद्यावरच्यसिद्धिः, तिकारावाध्यत्वं ब्रह्मणि श्योतमिति सवन्प्रतदानापत्तिश्च - न; 

ब्रह्मणः सवोधिष्टानतया तद्रूपसत्तायाः सवोयुस्युतत्वेन जातित्वञ्यपदेशात् › . कट्पितधमेत्वमा- 
दाय व्ह्मव्यक्तिकत्वाञ्च । तच सच चिकालावाध्यत्वमेवेति । न॒ तस्य शतव्वहानिःः तस्याच्रतं 
ग्रययिष्ठनत्वेऽपि अन्रताधितत्वाभावेन तद्यावतेकत्वसंभवात् । , आनन्दत्वादि करिपतजाति- 
साहियेन लक्षणोक्तिः पररीत्या ¦ नच--घमिसमानसत्ताकमेद् मिनेवोपाधिकमेदमात्रेणाकादा- 
त्वादेस्वि ्ानत्वादेरयि जातिस्वायोग इति--वाच्यम्; ज्ञानत्वादीनां धमिंसमसत्ताकमेदवदु- 
पहितवृ्तित्वात् । तर्हि छस्य कथं ज्ञानतवादि रक्षणम् १ नदि गन्धो जलस्य लक्षणमिति चेन्न; 
उपदितवृ्तित्वेऽप्युपधेयवृन्तित्वानपायात् । तदुक्त--“सव्यत्वादि बिशिष्टराबर्बद्यवाचिनां सयया- 
दिपदानां शुद्धे बह्मणि लक्षणे'ति । नच--अगृतसवरूपे शबले सत्यत्वायोगः, योगे बा ततो 
नानृतम्यावृत्तिरिति- वाच्यम्; शावले हि सलयता एषैव यत् परमाथेसंखर्गेण प्रतीयमाने तसन् 
सव्यशनब्दसङ्गतिग्रदः । तदुक्तं संक्षेपशारीरके--“आकारादौ सत्यता तावदेका भरत्यङ्मनातर सत्यता- 
काचिदन्या । तत्संपकरत्सत्यता तत्र चान्या व्युत्पन्नोऽयं सत्यशब्दस्तु तच्च ॥' इति । एवमानन्दा- 
दिपदेष्वपि द्रष्टव्यम् । तथाच कथं तेषां नासृतादिव्यावतैकत्वम् ? पएतेन-द्यद्धादन्यन्न सस्यत्वाय- 
संभवात् सल्यादिवाक््यस्य ङक्चणया अखण्डाथेतरे श्युद्धे सत्यत्वादेरभानात् पयीयत्व दुबारसिति-- 
परास्तम् । खरूपमात्रधरत्वेऽपि न पदान्तस्वेयभ्वम् भ्याच्रत्तिसेदबोधनेन साफस्थादिति चोक्तमेव । 
नच-ग्यावतेकस्य सल्यतवादेस्तारपयैतोऽसमपैणे व्यावृस्यसिद्धिरिति-वाच्यम् ; "गम्भीरायां नद्यां 
घोषः परतिवसती' यत्र यथा तीरे तात्पयैऽपि नदयामगम्भीर्यावरत्तिरमिधावलाद्भ्यते; तात्पयैविष- 
यागस्भीरनदी तीरव्याघ्र्ततीरबुद्धाबुपायत्वात्, तथान्राप्यभिधावखात् सत्यत्वादिविरिष्टे तात्पयी- 
भावेऽप्यापाततस्तत्पतीतिमाेणेव व्याचृत्तिसिद्धिः तात्प्ेविषयान्रतादिभ्यावृत्तखरूपवुद्धादुषाय- 
त्वस्य तुल्यत्वात् । नच नादिपदलक्षये तीरादाषे नदीत्वादिवत् सव्यत्वादिपदरक्येऽपि बह्मण्यस- 
खत्वायापत्तिः, जदष्क्षणानभ्युपगमात् । यदि हि तीयदौ नदीत्वादिवत् बह्मण्यपि सल्यत्वादिक- 
मभिघावरात् न प्रतीयेत, तदैवं स्यात्, नत्वेवमस्ति; नच्ादौ नदीत्वादिव॑त् सत्यत्वादेग्रह्यप्येव 
अतीतः । नचेवं निधैरमकत्वव्याकोपः, भ्याबहारिकस्य धर्मस्य सखेऽपि खसमानसत्ताकधर्मधिरहेण 
तदुपपत्तेः, वाचकानामपि खक्चकत्वमन्याडुपरतखरूपभानायेतयन्यत् ॥ तदुक्तं कर्पतरुढद्धिः-- 

न ^ 

गोडबरह्मानन्दी ( रघुचन्डिका ) । 
गोप्या दृत्तेवौरणायासच्ोति । अन्तःकरणेव्यादि । इन्द्रियसभिकषोदिजन्यन्र्युपहितचि वं लानत्वम् । चन्दना- 
दिबिपयस्वकसंयोगजन्यड्च्युपदितविष्वमानन्दत्वम् । ताद्शबिद्धतजातिविदोषौ वा ते इति भवः । खभावर- 
न्येति ॥ परमते क्ञानानन्दयोः सत एव मेद इयथः । सत्तायाः खत्तारूपपरजातेः । जद्मलक्षणत्वायोगः 
कर्पतरूनक्चरक्षणस्वमयुक्तमिति भावः । जातित्वव्य पदेशात् क्पतौ परनाति्वन्यपदेशत् । चिकाडावा- 
भ्यत्वसेतरेति 1 त्रिकारबाधविषयत्वाभावस्याधिकरणी भूतसत्तारूपर्वेन तत्खरूपा सत्तेति भावः । तस्य॒ च्रिका- 
छावाष्यत्वोपरुक्षितसस्वखरूपख । अदेताश्रितत्वाभावेचेति । न्रिकालाकाध्यस्सेदयाद्विः । लिक्ाकावाध्यस्ोपल- 
क्षिवसस्वस्वरूपरर स्वरूपरक्षणस्ेति दोषः । तच्यावतैकत्वसरंभवात् जचृतव्यावतैकष्वसंभवात् । सरूपरक्षणं 
यस्खर्ूपं, तत् -इतरम्यावतेकम् जहः उक्तोपरक्षितसतवस्य बअरह्मखरूपतया तदितरव्यावसकःवं युक्तमिति भावः । 
नन्वेष सल्यपदेनेव रक्षणसमपेणे त्वन्मते आनन्दादिपदं भ्य पि्ाशङखय पूर्वोक्तं सारयति--आनन्दत्वादीति । धर्मिसमानसत्ताकमेद् स्वारयसमसत्तकभेदम् । स्वं भेदः । छक्चषणम् उपलक्षणम् ; जाष्युपरुश्चितग्यक्तिखसूप- स्व । सिद्धन्ते रक्षणत्वाव् ! पारीसवेदम् । एका खन्मलाबाध्यत्वरूपा.। काचिदन्या तिकाराबाण्यस््रूपत्वरूपा । तत्र भाकाक्राद । अन्या त्रिकारानाध्यस्वरूपतादास्म्यरूपा । तज्ञ उक्ततादात्म्यवति । व्युतप्॑च; गृहीतश्चक्तिकः । वत्र अथमद्वितीयसत्यत्वाभ्यां सल सर सलं चानृतं च सल्मभकदिव्यादिश्नौतग्रयोगोपपादनेऽपि रोके म्यवहारात् 
प्कतिबहसिकालाबाध्यसदूपास्मक एव; घटः सन इत्यदौ त्वेव रे घटादेः प्र्ययात् । 'स्देव सोभ्येदं* “सलं शान" मिसादिवाक्ये तु सल्यादिपदेनो्रूपास्मकतेयोपदितनह्यणः शक्तया मोधनेऽपि रुश्चणग्रा शुदध्रह्मवो धत्वम् । परकर ऋषिक मिष्या विकादाकाष्यस्रता, , ववोकतसदप्मकतनेव -द्धेऽपि वतेम नेनोपरकषितस्य ॐ. मत्रा 



[ सला० अखण्डार्थत्वोपपत्तिः ] गोडग्रह्मानन्दीयुता । ६९३ 

"लत्तादीनां त_ जातीनां व्यक्तितादापम्यकारणात् \ क्यभ्यक्तिरपि बह्म सन्तादि नं जाति न ॥' 
इति । गोनित्यो गोरनित्य इत्युभय्रापि णकदेशान्वया्थं लक्चषणाभ्युपगमेऽपि जातिन्यक्त्योरुभयो- 
रपि तार्कर्गोपदा्थत्वाभ्युपगमाच । नु-ओपनिषदे पुरे धर्मा न प्रद्यक्षेण प्राप्ताः, किंत तखा- 
वेदकेन वेदेन, तथाच कथं व्यावदारिका इति- चेन्न वेदादापाततः भतीतानामपि बेदतात्पर्थविष- 
यत्वाभावाद तास्विकल्वो पपत्तेः । तात्पये विषये हि वेदस्य प्रामाण्यम्, यत्न च तस्य प्रामाण्यं, तदेव 
ताच्विकमिति नियमात् ! नच-वेदस्यातत्परत्व मात्रेण । कथं व्यावहारिकम् ? चाध्यत्वेन चेत्, 
अस्तरेऽपि यजमानत्वं व्यावहारिकं स्यात्, यजमानस्वश्य तत्रानध्यासात् अभ्यावहारिकत श्युक्ति- 
रूप्यादेन्यौवहारिकत्वापत्तिरिति-- वाच्यम्; वेदतात्पयौविषयत्वेनाताच्तिकत्वे सिद्धे तक्वविदक- 
वाध्यत्वव्यावदारिकातरेदकवाध्यत्वाभ्यां न्यावदारिकप्रातिभासिकव्यवस्थोपपत्तेः । नच तसथावेद- 
कस्य विशेष्यमा्रपरत्वान्न वाचकत्वम्; विरोषणबुद्धिद्धार्कत्वेन तन्माज्रपरस्यापि वाधकत्वसंभ- 
चात् ; विशेषणेऽष्यवान्तरतात्पयौभ्युपगमाद्वा । “यजमानः अ्रस्तरः इत्यादौ तु न विद्चेषणे अवान्तर- 
तात्य मू; तात्पयेबिषयसिद्धावलुपायत्वात् । महातात्प्यैबिषथसिद्युपाये दि अवान्तरतात्पयैमिति 
खवैमतसिद्धम् । ननु-व्याच्रत्तयः सत्या मिभ्या वा, नाचः; व्यावर्व॑कानामपि सव्यत्वाप्तेव्यौवहा- 
रिकाणां पारमार्थिकन्याचुत्यसाधकत्वात्, नान्यः; शुक्तः शक्तितो व्याठत्तेिथ्यात्वेः शच्तित्वस्य 
शुक्तिसमसत्ताकत्ववदनृतव्याच्रच्तेः जद्मणि मिथ्या यनुतत्वस्य बह्मसमसत्ताकस्वापत्तेरिति- चेन्न; 
उभयथाप्यवोषात् । तथादहि--व्याच्त्तेजद्याभिन्नतया पारमार्थिकत्वेऽपि व्यावसैक पारमार्थिकमिति 
कृतः £ नदि यत् पारमार्थिक्बो धकं, तत् पारमार्थिकसिति नियमोऽस्ति; बोध्यवो चक्रयोः समसत्ता- 
कत्वस्य पद्तदथोदो व्यभिचारेण प्रागेव निरस्तत्वात्, दोषाप्रयुक्तभानत्वस्य सच्वप्रयोजकत्वात् । 
नापि व्यावृत्तिबोधकं व्याच्रत्तिसमसत्ताकूमिति नियमः; खाञ्चाङ्गनादेरपि खजन्यस्खपेक्चषया खखा- 
स्तरब्यावत्तिवबुद्धिज कत्वात्, कारणस्य कायेव्यावतेकत्वात् । सा च व्याघ्न्तिः तव मते पारमा- 
थिक्येव । मम तु मते व्यावह्ारिको । सर्वथापि प्रातिमासिकव्यावर्तकापिक्षयाधिकसन्ताकेव । नच 
म्याच्तत्जद्याभिन्नतवे ब्रह्मपदेनैव तल्टाभादितरपद्धेय््यम्; सामान्यतस्तत्तिद्धावष्यनरतादिव्यावृन्य- 
कारेण तत्सिद्धौ साफस्यात् । पवमक्ञानादिव्याचृत्तीनामन्योन्यामेदे सत्य पदेनैव चारिताथ्यै- 
मिति पास्तम् ; तत्तदाकारेण सिद्धेस्तत्तत्पदं विनानुपपत्तेः । नच--ण्वं सत्यत्वज्ञानत्वादिधमोणा- 
मपि उयादृत्तिवत् ब्रह्याभिन्नतया पारमाथिकत्वमरस्त्विति- वाच्यम्; इष्टापत्तेः । तदेवं याचतेः 
सयते न कोऽपि दोषः 1 व्यावृतेर्मिथ्यात्वपक्षेऽपि नाच्रतत्वस्य बह्मसमसत्ताकत्वापत्तिः, पएकवाधः- 
कवाध्यत्वस्योभयचापि तुख्यत्वात्त्, व्याद्त्तिवाधकावाच्यस्यैव प्रतियोगिनो व्याघ्र्धिकसन्ताक्र- 
त्वम्, नत्वेकवाधक्वाध्यस्यापि; कदिप्रतरजतव्याघरत्तेः कष्पितरजते मिभ्यातेऽपि तद्पेश्चषा 
तस्याधिकसत्ताकत्वाभावात् । अधिकं -मिश्यात्वमिध्यात्वोपपादने द्रष्टगयम्। ननु-तसखजिक्ञासुं 
मुमुश्चुं प्रति मिथ्यागोधनायोगः, नचानरतत्वादि्रान्तिनिश्ठच्यथं तत्, अधिष्ठानबह्यततस्वसाक्षाकारे- 

गोडबरह्यानन्दी ( टघ्ुचन्द्रिका ) । 
द्धचिद्रूपरक्षणश्यानृतन्याववैकतवासं भव इति भावः । यत्तु-सद्यत्वादेरुपहितगतस्य छद्धेऽपि संबन्धखीकारे छस्य 
सलादिपदवाच्यतासंभगरे तद््ष्यत्वानुपपर्तिः, उपदिते सत्वस्य ॒श्रोतपदवाच्यत्वेन त्रिकालाबाध्यस्वरूपसलत्वं 

बरह्मणि श्रौतमिति सिद्धान्त भङ्गः, ताच्िकसच्वरस्य सलयपदाबोध्यत्वेन तद्वोध्यसस्वस्य रुक्षणत्वासंभव- इति, तन्न 
सक्षणा पना हिष्प्रकारकरूबो धासंभवेन दक्षणावर्यकस्वात् । न्रिकाराबाध्यत्वं जह्यगि श्रोवमिति सिडान्तस्यायम्धेः-- 
यच्तिजन्येन सखत्वादयपरक्चितञचद्व्र्मज्ञानेन छडत्रह्मण्यद्तादिसंशयनिद्त्तिरिति । सलादिपदेव शक्या बोध्य. 
सत्छलयाकक्षणत्वं तु मन्मते इष्टमेव; रुक्षणया तद्धोध्यद्यैव रक्षणत्वात्. । ठक्षणाभ्युपगफ्रेऽपीति । तारकाणां 
अतेऽपि विरिष्टस्य श्ाक्यत्वाद्विशिष्टान्वयस्य सुख्यत्वाश्च श्क्ति्तानका्य ताकम्छेदकं विरिष्टन्वयब्ोधत्वमिदेकदेरीूतः 

व्यन्विमात्रान्ययो रश्चषणयैव, नातिमाघ्नान्वयस्तु सुतरां ठश्चणया । व्यक्तिनिरोषणत्वेन शक्रयोपस्थितस्य भ्यक्तिनैरयेः 
, धयेणान्वयाबो धादिति मावः ¡ तात्पयैबिषये शुख्यतात्प्थनिवये । प्रामाण्यं ताचिकृप्रामाण्यम् । विोषणबुद्धि- 

द्धारकत्वेन निधैत्वादिवेशिष्यवीद्वारकसेन । विषयसिद्धों प्रस्तरसतुतिरूपविषयसिद्धौ । अजुपायत्वादिति । 
तस्सिद्धिपेटिकान्यायेन यजमानका्यसाधकत्वख यजमानपद्रक्षितख प्रस्तरे क्ञानमेव तदुपप इति भावः । अनरत- 
त्वस्येति । ब्रह्म्ययृत्माटततर्मिथ्यत्मे ब्रह्मणि प्रतीतखेलयादिः । पदतद्थौदाविति । नगनागादिपदेषु धिशषु 
ध्वनिधमेह्वतवदीथत्वादिनिरिष्ठतया भातीतिकतवेऽपि तदथेसखय तदभाव इति भावः । मिभ्याबोधनायोगः । . 

पा त तण त ०७ 



६९४ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः २ | 

मेव वच्िवृत्तिखंमद्े आन्यन्तसोत्पादनायोगात्, नदि वभ्मीके ख्थाणुस्यमिति आस्यतः छरपोऽयः 
मिल्युपदिदयत इति-चेच्नः निवतकाधिष्ठानतच्वसाक्षात्कार पव तस्योपायत््रात्, सूस - 

न्यायेन यूर्वपूर्वश्रमनिचत्तये काल्पनिकोपदेशस्य पञ्चकोश्चस्थले दशनाच्च 1 यथाचात्मनि कल्पितेन 

्राहमण्येनाराङ्खिता ब्राह्मण्यभरास्तिर्निवतैते, तथा ्यावहारिक्रया व्यावृत्या ातिभालिक्यन्तादिश्ना- 

न्तिनिवसते । न चाखब्याचुत्ेव्यीव हारिकत्वेऽनपोदितप्रामाण्येन असद्वा इदम्र आसीदिति वाक्ये. 

नासक्वस्य पारमार्थिकत्वपरसङः; नेह नाने" द्यनेन तस्य निषेधात्, असदा इत्यादेरन्यपरत्वस्य 

प्रागेव द्रीतत्वा्च । तथाच मीमांसकमरते अच्तस्यप्यरथवादार्थस्य सत्ये आशस्स्य इव निथ्य- 
भूतानामपि व्यावृत्तीनां सले ब्रह्मणि द्वारत्वेन बोघने युक्तम् । उक्तं दिव्य बरह्मणि सत्यादि शब्दा 

व्यावु्तिद्धाय प्रथैषस्यन्ती'ति । नच भ्यावृत्तिज्ञानस्य ध्मिधीसाभ्यस्वेन षेपरीत्यापातः. धर्म- 

विरिष्टधर्मिह्यानसाध्याया व्याव्र्तेः शुद्धधरमिक्ञने दास्त्वाङ्गीकारात् । नच-राब्दे अथं आर्धिकस्य 
द्वारत्मयुपपच्नम्, अन्यथा नीखमुत्परुमिव्यादेरनी रुग्याच््तिद्धारा खरूपरमाजपरत्वं स्यादिति- 
वाच्यम् } नीरयुत्परमिद्यादौ खरूपमा्रबोधे तात्पयौभावान्न द्ा्देऽथं भार्थिकाथोपेक्षा, विरिष्टा- 
शैतात्पयीत् । अव्र तु खरूपमात्रे तात्प्ैम्, तच्चार्थिकाथस्य द्धारत्वं विनाऽचुपपन्नम् । नच-- 
विशेषस्य त्वन्मतेऽमानात् विं भ्रागहातं ब्यावरुस्या ज्ञापनीयपिति- वाच्यम्; अन्यातिषयकस्य खरू- 
पक्नानस्य भ्रमविरोधिनः साध्यत्वात् । नचेवमन्वाज्ञाने द्वारत्वम्३ अन्यज्ञानथरतिवन्धद्वारेण शुद्धल्ञान 
एव दारत्वसंभवात् । नच उ्याञ्रचिज्ञान पव खरूपक्ञानं द्वारमस्तु; तस्याभि धावटङन्धविशिषठल्लाना- 
देबोपपत्तेः । नच- प्राचीने बह्मा ननिवर्तकन्रह्यापरोक्षक्ञने तदज्ञानकायेस्यान्यस्य भानायोगः, 
ब्रहमप्रातिपदिकाथेवुभुत्सायामेव पतद्वाक्यग्रवरत्तिरिति खप्रकरियाबिरोघश्चति-वाच्यम्; ब्रह्याप- 
रोक्षक्ञानं हि तत्खरूपं वा, च्रचिरूपं वा । आदे नान्यभानाञुपपत्तिःऽ तस्याविद्यानिवतेकत्वाभावात् । 

गोडव्रह्यानन्दी ( टघुचन्दरिका ) । 

परिथ्याशूताया व्यादृततरबोषनमयुक्छम् ॥ अआन्रतस्यापीति ! 'सोऽरोदीयदरोदीतद्रदष्य सुदेखं यदश्वरीैत तद्रनतम- 
मवभदिलयाचथेवादमथो बाधित्वाातीतिकरूपाचरतः, तथापि न तद्वाक्यमप्रमाणम् ; उक्तास तत्प्यैविषयी भूत- 
स्ततिद्धारस्वेऽपि तात्पयादिषयस्वात् । ` एवं॑मुख्यतास्ययैविषयी भूताखण्डजद्यधी ्रार्वेऽपि अयाचरतेमखयतत्पर्याविषय- 
रवेन भ्यावहारिक्यासस्ाः बोधनेऽपि सलादिनाक्यं ताच्तिकपरमाणसेव, उन्ार्थवादाथखय तु व्यावहारिकमानबाधि- 
तत्वेन तदे अवान्तरतात्पयेस्याप्यभावेन न व्यावहारिकम्रानाण्यमित्ति भावः । अन्याविषयकस्य सलं न वेद्यादि- 

संश्यानात्मक्ख । अन्या्ञाने संशयोच्छेदे । अन्यज्ञानधतिबन्धद्धारेण रक्षणाजन्यत्ताने उक्तसंदशायरूपत्ववटन- 
द्वारेण । यद्यपि वाक्यं शक्त्या सलयत्वादिवेिष्टव मात्रबोधकम्; तथापि तासपयें संशयादिदोषात् तेन सलयत्वादितदभावः- 
कोरिकसंशयो जायते । तथाच सद्यष्वादिविदिषटयनिश्वय रूपद्वाराभावादश्रामःण्यशङ्कादयुन्यमखण्डार्थ्ञानं न जायते । 
विचारादिना तुक्तदो पतिचृत्त सलत्वादिवेरिश्यनिश्चयाब्यादृत्ति निश्चयेन तरव्यादचत्ताखण्डल्तानमुक्तवङ्वाञ्चन्यं जायत इति 
म्यादृत्तिधीप्रयोजिक्या सल्यत्वादिवैरिष्यधीतामभ्या संशयानात्मकक्तानजननग्दयावृ्या संशयानात्मकल्तानं साध्यमिति 
म्यबहरः । अथव्--वाक्यं रक्षया अखण्डाथबोधकमप्युक्तदोषसहक्ृतं न तथा, किंतु सल्यत्वादिसंलयजनकम्र् > 
उक्रीला ग्यादृत्तिनिश्चये तु अखण्डा्थबोधकम् । अथवा--भन्याविषयकलेति कः खथ । तथाचाप्रामाण्यखंशय- 
स्पान्यादिषयस्याखण्डविषयकञत्तिक्ञानखय साध्यत्वादिलर्थः । म्यादृत्यनिश्चये अखण्डज्ञानमप्रमात्वेन सन्दिद्यते इति 
स्यादृततिनिन्रयसाशाखण्डज्ञने द्वारमिति भावः । विशिष्ठज्ञानदेवेति । यचप्यखण्डल्ानोत्तरमपि धीविरोषविविय- 
स्वाम्यानसण्डख पकषप्वदेतुतासंभवेन व्यतिरेकभ्यास्या म्यादृ्तिघीः संमवल्येव, सत्यत्वादिैरिष्टयद्ानश् व्याृत्तिवोध- 
फरकलदस्वीकारेऽपि सल्या्वादुपरषिताखण्डशी द्वारा मिध्या्वादि संदाय नि्त्तिपछकस्वान्न सलयारिपदं म्यथम् । अतएव 

न पद्न्तरवेयथ्य िदयुक्त्र्; तथापि व्याघ््तिद्धारा प्रथ॑वखन्तीति प्राचीनोक्तिरपि निरदयेति 
भावः । भत एवाखण्डज्ञानं भक्त्य भ्याद्तेः शाब्दुबोधफरस्येन तद्विषयत्वादिति भखण्डस्यप्यन्तःकरणदृत्तिभेदेन , 
रकषयद्षणभाव इतिचोक्तमर् । नहि व्यावत्यैम्यावतैकमाबादन्यो ङक्ष्यरक्षणमाव इति ध्येयम् । ब्रह्मस्तानसखास्याविषय- 
क्वं व्याटृततधियेद्युक्तं, ठन्न गुच्छम्; यदि हि आचीने ब्हम्ञने अन्यविषयकस्वं समाव्यते, तदा चरमस्य ब्रह्मज्ञानस्य वद्भावो ्याढृत्तिधिया वाच्यः । नच आचीनमप्यन्य बिषयकत्वेन संभाभ्यतेऽ अबिद्यातत्कार्थनिदरत्तिखरूपयोग्यसे वा, ` निचककामौचिपमनतवरदियया्येन शङ्कते--नच प्राचीन इति । निवतेकत्वाभागरत्.निदततिखरूपथेयत्वसयाप्य- 
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चृत्तिरूपमप्यापातदश्चीनं नाविद्यानिवरतकम्; तस्थासाश्चात्कारत्वाद्या, साक्षात्कारत्वेऽपि भरतिबद्ध- 
साद्रा । विचारजन्यं तु फरीभूतं भवलयविद्यानिव्ैकम् । नतु तस्थाचीनमिति किमसुपपन्नम् १ नु- 
सल्यशब्देनासच्याङृत्तिद्धारा यद्रो धितं, तदेव ज्ञानादिपदैरक्ानादिव्या्रततिद्वारा योध्यमिति परदा- 
न्तरवेफस्यस्, नच द्वारविकस्पः; सत्यादिपदानां नित्यवच्छ्रवणात्, एकसिन् प्रयोगे जीहियवयोरि- 
वेकसिन् वाक्ये सत्या्नेकपदोपादानायोगात्, अतत्वादिखान्तिनिवृत्तिरूपदटष्टकायीणां भिन्नत्वेन 
व्रीहियवादिवत् विकल्पप्रयोजकस्येकका्ैत्वस्याप्यभावाचेति- चेन्न; समुच्ितानां दवारत्येन सफ- 
खत्वात् । प्रधानस्य जह्मणः पतिपच्युपयोगिनामानन्दादीनां भावरूपा्णां “आनन्दादयः प्रधानः 
व्यनेनास्थूलत्वादीनामभावरूपाणाम् “अश्चरधियां त्ववरोधः सामान्यतद्धावाभ्यामोपसदवन्तदुक्त'मि- 
त्यनेन च सूत्रेण नि्णन्रह्मरतिपत्तावेव सर्वैदाखोपसंदारस्य भतिपादितस्वेन द्वारसमुच्चयस्यैवेषठ- 
त्वात् । नङ्-सगुणे ब्रह्मण्युपासना्थं भवतु शाखान्तरीयगुणोपर्संहारः, निगुणग्रह्यप्रतिपत्तौ तु किः 
शाखान्तरीयशुणोपसंहारेण ! सव्यादिपदानां धयेकं टक्चषकल्मेन लक्षयन्रह्मवोधने प्रयेकमेव समर्थ- 
त्वात् सलयत्वादेश्च प्रव्येक छक्षणत्वात्. । नहि अङृष्टत्वादिकमिव सव्यत्वादिकमतिव्यात्तमिति-- 
चेत्, न; परकृष्टप्रकाशपदयोरिव सस्यादिपदानामपि ऊमतपरा्तातिव्यापिनिवृत्यथ समुचयपेक्षणात् । 
+ 0 ^ । ~~~ ^~ ~^ ^~ ^~ 

गोडचद्यानन्दी ( कघ्ुचन्द्रिका ) । 

भावत् । नाविद्यानिवतेकं नाचिद्या निधृचयुपधायकम् । भाचीनमिलादिः । तथाच निघ्रप्युपधायकसयै व सद्यत्वादिवे- 
रिष्यनिश्वयाधीनव्याब्रत्तिनिश्चयाधीनत्वेन व्याब्रत्यचिषयकत्वनियमः, प्र्चीनं तु निगृ्तिस्वरूपयोग्यमप्यन्य विषयकं 
संभाव्यत इति चरमस्यातथास्वनियमाय व्यान्र्तिबुद्धिरवदयायेक्षणीयेति भवः । असाघ्चात्कारत्वादिति । सक्षि. 
संबन्धविषयत्वमात्राज्न सा्चाव्कारस्वस् > कितु अमत्वेनागरह्यमाणत्वविरोषिते तदिति भावः । नतु तदप्राचीनं न तु 
तसप्ाचीनतुल्यम् । तुल्यस्वमन्यविषयकत्वेन । तथाच तस्यान्याव्रिषयकस्वाय व्यादृ्तिधीरपेक्षणीयेति भावः । यन्तु प्राची. 

नेदयादिरङ्काया व्याख्यान-द्वरीभूवन्या्त्तिञानात् भाचीने सल्यस्वा्विवेरिष्यक्ानत्वाभिमते बद्यज्ञाने अगि्ः- 
कारवभानायोगः; तखेवा विच्चानिवरतैकत्वसं भवात् । तथाचाविद्यानिवतैकञुत्तरक्तानमङ्गीङ्य तत्र भ्यावृत्तिधीताध्यत्- 
स्वीकारो व्यर्थः--दइति, त्न चोभते; सस्यस्वरादिवैरिश्यबो धोत्तरक्ञानसैवादतस्वादिसंरायनिवतेकत्वेनानुभवसिद्धस्वेन 
तदयुत्तरङानस्यानुपयुक्तत्वाद् । किच सलत्वादिवेरिष्टवभीप्वेनाभिभते सलादिवाक्यजन्यक्ञातं, तत् कथं जह्यात्रि्या- 

निवरंकम् । अथ पद्ार्था्ाननिवतेकस्वमेव तच्न प्रकृते उक्तमिति वाच्यम् । तथाप्यविद्याकर्यस्ामास्यसख तद्विषयक 
सवासंभवोक्ति्म युक्तैव । कथं वा सलयादिव क्यनन्यज्ञानखापरोक्चस्वसुक्तमिति । तस्मात् स्पष्टमसि प्रतारकः । द्वार 
विकरद्पः दारीभूतबोधरसाधनसलयादिपदानां वैकस्पिकयुपादानम् । नित्यवच्छ्रवणात् निद्यानुष्टीयमानात् दिष्टानां 
सखहानादिसकरूपद्षिचार रूपाच्छवणात् । एकवाक्ये सलयाद्यनेकपद्नामेकबोधार्थ शिष्टानां यदुपादानं श्रतिसन्धा- 
नरूपं तद्योगात् । अथवा-- नित्यवत् वाशब्दादियोगं विनैव । श्रवणात् पाठात् । नयु वाशब्दादियोगं 
-बिनाप्येकम्रयोजनकानां बिकत्पसखीकारात् अविकद्पनियामकध्व न वाक्नब्दुाधभावसखेयत जाह--अनृतत्वादीति । 
भिश्रसवेनेति । यथा पञ्चप्रयाजानामद्टरूपकायेमेदात् समुच्चयः; पएककायसान्येनोष्पादे मानाभावात् । एवं दृ्ट- 
रपकार्यमेदेऽपि अङ्गनां समुच्चयः । अत प्वाघ्चनाभ्य्चननामकसत्रे गेरणुखवेन भरातःसवने अभ्यङ्क इलयादिनोर्तः 

गौस्ुरुवाधभ्यञनं प्राज्रतस्य नवनीताभ्यञ्जनस्य न भिवरैकम् , किंतु नवनी ताभ्यज्ञनं कखेहनाथम् । गोगयुख्वादि्कं तु 
खश्चीकरणाथमिति दशटका्यमेदात् समुच्चय इति ददामचतुथ सिद्धान्तितम् । (आनन्दादयः प्रधानस्येति ठृती- 
याध्यायस्यसूस्याम्थः--यत्र ्ासायामानेन्दादिपदानामन्यतमं न शूयते, तश्रापि तदुपसंहतेव्यम् । यतः 

-सथ्मप्रानख बदयणोऽनृतादिष्या्रत्तस्ररूपस्य प्रतिपस्युपाय इति । अस्थूखत्वादीनामिति । बरह्मणः भ्रतिपच्युप- 
योगिनामिल्युषल्यते । "अक्षरधियां मित्यदेरपि ठ तीयाध्यायस्थसूत्स्याप्रमर्थैः--हदारष्यके “एर तद्- 
क्षर'मिव्युपकम्योक्तत्वेन अश्चरधियः भस्थुकत्वाद्यः। अक्षर घी येभ्यः ते भक्चरधियः । ते यत्र “यनत्तददेस्थम- 

ग्राह्य मित्यादौ न श्रूयन्ते, वक्रापि तेषामरवरोध उपसंहारः । सामान्यात् परपजमात्रनिषेधेन बपरतिपादनस्य सर्वत्र 
. स्रमानस्वाव् । तद्भावात् (अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते “यनत्तदद्ेश्य"मिलयादिवावयेष्वक्षरस्य अतिएणचतया 

भावात् सस्वात् । आओपसंद्वत्न् यथा जामदप्यहीने पुरोद्धाशनीपूपसत्सु चोदितासु सुरोडाराध्रदानमन्नाणामर््र 
हों वेरध्वरभिव्येवमादीनामुद्ात्वेदोत्पन्चानामभ्वयैसिः संबन्धे मवति; पुरोडाशश्दानस्याध्वयुकतकस्वादङ्गानच 
परधानतघ्नत्वात्, तदुक्तं पूर्वमीमांसा --“एणघुख्यव्यतिक्रमे तद्थस्वन्मुख्येन वेदसंयोगः इलन्च, तथेहाप्यश्षर- 

-रूपप्रभरानतघ्राणामस्थूरस्वादीनप.यत्र कृविदुतपन्नानां स्वैत्र निच्रमानेनाक्षरेण प्रानेन संबन्ध इति । लक्षणत्वात्ू 
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नहययतण्यावृत्तियोधनं विना “विक्ञानमानन्दं ज्ये" त्यज शुल्यवादभ्याचन्तत्रह्यसि द्धिः । पवमेकेकपदा- 
भरे सर्वैत्रातिव्यातिरूहनीया ॥ तथाच सत्यत्वादिकमनुतादिव्याव्त्तिद्धाया दुन्यघादादिव्याच्रत्त- 
बरह्यसिद्धेरुपायः । नच-ग्याचृत्तिः किं ब्रह्मविरोषणत्वेन बोध्या, खतन््रा चा, आधे सखण्डार्थ- 
स्वम्, द्वितीये बह्म जिक्लासु पति त दुपदेोऽसङ्गत इति--वाच्यम् ; व्यावृत्ति चपि बिरोषणतयेषा- 
थिकवोघे भासते, तथापि न शाब्दबोप्रे सखण्डाथत्वम् । यश्चायौदथो न स चोदना्थं इति न्यायात् । 
तदुक्त वार्तिककारेः--*मानान्तरादपोहस्तु न॒ शाब्दस्तेन स स्तः ।' इति । नचार्थिकेनापि 
विद्धेषणेन ब्रह्मणः सखण्डत्वापत्तिः; निधर्सकत्वादिश्युतेर्विरोषणस्य धम्येसमानसत्ताकत्वेन सख- 
ण्डताप्रयोजकत्वात् । नच--अनन्तरब्देनान्तवद्यावृत्तेस्साक्तादेव वोधनान्न तस्य आर्थिकत्वम्, 
तथाचानन्तपदस्य सखण्डार्थत्वं स्यादिति-चाच्यम्; यद्यपि "तत्रानन्तोऽन्तवद्वस्तुव्यावृस्येव 
विशोषणम् । खाथोषपणश्रणाञ्या तु प्ररिशिष्टौ विशेषणम् ॥" इति तैत्तिरीयवार्तिकोक्तदिरा विधिपदानां 
खाथोपेणप्रणाडिकया अथोदितरनिच्॒त्तिबोधकत्वम्; निवेधपदानां ठु साक्षादिति स्थितं, तथापि 
दारभूते ज्ञान सखण्डाथेत्वेऽपि परमतात्पयैविषयज्ञाने नाखण्डाथत्वव्याघात इत्य सछृदुक्तम् । एतद" 
वोक्तमानभ्दबोधाचर्विः--छ््याथेमेदाभावेऽपि ग्यवच्छेयविमेदतः । विक्षानानन्दपदयोः पयीयभ्यः 
थते नहि ॥* इति । एवं पदे ठक्षणेति पक्षे समाहितम् । केचिखन्न वाक्यः खक्चषणामाहइः, न पदेः । 
तथाहि-यथा "गस्भीरायां नयां घोषः इयच्च गम्भीरनययोः परस्परमस्वयबोधानन्तरं विशि श्थेसं - 
न्धि तीर ठक्ष्यते, तथा प्रृते परस्परवि शि्ाथेबो धानन्तरं तत्सम्बन्भ्यखण्डं लक्ष्यते । तथाच न 
पदयेयर्थ्यम् । नच तत्रापि प्रयेकं लक्षणा; तथास्ति गम्भीरनदीतीसदिलखामेन विरिष्टतीरवुद्धिभै 
स्यात् । नच तच्च गम्भीरनदी पदयोरिव इह सत्यादि पदानां परस्परमन्बयवोघकत्वं त्वन्मते नास्तीत्ति- 
वाच्यम् ¦ पकस्िन्. बरह्मणि इारीभूतस्य परस्पराथौन्वयबोधस्य सत्यादिपदैः मिलित्वा जननात्, 
उत्तरकारु एव ङक्षणया अखण्डवोधस्याभ्युपगमात् । नच--'सत्यं ज्ञानं विन्ञानमानन्द्'मित्यदौ 

0 

गोडबह्यानन्दी ( लघुचन्द्िका ) । 
रक्षणीभरूताखण्डस्वरूपस्य ख्ववेशिष्यन्तानाधीनव्या्त्तिधीद्रारा बोधकत्वात् । सत्यत्वादिकं सलयत्वायेकेकमात्रेण 
उन्तद्वारा बोधितम् । शूत्यवादग्याचत्तेति । शुन्यव्रादोप्थितविप्रतिपत्याऽचरृतत्वेन सन्दिद्यमानं यत्त् तदन्ये येः 
उन्तब्याच्चत्तियोधोप्तराखण्डज्ञानस्येवोक्तरसंश्य निवकैकत्वमिति भावः । अपोहः भच॒तादिग्याञ्चततिः । परिशिष्ट 
सल्यादिपदेष्ु। विरोषणमिति । सलयत्वादिरिति शेषः । निषेध पदानामिति । तथाचानन्त इति अस्थूटादीनायुप- 
रक्षणप्रिति भावः । ननु--मिध्यास्वा्यमावरूपसयत्वादिवैरिष्यक्तानस्याप्यदूतस्वादिसंशय निव तकस्वात् तन्मात्रहमर- 
काखण्डन्तानेनापि द्युन्यवादिव्याछत्तं ब्रह्म सिभ्यतील्यनृता दिष्यावृत्तिनिश्वग्रस्य द्वारत्वं व्यर्थम्, ज्षानत्वादिविधिष्टय. 

ज्ञानस्यैव जडष्वादिसंशयनिरोधिसं संभवतीति क्तानादिपदस्थखेऽपि तन्यावृत्तिधीद्रार्वं व्यथमिति, पएुलमनर्तपदस्याप. 

रिच्छित्रबोधरूखवत् सलत्यादिपदमप्यनृताद्यन्यबोधकमिति सण्रास्खवाथनिरोषणताचाः सलादिपदेष्वपि संभव दइति-- 
चेन्न; भनृतत्वस्य स्वाधिषरणवृत्तिखान्युनसत्ताकाखयन्ताभावप्रतियोणिष्वं, श्रमानिव््यैत्व, सदस द्विरक्षणत्वम् , इय- 
दिरूपतया वदमावरूपस्रलत्वस्यापि नानात्वेन एकविधसल्यत्ववैरिष्टयक्तानेऽपि अन्यविधानृतव्वसंशयातिषश्तेस्तननिद्रत्तये 
तन्तदयतत्वचिभिष्न्यावृत्तिवेरिश्यक्तानमेकपरिधस यव्रहेतुकम वद्यं वाच्यम् ; सर्षृसल्यत्वानामेकदा सल्यपदेनाबो धनाप् .। 
नच--एुकसयत्वसयैव सवीनृतभ्यादृत्तिव्याप्यतया अहात्तञ्छानसेव सर्वानरत्वविरोधीति-- वाच्यम्; ताटशमरहाभाव- 
कारे तदसंभवात् । किच सद्यत्वादिविशि्यक्तानं मिथ्यात्वग्याप्यसागन्तुकदोषजन्य ध्रीविषयस्वस् वेथिष्यकताने त 

विरोधि, सल्यत्वादिहेतुकञुक्तविष्यत्व व्रिशि्चन्यत्वक्तानं तु तद्िरोधीति तदावद्यकम् । अतएव ल्लानस्वादिहेतुकच्या- 
वृत्तिधीरपि न व्यधा; क्ानादचन्यष्वग्याप्यद्दय विरोपत्व्तने क्ञानत्वादिवेशिष्टवस्षानस्याविरोधिस्वात् । अथवा-- 

, परमते सलयत्वादेरिव ुख्ययुक्या अगरुतसखरादेरषि जातित्वादेकवेशिष्ट्यधीर्नापरवेशिष्यधी विरोधिनी । तथाचाचरतष्व- 
जडत्वानानन्दष्वादिजातिषविशिष्टसंशये सखस्वादिदिवकसुक्तविशिष्टमे दक्ञानसैव निवसकलवत्तदावद्यशटमिति . दिक् । 
अभ्वयबोधानन्तरमिति । उक्तान्वयबोधं विनोकतबिरिषटा् वाकयज्ञाप्यप्वा भावेन स्वल्प संबन्धरूपरक्षणाया- 
खीरे क्ातुमराक्यत्वात् उक्तान्वयबोध आ वद्यक इति भावः । विरि्टा्थर्सबन्धि तीरं ठक््यते तीर्वेन 
रूपेण वस्तुगल्या गम्मीरनद्वी संबन्धि तीरं रक्ष्यते । पए्वच शुद्धं बह्म बस्तुगल्या श्िरिष्टवाक्याथसंबन्धि . रक्ष्यत 

इति दृषन्तस्यहस्यम् । अतत्र वक्ष्यते. (गर्भीरनदीतीरत्वेन . रकछषणानभ्युपमा, दिति. तथासतीत्याहि 4 
भलेकपदतप्यप्वस्य -भयेन्छैऽपि स्वेन प्रयेक्नाथेमातरसेशन्वि . यन्तीर  तीरत्रेन - स्ते .. तद्धिकयिकरापरि शाब्दधीः 



[ सला० अखण्डा्थैत्वोपपर्तिः ] गोडनह्यानन्दीयुता । ६९७ 

भभ्योन्वानपेश्षाणां सल्यादिषदानां बह्मलक्षकत्वदर्खनात् कथं गम्नीरायामित्यादिवुस्यन्यायतेति-- 
चच्यम्; य॒त्र वस्तुगत्या गम्मीरनद्यभिप्रायेणेव नां घोष इत्युक्त, तञ्च परस्पर निरपेक्चलक्चकत्वस्य 
गम्भीरायामि्ुक्तौ च मिकितखक्चकत्वस्य व्रीनात्, गुणोपसंहारन्यायेन द्वारसमुच्चयस्य स्थापित- 
त्वाञ्च । नच-परस्परपदसदियेन तत्र गम्भीरनदीसंबन्धि तीरं रक्ष्यते, अन्यथा त्वेकैकसंबन्धि, 
अछरते त्वधिकढामो न पदान्तरेणापीति- वाच्यम् $ तापि युगपडृत्तिद्वयविरोधापत्या गम्भीरनदी- 
तीरत्मेन छश्चषणानभ्युपगमाव्, वस्तुगत्या विरशिष्टसंबम्धिनः घयेकपदादपि छामात् । अथ बिशिश्र- 
बुद्धिद्धारत्वादवास्त्वाभ्यां विशेषः, प्रकृतेऽपि स तुल्य एव । नलु--गम्भीरायामिलत्नापि न भिरिति 
खक्षणा, किंतु नदीपद् एव; परस्पराहियेन वि शिष्वोधानन्तरं खज्ञाप्यविशिष्टसंबन्धिनि रक्चषणा- 
संभवात्, खन्ञाप्यसंबन्ध एव हि लक्षणा; लाघवात्, नलु तद्वि्ेषः शक्यसंवन्धः; गोरवात्, 
तथाच पवृद्धये क्षणा, ठक्षणाद्वयं वा न युक्तम् ! एवंच छनत्तेः पदवृत्तित्वनियमोऽपि सङ्गच्छत 
इति-चेत्, नैतत्छारम्; खक्षाप्यसंबन्धो हि लक्षणेति त्वयोच्यते । तच ज्ञाप्य भर्ते विशिष्टम्, 
तञ्क्ञापकत्वं चोभयोः साधारणमिति कथं नदीपद् एव लक्षणा ? न गम्भीरपदे; पिनिगमकामावात् 1 
नच--गाम्भीर्यण सदह तीरसय परम्परया संबन्धः, नद्याः साक्तात्संबन्ध एव विनिगमक दति-- 
वाच्यम्; “निन्नं गभीरं गस्भीर'मिति कोरात् गम्भीरपदस्य निश्नरूपनदीदव्यवाचित्वेन साघ्चा- 
व्संबन्धस्यापि साधारणत्वात् । नच-बिशेषणविभक्तः साघुत्वार्थकत्वात् गम्भीरपदरक्षणायां 
विभक्यथोनन्वय इति--वाच्यम्; विशिष्बो धसमये गम्भीरपदस्य विरोषण पदत्वेऽपि विशिष्टसंबन्धि- 
लक्षणासमये विोष्यपदत्वात् । बिशेषणविभक्तेः सखाधुत्वा्थकत्वसित्यप्यसंबद्धम् ; असेदार्थैकत्वस्य 
यायिकेः श्रयेकमन्वयस्य च मीमांसकेररुणाधिकरणसिद्धस्य चाभ्युपगमात् । पवमन्यदपि 

गोडन्रह्यानन्दी ( छष्ुचन्द्िका ) । 
स्यात्, ततु रियमेन दिरिष्टा्थस्ंबग्धि तीरं तीरत्वेन गहमानेति भावः । नच सलयमिलयादि । सष्यं क्नमित्या- 
वितेभिरीयवास्ये भानन्दुपदनैशपेश्येण शिानमानन्दं ब्रहेति चइहदारप्यकवाक्ये च सयप्दनैरपेश््येण अद्यलक्षः 
कः्वात् कथं तुल्यतेति भावः । चृत्तिद्यविरोधेति ॥ नच-बिशि्टतीरस्वरूपेण रश्षणस्ीकारेण गस्मी र्वा 
दिना श्रङ्यधीनबोधानङगीकाराकरेदं युष्छमिति-- वाच्यम्; निरिष्टतीरत्वसूपेण ङक्षणायां हि गरम्सीरायामिसगदो 
विशिष्टरूपेगेव बोधस्यानुभ्ूयमानस्वं साधकम् । तथाच साधकबकरदेव रक्टा बोधितख गर्भीरनदीसंबन्धिष्वस्य 
रश्चणयो पस्थिततीरेऽन्बयोऽस्तु, किं विशिष्गुररूषेण रुक्षणया ? युगपद्रृ्तिद्रयविरो धोऽपि चाक्यरुक्षणान्यस्थकू एषेलया- 
परत्तिः । तथाच्च ब्युत्पत्तिभेदकल्पने गोरवमिलन्न निरोधाप्येयस्य तादपर्यात् । यदि चु चिदिष्टतीरत्वेन बोधे निममा- 
भावः, तदू केवरुतीरस्वेन बोश्रस्यङे 'गस्मीरायां नथा घोषः हल्यनयोरविशोषः सित पए्वेति भावः । प्रव्येकपदाद्- 
पीति । तीरेन सीरषिशेषतास्पयाषिनिा धीसंभव इति भावः । द्वारत्बाद्धारत्वाभ्यासिति । गर्भीरनदीरूप- 
विरिष्टख धीगैस्मीरायामितिपदसय स्वे तीरत्वेन तीरविशेषधीद्वारम्र, तदसरूप्वे तु सा न तथेलथः । तुद्य इति । 
न्नश धोष' यन्नापि वस्तुगत्या गम्भीरनदीसंबन्धिनो राभसंभवेन द्वन्त इव दृष्टौन्तिकेऽपि विघयतोऽधिकरलामः, 
प्रथोजनतस्तु दइष्टान्ते जधिकारामेऽपि दृष्ठीन्तिके शन्यवाद्ादिव्याड्त्त्रह्मसि्या धिकराभ उक्त एवेति ध्येयम् । 
खश्चाष्यधिश्िष्टेति' । विशिष्टवाक्या्थौ वक्येनेच पदेनापि क्ञाप्यत इति भावः । नु पदस्यैव लक्षकरत्व पिये 
खधाभ्यसंबन्ध एव रुकषणा संभवति, वाक्यार्थश्च न खप्रक्यः, तत्राह--खक्ञाप्यसंबन्ध पवेति । परंपरया 
छयाश्रयनदीतंयोगाभिन्नः । निञ्चरूपनदी दभ्यवाचित्वेनेति । निश्नस्वेन नदीवाचित्वेनेल्थः । गस्भीरनद्यामपि 
खक्षाप्यतावच्छेदकगम्मीरस्ववैदिश्यसखत्वेन तरखंयोगरूपः साश्चात्संबन्ध एव तीरेऽल्तीति भावः । विभक्तय थोनन्वय 
इति । नदीषदोत्तरविभकयर्थस्य गस्भीरपदरुकषयेऽनन्वयः; प्रयथानां खप्रकृयर्थान्वितस्वाथेवो घकसवादिति भावः ॥ 
जैयायिकेरिति । विरोषणबिभ्ेः साशरुटवा्थेकत्वुक्त्वा "यद्ध बिरोषणविभक्िरमेदार्थिके"ति शब्दमणाबुन्छम् ॥ 
संमवलर्थसाघुतवे प्रदसघुष्वमयुक्छमिल्यतं आह--यद्धेतीतिः । पित्रेसद्वतारितम्र । प्रत्येकमन्वयस्य भावनान्वित- 
परल्ेकमि भक्त्यथकारकेषु भारण्यादिरूपनामार्थान्वयख । अरुणाधिकरणेति। ऽयोतिष्टोमे श्रूयते--^भ्णया पिङ्गाक्ष्या 
पकष्ायन्या सोमं ीणाती"ति । तत्र पिङ्ग्ष्यादिषदद्रयख जातिवचनत्वासंभवेन विरिषठदरग्यवावित्वम् । तच दष्यद्रयं 

सामानाधिष्टरण्यादेकम्, ॥ अरुणाय चछ आदृयधिकरणन्यायेन जातिवदनुगताखण्डारण्ययुणो वाच्यः । घ च 
न क्रयाथैः; भमूरैस्वेन कये साधनखासंमवात्, किंतु वाप्यं भिखा प्रकरणेन आकरणिकक्रियामात्रे । यद्यपि तन्नापि 
न लाात्ाकय् । अभूतवातर, उभ्यपरिष्छेवकत्वेन सतरास्वये चेकद्टयत्थादिपरिच्ेदनत्वेन क्रयभावनागरामेव 

अर्प, ८८ ॥ 



६९८ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेद; २] 

वाक्यलक्षणो दाहर्णमञुसन्धेयम्। गच्छ गच्छसि चेत् कान्ते्ादि विषं सुङ्धयेव्यादि च । 1 नु -भन 

जन्मना मरणाुप्रानस् , तेन च तत्साधनीभ्रूतायाः गतेरकतेम्यताजुमानमिलच नान प व न 

लक्षणा; अनन्यलभ्यस्यैव शब्दाथेत्वात्, न दहि धूमोऽस्तीति वाक्य वहिरुष्चकम् › विषमत्यव् ् 

रिपभोजनसयेष्टसाधनतोकच्या रव॒गृदाननभोजनस्यानिषटसाधनत्वमा क्षिप्यते । यद्वा--आक्तस्य माणः 

विरुडधोपदेशरतवेन फोपोऽदुमीयते। तज च प्रसक्तशच॒गृदाज्नभोजनस्य हेतुत्वं करपथित्वा तचाकतेग्यता- 
समानम् , न लक्षणेति-चैत्, नैतत्ला पु; जन्मना मरणाक्षेपेऽपि तन्मरणे गमनस्य हेकुत्वानाश्चपात् + 
शातवपानन्तरं जरादिनापि तदुपपत्तेः । तथाच भियामरणे हेतुत्वं गमनश्य न छक्षणां षिनाऽवगन्तुं 

शक्यम् ¦ नापि प्रियामरणदेतुतेन गमनस्याकतैव्यत्वाचुमानम्; सिामर्तोरपि यच् 
दायां गुखनिदेशाद्वा आत्मत्राणाथै वा ङङापकीर्तिपरिहाराधं वा कतैम्यत्वददरोनेन व्यश्चारात् । 

तथाच गमनस्य प्रियामरणहेतुत्वं तादशस्य चाकर्तव्यत्वमित्युभयमपि टक्षणाधीनम्5 जन्म निर्देशस्य 

च पर्तेऽलुपयोगात् तेन प्ररृतोपयोपिन्यगमने तत्पय ज्ञाप्यते समुदायस्य । तथाच समुदाय 
प्व लक्षणा । न भयेकपदे; प्रयेकं तात्प्यज्ञापकाभावात् । तथाच नात्रदचुमितिपरम्परा, नवा 
भयेकपदे रक्षणा । एवं “विषं भुङ्कवेयत्ापि विषभोजनेष्टसाधनत्वेन राच्रुणृहान्रभोजनानिष्टसाध- 

0 ~^ {वक ठक षा क 1 मीं १ 0 ० म 1) 

गोडब्रह्यानन्दी ( धुचन्दिकः ) । 
निवेशो युक्तः, एकवाक्यत्वानुरोधात्; तथापि एकस्मिन् उक्तवाक्ये एकहायन्या निषेयव्वेनानुवा्स्वासं मवत् 
चाक्यान्तरवरिहितरारूरणिकदढन्यमनूच्ारुण्यादिविरिष्द्यं रुक्षणया जरूणापदेन उपस्थाप्य विधीयते । द्रभ्यमात्रख 

प्रासत्वेऽपि तद्रारा प्रहठतक्रियायामारुण्यं विधीयते इति प्रत, ऋयान्वितभावनायामारुप्यरूपय्ुरुयार्थसेवान्वयोऽस्तु, न 

भ्राकरणिकश्चियामात्रे उक्तदरन्यस्य; रक्षणावाक्यमेद्योरन्यास्यत्वात्, अमूस्यापि तस दब्यपरिष्डेदद्वारा करणत्वसं भ~ 
वात् । अन्यथा दृभ्यद्वारप्यमूतख करणत्वासंभवात् । तथाच्च प्रथममेकद्यायनीपिङ्गाक्चीपदा्थयोरिवारुण्यसखापि करण- 
कारकास्वयद्रारा भावनायासेवान्वयेऽपि एकहायनीपरिच्छेदद्वारा कयोदैरोनारण्यस्य पश्चाद्विधिकदपनात् सोसादेयाीगा- 
दावरिद आरुण्यख त्रयेऽङगतेति वृतीयप्रथमे अर्थैकत्वे दरभ्यगुणयोरेककम्यीश्जियमः ख7दिखयधिकरणे स्थितम् । वाक्याथ 
कत्वसं भवे एकहायनवीद्रव्यारण्ययोरेकक्याङ्गस्वादेकहायन्यामेवारण्यं दाञ्नाथेः, नतु प्राकरणिकद्रव्यमात्रे इति नियम 
इति सूत्राथः । यत्तु वाक्यरुक्षणा न युक्ता, सा हि नदीखन्ते वा नच्यामिलन्ते वा । नाद्यः; तस्याभ्रकृततित्वेन तदर्थे 
सुबयेस्यानन्बयात् । अत एव नान्यः; सुबर्थे सुब्थस्यानन्वयाच्ेति सग्यादावुक्त, तनुच्छम्; आये सघुदायख्य 
रक्ष्या्थवत्वेन नामत्वात् , द्वितीये ऽपि सुम्मान्नाथैयोरनन्वयेऽपि सयुदितवाक्या्थसखयातत्वेनादोषात् । नच-- द्वितीयपक्ष 
वाक्यस्य सुबन्तप्वाभावेन वृत्याऽथबोघक्षत्वानुपपत्तिः; अथैवचेन नाश्नो ऽपि तस्य तीरसूपार्थो नामभेदेन श्छिय्वयी; 
भयोस्यत्वात् । नापि भेदेन; जब्युतपत्तेरिति-- वाच्यम्; तीरत्ताेव छक्षणासीकारेण वाक्यस्य द्वितीयान्तत्वसंभवेना- 

मेदान्वयस्य क्रियायां संभवात् । यन्न तु न द्विपीयान्तस्वसंभवः यथा ^ाम्भीरया नद्या ब्क्चा जनिताः इत्यादो, 
वन्न नदीत्याचन्त एव रक्षणास्वीक्ारात् नासाघुत्वं नवाऽनन्वयः । एवैव रीतिरथवादवाक्येऽपि रक्षके बोध्या । 
तत्रापि हि सवनारूपक्रियायामेवान्येषापिव बर्बदनिष्टानचुबन्धित्वरूपप्राशस्यस्याप्यन्वयः भ्रथमस् । पश्चादेव 
धालर्थै । प्रथममेव का करणेतिकतेग्यतारिरिष्टायां भावनायां तदन्वया्विदोषणी सतयोः करणेतिकठैभ्यतयो. तदन्वय 
इति ध्येयम् 1 मरणानुमानमिति । मद्गमनारम्मोत्तरं प्रतीयमानमेतस्या जन्म, पवश्चरीरघ्राणवियोगरूपमरणपू्वकम् , 
ूैशरीरपाणवियोगे सति इारीरग्रहणासमर्थस्य शरीरमहणत्वात्, संमतवदिति अनुमननम् 1 अनिष्साहधनत्व- 
माक्षिप्यत इति । बिषभोजनं न दृिरूपखेष्टख साधनम्, नवेष्टान्तरस्; मरणदेकवात् , किंतु दाञुगहमोजनस्य 
मख्य दुःखसाधनत्वं संभावितमित्ति शात्ुगृद भोजनद्ररा सतत्वमरतिसन्धानजन्यटुःखस्यानु्पाद रूपेष्टस्य ॥ तस्मा- 
ताश्सदुःसोत्यादरूपशर्चदकेष्टसाधनं शनुगृहभोजनं विना विषं सदक्ष्वेति वाक्यमासोक्तमचुपपश्नमिद्याक्षिष्यते । 
अथवा--विषमितयादिवाक्यं शद्ग भोजनभसक्ताबुच्यमामं सावधारणम् । विषमोजनसेव बरुवद्निष्टासाधनस्वे 
सतीष्टसाधनं नतु शवुगृहभोजनगपिल्थकमिति तदेकत्वं दस्य दाज्ुगृहभोजमे बर्वदनिष्टसाधनखं बिनाचुपपज्रमिलया- 
क्षिप्त इत्यथः । परते प्रियवाक्ये । अनुपयोगात् गमनं मास्त्वितीच्छन्धाः प्रियायास्तास्पय बिषयत्वायोस्य- 
ययश्ुतार्थकत्वाव् । अङ्तोपयोभिमि भियातात्प्यतिषयत्वयोम्ये । ननु--“चित्तानं जह्य चेद्वेद - तस्माच 
भमाधति ! शरीरे पाप्मनो हित्वा सवम् कामान् समश्ुते ।” इयादौ वेदे विक्ञानजहायेदनादेः पापनालादौ श्ष्टिशचे्- त्तदा सुभि भवेत्" इलयादौ कोके च दृ्यदेः सुभिक्षदौ चेच्छब्देन देतुताबो धनात् प्रकृतेऽपि गमनस्य जन्मनि 
द्वं जोष्यरे जन्मना च मरणमलुमीयते । न्च मरणमयोजक्वेत.गमनस्वाकतभ्यतवाजुमाजे उक्तन्यभिचारः; गमनं 
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नत्वं नाश्चेषठुं शक्यते; व्यधिकरणत्वात्, तेन विनाप्युमयोरपीष्टसाधनतयोपपत्तिक्त॑भवाश्च । 
नहि येन केनचिध्यक्किचिदाक्षिप्यते, किंत्वतुपपद्यमानेनोपपादकम् । नाप्या्तत्वे सति प्रमाण- 
विरुद्धोपदेषुत्वेन कोपाजुमानं, कोपेन च तद्धेतौ रशचुग्रदान्नभोजने अकर्तव्यतायुमानम्, आकष. 
स्यापि पिच्रदेशेमादिना विनापि कोपं अमाणविषदोपदेश्त्वददनेन व्यभिचारादाक्तकोपेतोरपि 
श्रमादिना धियामरणदेतोरिव कतंव्यत्वदरौनेन तज्रापि व्यभिचाराच्च । तथाचाभ्रसक्तप्रतिपादनेन 
परसक्तबारणे तात्पथै ज्ञात्वा तेनाकल्पितपदविभागे समुदाय षव लक्षणां कल्पयति, नत 
प्रस्ेकपदे; तजन तत्न विशिष्य तात्पयैज्ञापकाभावात् । तथाच पदार्थतात्पयीन्वयानुपपत्तिभ्यां 
सक्षणा पदे । वाक्यां तद्भयानुपप्या टक्षणा वाक्ये । वाक्याथीन्वयातुपपत्यनिषन्धनत्वं 
च क्षणाया; पदचचत्तित्वसाधने उपाधिरित्यवधेयम् । पवनेवाधमन्तरध वदहिरित्यादौ लोके 
अर्धमन्तवेयधं वदहिरवैदीति वेदेऽपि वाक्य एव लक्षणा । नच--तत्राप्यरषष्यान्तस्त्वे सल्यधस्य 
[119 ^-^ ~~~ ~~~ ~ 

गोडबद्यानन्दी ( छघुचन्दिका ) । 
ल कार्य, स्वनादयमनेष्टाधिकेषटदेदुलेषती्टनारप्रयोजकत्वादिद्यलुमाने गुरुनिदेशाकरणजन्य पापातुत्पादस्य इष्य 

प्रपोजकत्वेन गमने हेत्व भावादित्ि-- चेन्न; विक्लान मिल्यादौ हि चेच्छब्देन विल्ञानजह्यवेदनाद्न्वयग्यतिरेकभ्यापका- 
स्वयव्यतिरेकिठवरूपस्य विन्वानब्रह्ययेदनादिविमित्तकव्वख पापनादणदौ खाभादास्तां विह्वानादौ तद्धेतताराभः, गच्डे- 
त्यादौ तु यदि गच्छसि, तदा गच्छेलथैकत्पेन चेच्छढदस्यानावस्यकत्वमात्रच्योतकव्वेनो्ा्थकत्वाभावः । किच "आस्तां 
ते गमनं कान्त पन्थानः सन्तु ते शिवाः इयात चेच्छब्दाभावेऽपि गमनस्याकतैभ्यव्वग्रतीतेः तदर्थं तव सतते गमनसख 
जन्महेतुत्वबोधः कथं १ कथंचोक्छहेतुत्ववलयपि त्वेनाक्तायमाने गमने न व्यभिचारः? तच्वेन भरमितलख हेतुत्वेऽपि 
प्रारन्धक्म वश्यात् स्योतिःदाख्नादिना मरणखावद्यकसवनिश्वषाद्वा स्ियमणे तथाः प्रमिते गमने व्यभिचार पएवेति 
दिशं । ननुक्तरीलया च्यधिकरणमप्यनिष्टस्ाधनत्वं विषमश्चणनिष्टेष्टसाधनत्वस्योपपाद्कस्वात् तेन्षेषुं शक्यमेव, 
अन्यथा तस्यानुपपन्नत्वात्, तत्राह-तेन विनापीति । इष्टसाधनतया बरुवदनिशटानुबन्धीष्टसाधनतया । 
विषभक्षणेष्टसाधनस्वं तत्समानाधिकरणवर्वत्तरानिष्टसषघनीभूतामवप्रयोगित्वेनाप्यु पपद्यते । ष्टं हि ग्यायामादेः 
अमरूपानिष्टसाधनदयाषि बरवत्तरानिष्टसाधनीभ्रूतामवप्रतियोगितेनेष्टसग्धनत्वस् । तथाच विषभक्षणाभाते जीवने 
सति राजदेवाद्युपहतिग्रयुष्छवख्वद्निष्टं मम निश्चितेन तिषं सुदधक्षवेदयुक्तमिति निश्चयात् निषभश्षणं मरणाभावद्वार- 
कानिष्टप्ाधनीभूताभा वअतियोगिस्वेन उक्तानिष्टानुप्पादरूपेषटप्रयोजकम् । शछगृहे मोजनमपि शरल्रुषन्तोषद्रारा शात्रवो- 
च्छेदुर्पेष्टसाधनस् । अतएव बरुवद्जष्टएननकपरिति निश्वेत शक्यतवायधिकरणम निष्टसाघनखं नो पपाद्करवेन कर्प्यम्। 

समानाधिकरणस तत्सं भवेऽपि व्यधिकरणस्य तत्कल्पनाया अन्याय्यवादिति भावः । यत्तु-निषं सुङ््वेति व्य 
श्वन् कर्पयति विषभक्षणनिष्ठमिष्टसगधन्वं, शचुगहमोजननिष्ठादि टसापनस्वादुस्कृष्टम्; तद्वधिकत्वेनासेनो च्य- 
मानत्वात् , यचदवधिकतेनाक्षोक्त, तत्तत उत्कृष्टं यथा संमतम् । तश्च च तत उक्कर्षो बर्वद्रिष्टपाधनस्वसामाना- 

धिकरण्यमेव नार्याच्शम्; असंभवात् । तेन च श्च्ुगृहभोजननिषटेष्टसाधनस्वे अप्रकषो वर्वदिष्टसाधनखरूप 

आक्षिप्यते--इति, तुच्छम्; हेस्वसि दधेः । नहि विषं खक्षवेति वाक्यमिषटसाधनतायायुक्कषं बोधयति; मानाभावेन 
रुश्षणाया अकल्पनात्, उक्तरील्यो भयोरपरि बरवद निष्टाघ्ाधनस्वसंभवेनोत्कर्षे तत्तावपयौ ग्रहात् । अमादिनेति 1 
नच--अमप्रमादादिश्ुन्यस्वरूपप्तत्वस्य अ्मादिमति बिरहा व्यभिचार इति--वाच्यम्; आ्प्रादिमलयपि कवाचित्त- 

च्छुन्थस्वानपायात्। अथ--यद अमादिश्रूनयस्े खत्ि बाधितताधेवक्ता यः, ख॒ तदा कोऽपीति वाच्यमिति-चेन्नः 
सद्ा अमादिश्न्यषस्य दिश्ेतुमशशक्यत्वात् › धातुतरैषम्यादिना वृद्धेषु ्रमादिदाङ्गासंभवात् › प्र्युत माण विरुद्ध वक्तुसवेन 
भ्रमाद्युमानसं भवात्, शमादिना कोपाहेतुस्व्मादिना । हेतोरिवेति । देठप्वेनाज्ञायमानस्वरूपेण साद्य 
बोध्यम् । जथ्रसक्तेत्यादि । शघुगे भोक्तव्यं मयेति ज्ञापित जास्तो वदति तदं विषं ुद्धक्ष्वेति । तत्र दाञ्चुगृहभो जने 

बिषभोजनसाददयपरसवं क्षायते । यथा शमारितास्तदव्यं कृष्ण मथुरां यदि गच्छति ।' इयदौ इष्णस्य मधुरागमने 
गोपीमारणसाद्दयपरत्वम् । सादय चाकतेव्यतेन तस्रयोजकेन दरवदनिषश्साधनस्वेन वेलयन्यदिति भावः । नलमेव 

प्रदे श्चापि रक्षणा न खात् , तत्राह-तथाच पदार्थेति । यद्िनाऽनुपपन्नत्वेन यत्संसृष्टतया च यत् गृह्यते, तख - 
तसघंसृष्टतथैवं तेन कस्ष्यत्वात् पदस्या रक्षणं विनानुपपन्नष्वेन च गृहीतं रक्ष्याथेतासर्य पदसंस्टत्वेनेव 
क्षणं कल्पयति; वाक्य संचृष्टत्या तथा गृदीतं तत् वाक्यसंष्टत्वेन तां कस्पयतीति भावः । अधैमन्तरधं बहि. 

रिति 1 गृदे चैतरयेति रोषः । वेद इति। यूपमानं प्रहृयोक्त दति शेषः । रुश्चणेति । अध्ये यिन् गृह प्रदेशे 
स्विस चेन्नखारषं गृहान्तः अरं गृह बहिस्तिष्ठति तादरशप्रदेशे रक्षणा । द्वितीयेऽपि यस्मिन् देशे मीयमानयूपस्यार्ध 



७०४ अद्रैतसिद्धिः । | परिच्छेद्ः षट् ॥ 

वदिषेनान्तरङाजुमानम्, न लक्षणेति- वाच्यम्; छिन्ने ग्रे अन्तराकरादिवयेऽपि तद्धयदश्चैनेन 
ध्यभिचारात् , यथाकथंचिदमानसंभवे वा सर्वजन शब्दप्रमाणोच्छेदापाताच । एवंच नद्य जिन्ञासा- 
पदेन विचारो टक्ष्यत इति षिवरणकारोक्तं यज्चायुघपदेन यज्ञमानो ङश््यत इति सं्षेपद्ारीरकोक्ते 
घ वाक्यलक्षणयोपपन्नम् ; बह्यजिशासायन्ञायु धशाब्दयोः सुवन्तत्वलक्चषणपदत्व्रेऽपि हाक्तसवटक्चषण- 
पदृत्वाभावेन शक्यसंबन्धरूपाया सक्षणाया अयोगात्, खज्ञाप्यर्सबन्धरूपा त रक्षणा यौोभगिक- 
पदसमुदायेऽपि वाक्यस्थानीये नानुपयन्ना । प्व "वायुं क्षेपिष्ठा देवते"त्यादौ अथवदेऽपि प्ाा- 
स्यभ्रतिपत्तये वाक्य एव रश्चणाःऽङ्गीकायोः प्रलयेकपदात्तदयुपपत्तेः । नच--तच कर्मणि क्िप्रदेवता- 
पसादहेतुत्वरूप्रतत्पदाथस्ंवन्धवो धकत्वमेव, न तु तद्न्यपाशस्त्यलक्षकत्वमिति-- वाच्यम् ; पदाथ- 
मात्रसंसगेवोधे वायुः शीघ्रतम इव्येव धीः स्यात्, न कर्मपराशस्त्य विषया सा स्यात्। नच--लिडदय- 

गोडबह्यानन्दी (रुघुचन्दिका) । 
वेदेरन्तरर्थं तदवहिश्च भवति तस्मिन् वेशे रक्षणेलयथेः । अधेस्याधीवच्छेदेन । अन्तस्त्े गृहान्तरवतिष्वै । अर्ध- स्या्धान्तरावच्छेदेन । वदिष्ुन गरहवहिषस्वेन। अन्तराखाञुमानं यदस्यान्तवहिदेशयोरन्तरारुस्य देशष्याधरेयता- संबन्धेन चेतरे पञ्चे अनुमानम् । एवं वेदेरन्तःस्थत्ववहिष्ठव्वाभ्यां स्वाथदयावच्छिक्नभ्यां पक्षे चेयन्त्टिरदेशयोरन्त- 
रारदेशनाजुमानमिथेः । तथाचश्नेयो ऽटाकपारु इयादौ उव्यदेवतासंबन्पेनावुमितयागविधानवत् यूपमगनाधुदेरो- नानुमितान्तरारुदेशाविषानमिति भावः । आद्यवक्याभिप्रायेण दोषमाह--चिन्न इति । यन्न भित्तिरुछदिश्च भस्मा भञ्नावच्छेदेन च चैग्रोऽसि, तत्रापि तादृशभयोगात्तत्रान्हरारदेशैवाभावात् तदनुमानासंभवः । वाक्यद्वयमभिप्रेय दोषमाह--यथाकथंचिदिति । “होतान्तवेधेकपादो भवति वहिवैचेकपाद्” इति दर्श॑पूणमासयोः श्चुतम् । यूपमानं हृ स्योषिषोमे शवम् । अधैमन्तर्वेदि मिनोत्य्ं बहिर्वेदीति । ततरा्तवैदिदेश एव एक्पादयूपाधोक्गतया विधीयते, अथवा अन्तर्वदिवहिवेदिश्दरक्षितदेकाविशेषो होन्रवस्थानं यूषसानं चोदिदिय विधीयत इति संय रक्षणायां 
मानाभावात् प्रथमः पक्षः । तथाच पादान्तराधान्तरयोवैहि्दिदेशया्थीष्पाश्या बहिर्वेदील्याचदुवाद् इति भे ोदाहरणे दारिकचेदेहैविरासाद नाथाय एकपादो हेन विधौ पुकूल्वसोदेश्यमिहे पणस्वेनाविवक्चापर्या वहिवेयेक इ्यदुबादायोगात् त्रापि विभित्वे वाक्यभेदापततरगलया द्वितीयपकषाश्रयणमर् । नच--यचप्यन्तवैदिवहिर दिरूपा्धह्नय- विधो वाक्यसेद्ः एवसेकषिरिष्टापरं च न शक्त्या विधां दाक्यम्; कारकयो भावनायामेवान्वथेन मिथोऽनन्वयाव् ; तथापि रक्षणयेकविशिष्टापर निधीयताम््, वेशविरोषरक्षणायेक्षया तछक्षणायाः पदद्वया्थघटितत्वेन न्यायस्वादिति-- वाच्यम्; अन्तर्वेदि बहिेदि या ॒विशेषणमित्यसाविनिगस्यत्वेन क्षणाद्वयेन ऊक्षयद्वयदिध्यापरया चाक्यसेदस्यापरि- 
हारात् । द्वितीयो दाहरणेऽपि समिक्या वेदेरैशस्वेन प्र्वानतदङ्गाथेष्वख स्थापितत्वेन तुस्यन्यायततया तदङ्जादिाधा- रण्यस्य वाच्यत्वात्, मन्यथा अञ्जीषोमीयाङ्गपयाजप्ु पुरोडाश विरासादनादौ वेदिभाक्चिसंभवात् यूपाध॑दरयेऽपि वेदे; श्राप्षतवेन एका्भेदिरोन निधाने परिसङ्खयापत्तेः । नच--वाक्येन परकरणगम्यसर्वारथत्वं वेदेर्बाभ्यत हि ेे्पाषेदयाङ्स्वानवगमात् न परिसदखयेति--वच्यम्; षद्रिंशव्परिमाणाथेवादख ह्यति शक्ष्यामहे कलौमियस सवायैत्व्ञपकस्वेन तद््धाजुपपततः । तथाच यूपारधान्तराथ॑तवनिषेषख पूर्वर्थाधैत्वस्य च वियेयत्वेन दाब्दपरिसङ्यायां ्रदोष्यम् । तद्वरं देशदिरेषे एका कश्चणेव । नच--यूपाधेदिशेन बहिर्वेदि विधीयते, अधान्तरे च वेदेः भराक्षतवेनाध- मन््वेदीत्यनुबाद् इति रक्षणा न युक्तेति- वाच्यम् ; अयुबादवैय्ापत्या कक्षणाचदय कत्वात् । अतएव समुदित बराक्ये रक्षणा; पदे रुक्नणायां पदान्तरवैयध्यीत् , विनिगमकामावाच्ेति दृतीयस्मे स्थितम् । तदुपपत्तेरिति । ्र्स्यरूपरकयाथतासयेख रक्षणं विनाऽनुपपन्नस्य वाक्यनिष्टतवेन ज्ञानात् वपक्यनिष्टलेनेव ङक्षणाकल्पकस्वं नहु प्रलकपदनिषत्वेनेति भावः । तस्पदाथेसं सेति । वायवा इत्यायर्थवादगतपदाश्यानासेकघंखष्टापरेयथेः। नतु तद्न्येदि । क्षिप्रदेवताभरसग्दहे तुस्व मेव प्रशस्यं अलयेकपद्सनक्तयैव छभ्यत इति भावः । इस्येव घीरिति । चाय््यं रेतमालभेत भूतिकाम इति विधेः "वाुवे क्षेपिष्ठा देवता वायुमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति स एवैनं भूति गमयतीत्यथेवादः । तत्र वयुः शीघ्रतमसतं सवेन खकीयेन श्ेतप्यरूपेण अयेन यजमानः उपधावति यजते स इष्टो वायुरेनं यजमानं प्रति भूति गमयति कफं भापयतील्थः ॥ स ॒चाध्वरमीर्मांसकमते व्ेतनदेवतातत्फठदात- त्वदेररीकत्वात् बाधितरोऽपि बरुवदनिष्टाजनकष्वरूपप्राक्स्तयधीदवारं भवति सोऽसेदीदिल्यादिवाक्या्थै दृष द्ररोक्पाननस्वर्षकस्वं नोच्यते : य च 

क्तपरान्नस्यरश्षङस्वं , तदा णसु रतम; इयादुकताथेखेव कीः स्यात्, नतु ्चेपिष्ठ- देवताभसाददेतुष्वरूपस्य $ ' प्रस ग्दाथवात् । अथ--भागघेयेन शेतपशुदः (1 # "उास्वानसंमवान्तस्य 

` 
चय् 

कयागेन उपधावति, भसप्वम्ीरतति ` छन्द्र्थेत्वमिति--चे्ञ; भाराशब्दसः स्वत्वास्पदद्रव्धा्यशे 



[ सलया० अखण्डा्थत्वोपपत्तिः ] गौडन्रह्मनन्दीयुता । ७०१ 

भिधेयका्यस्यान्वयायुपपन्तिस्तत्र रखध्षणाबीजमस्ति, प्रकृते च सर्वपदानां ठक्षकत्वादभिधेयास्वया- 
युपपत्तिनास्तीति- वाच्यम्; केन तुभ्यमभाण्य भि्ेयाजुपपच्या लक्षणेति ? दिलु तात्पया दुपपस्या । 
तश्च तात्पयैमसिधेथान्वयविषयमन्वयसामान्यविषयं खरूपरमा्विषयं वेति न कश्िद्धिशेषः । 
अन्यथा यष्टीः प्रवेशयेत्यज्र रक्षणा न स्यात् । नच--भोजनभरयोजनकपवेशहानस्य यष्िष्वन्वयादुपप. 
च्िरेवास्तीति-चाच्यम् ; एवमपि भवेदानविरेषे ताद्पयप्रह पवोपजीव्य इति तदयुपत्तिरेव खक्ष 
णावीजमस्तु । विनिगमनाविरहेण योरपि व्यवस्थितविकस्पेऽप्यस्माकं न क्षतिरित्यवधेयम् । 
नलु-सवैपदानां खाक्षणिकलते घाक्याथौञुभवो न स्यात्, लाश्चणिकस्यानजुभावकत्वाटिति--चेष्ल) 
छाश्चणिकत्वे ऽप्युभावक्षत्वोपपत्तेः । दाक्तत्ेन द्ययुभरावकत्वम् , नतु तच्छक्तत्वेन; गोरवात् । लक्ष. 
णिकमपि चचिच्छक्तमेवः भद्धचयवौक्यार्थस्य स्वपदरश्षयत्वाभ्युपगमाश्च । तथाहि-अभिहितान्व- 
यवादः पदैः खशक्तिवसात् पदाथा अभिधीयन्ते, नतु समान्ते; सायै सारकसंबन्धातिरिक्तमरलर्संव- 
म्धकदपनापत्तेः । एकसंवन्धिज्ञानं छपरसंबन्धिस्मारकम् ; नतु खारकत्यमेव संवन्धः; हस्तिपका 
दिषु तथा ददतेनात्। अतणएवोक्तं--"पदमभ्यधिकाभावात् स्मारकान्न विशिष्यते ॥' इति । अक्नातक्ा- 
पकत्वाभावान्नाजुभावकम्, संबन्धान्तराभाचाचच न स्मारकम्, कितु रक्लयाऽन्ञातज्ञापकमिति 
प्मारकसददामियर्थः । स्मरतयुभवातिरिक्त च क्षानं प्रमाणवटादायातमङ्गीकार्यमेव; पदार्थत्तने 
रत्तालक्लेखाच, तत्तो्ेलनियमभङ्गेना्र तत्पमोषकर्पने चातिगौरवात् । तथाच पद्जन्यस्मुतययु. 
भवविलक्षणक्ञानविषयीभूताः पदाथोः अभिहिता इत्युच्यन्ते । तादशाश्चाकाह्काच यु खारेण खान्वयः. 

गोडबरह्यानन्दी ( रघुचन्द्रिका ) 1 
उपधावतेश्वाश्रयणरूपल्ागोदेदयत्वादौ सुल्यघ्वेनोक्ता्योराघुनिकरुक्षणपेश्चया वाक्यतात्पयौनुपपत्या सञुदितवास्य 
एव प्राल्लस्चरक्षणाया युक्तत्वात् , देवताप्रस्ादसखयाध्वरमी मोंघकानामटीकस्वेन तन्मते तत्र तात्पर्यासं भवात् , मसादहेतु- 
स्वस्य तरिभ्यनपेक्षितस्पेन विधिना व्वेकवाक्यस्वादि्यारिना उक्तैकवाक्यस्व भङ्प्तेश्च । अथ--उक्तदेतुप्येन बिध्ययेक्षित. 

यरववनिष्ठाननुबन्धित्व खाक्षेपाञ्नोक्तदोष इति--चेन्न; बरुवदनिष्टाननुबन्धिस्वरं षिनाप्युक्तदेतुप्वोपपततेः, ताप्पर्यतिषये 
बोपेऽलीकाधे मानास भवस्य तावताप्यजुद्धारान्च, सोऽरोदीदिलादो शक्तिरभ्यवाम्यार्थस स्वैस॑मताङीकत्वेन तारा. 

तरिषयत्राघ् तद्न्यवाक्याथख वाक्यकक्षणयैव वाच्यस्वाच्च । का्यस्यान्वयपलुपपत्तिरिति 1 भाशस्त्यं विना कर्मणः 
, कार्यष्वानुषपस्या कमद्वाराऽपूवस्यापि कायैस्वाजुपपप्या का्यान्वयानुपपत्तिरिव्यथेः । प्रामाकरमतेन काव ल्याभिधेयस्वम् । 

मष्टमते अवसनारूपाभिधेयान्वयानुपपत्तिर्बोध्या । अथवा यथाश्चतस्याथं बादाथेख कविस्ठत्वेन क्रविद्धाधितस्ेन 
क्ृचिद्िश्यनपेशक्षितस्वेन ्ियारूपाभिधेयस्य तत्रान्वयायुपपत्तिरिति स्वमतसाधारणोऽथैः । प्रकते सलादिवाक्ये । 

अभिपेयन्वयविषयं शक्या्थमात्रबोघस्थले । अन्वयसामान्यविषयं इक्यरक्ष्षबोधस्थले । खरूपमान् षिषयं 
अ्ष्टमकादादिवाक्ये । प्रवेशन विशेषेति । अवेश्चनत्वरूयेण प्रयेशनविेषे तात्पर्यं गृहीत्वैव तदन्वयानुपपक्तिभं द्या; 
भन्यथा प्रपेशनान्वरे वाष्पर्॑मरहे उक्त्रचेश्चनान्वयायुपपन्तरकरिं विष्करस्वात्। तथाचोपजीव्यश्वात्ताप्प्यमेवानुपपस्न रक्षणा. 
कर्पकमस्तु । नच--तसतीतीष्छयोश्वरितस्वरूपतासयोपेक्षया अभिधेयान्वयख रभुरवान्तद नुप पर्तिरेव तत्कर्िपकेति-- 
वाच्यम् ; तस्प्रमादाक्तस्वसूपतात्य्यैस्याभिेयान््य पेक्षया गुरुत्वा भावात् , प्रमाट्वख जातिस्वात् प्रद्युत वेद विश्वादि- 

पदाभिषेयस्यातिरुर्त्वेनाभिधरेयान्वयस्यैव तास्पयौपेक्षया गुरस्वात् । तत्तद्राक्य पद्ष्यक्तिषु॒तत्तद्थ॑तासपयीनुपपत्त- 
निवेक्तेऽरि न गौरवम् ॥ आशनेप्यसमानाधिकरणदेवाक्षेपकस वाच्यतया शङ्गापदादो पदान्तराभियेयान्विता्थकतवस्या- 

जुपपन्तेरेव त्वया चाच्यस्वात् । नन्वथैवादेषु प्रशस्ये सख्ादिवाक्यस्य चाखण्डे त्यां जु पपत्तिधीहेत्रस्त; राघधात्, 

नतु शक्तिरुभ्याथीनामन्वयालुपपत्तिधीः, गौरवात्, गङ्गायां घोष दत्यादा्पि गङ्गादिपदे तीरतास्पर्यानुपपत्तिधी- 

हतरश्तु, नतु घोषान्विताथैकत्वस्य; गौरवात् , राजा यातीखादौ तु राज्ञपदख राजकायकारिस्या मरोहिताक्षौपरावस्वा- 
दिुहतरखूपेण रक्षणा, तत्र गमनान्वितार्थेकत्वस्याञुपपत्ति धीरेव हेतः, नत्न्तरूपविशरिष्टपरत्वस्य; गोरवात् › तत्राह-- 
वितिगमनाविरहेणेति । उक्तविशिष्टपरत्वानुपपत्तिक्षानस्य उक्तस्यरे देतुव्वन्तापकयुक्यभावेनेव्यथः । उयवथित- 

विकरप इति । उक्तस्य उक्ताथकसष्वस्य स्थरान्तरे त्तद पर्वसखालुपपत्तिथीः हेत्रिति भ्यवस्थितविकनत्प इत्यथः ! 
स्मारकसं बन्धेति । सारकत्वरूपसंबन्धेत्यथेः । पकसंबन्धिक्लाने सारकूपवान्यो यः सार्य संयोगादिः संवन्ध- 
खद्विशिषटकानम्। तथा दश्षीनात् स्य्स्त्यादिसंयोगादिना इहाततया सारकस्वदशैनात् । अङ्गीका्ँसिति । 
प्रातीतिकिषयज्षानसय तथाप्वमङ्गीकृवप्रियपि बोध्यम् । रश्रतेसत्तावराहिष्वनियमेन तत्ताचुधेखादपि न स्प्रतित्व- 
मिलाशयेनाद--पदार्थक्ानेति वादशा; उक्तहानदिष्याः । अचुभावयन्तीक्ति । उन्तनारखाजुभवहेत्नात्त- 



७०२ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेद; २] 

मनुभावयन्तीति वाक्याथ क्ष्य इत्युच्यते; पदेन यत् चोध्यते तच्छक्यम् पदान यत् बोध्यते, 

त्क््यमिति नियमात् 1 अतण्वोक्त-धवाक्याथा टश्ष्यमाणो हि स्वैतेवेति नः स्थितम् । इति । 

यदपि पदाभिषितप्दा्थस्मायत्वं तीरादौ लक्षयत्वम् › वाक्याथं तं तदजुभाव्यत्वमिति विशेषः तथापि 
पदार्थवोध्यत्वमादाय लक्षयत्वव्यपदेशाः । अतएव प्दार्थैन प्दारथलक्षणायां पू्वैसंबन्धक्ञानापेश्ष; 

तख सयैत्वात्, वाक्यार्थलक्षणायां तु न तदपेक्ता; तस्याभाव्यत्वेन प्रैस बन्धज्ञानानपेश्चत्वात् । 

यदरा्टक्षणायां पूवेसंवन्धक्ञानमेव वाक्या्थ॑रुक्षणायामाकाद्कादिकमेषेति परस्परनिर्पेक्चमुभयं 

नियामकम् । यतो ऽपूच वाक्यार्थे शक्यसंबन्धितयः ज्ञातुमर्क्ये कथं ठश्चणेत्यपास्तम्; पदार्थरक्त- 

णाया एव तथात्वात् । पंच पदशक्तेः पदार्थोपस्थितावेबोपक्षयादुपसितानां च पदाथनामन्वया- 
चुभावकत्वात् स्वपदलाक्षणिकत्वेऽपि न वेदान्ववाक्यानामन्वयाजुभावकत्वालु पत्तिः । स्यादेतत्-- 
अभिहितान्वयवादे मा भूदजुपपत्तिः; अन्विताभिधाने तु भवति । तथाहि--पदानामन्वयानुभवः 
जननसामश्यसेव शक्तिरित्युच्यते, पकैकपदाथोपस्थितिस्तु स्मृतिरूपा, न शक्तिसाध्या; पकस्व 
न्धि्ञानादपर संबन्धिसरणस्य हस्तिपकादिसा धारणत्वात्, अन्वयाछभवजननसामथ्यैरूपस च 
मूलस्ंवन्धस्य विद्यमरानरात्। अतएव पदशाक्त्साध्यत्वात् पदार्थापस्थितेः स््व्यन्तरसाघारणा- 
यास्तद्वैजाव्यकद्परने च मानाभावाद्थौध्याहार एवासति वाधक्रे, न पदाध्याहारः; पुष्पेभ्य इत्यत्र 
साधुत्वार्थं स्पृहयतिपदस्य "विश्वजिता यज्ञेते'त्यत्र नियोस्यलखाभा्थे ख्ैकामपदस्य सौय चरावति- 
देराप्रपसि अये जं निर्वपामीति मनने प्ररृतौ वचकपदवत्तया इ्पतोपकारे अध्निपदवाधेन बाच. 
कपदरामाय सूर्यंपदस्य चाध्याहारेऽपि पदार्थस्सरणाय वाक्याथोनुभवाय वा तदनपेक्षणात् । 
रान्यत्वं च पदजन्यान्वयाुभवल्येनेव, न पदजन्योपस्थितिजन्यान्वथाजुभवत्वेन; गोरवात् । अतणव 
योभ्यतावच्छेदकस्य लिद्वेतरत्वादेः पदादरोषस्थितस्यापि प्रदजन्यान्वयाजुमव विषयत्वाच्छाभ्वत्वम् ; 
अन्यैरप्यजुकूखत्वधत्तियोमित्वादीनां तंथात्वाभ्युपगमात् 1 एवं च चैबोऽयमित्यादौ रोके “उद्धिदा 

गोडबरह्मानन्दी ( लघ्युचन्द्रिका ) 1 
द्विषयेषु तटुपरचारो बोध्यः 1 अतीतानताथौनां हेतुस्वासंभवात् जातिरूपस्य पदार्थस्य लिखध्वेन तदसमिश्ायेष 
चेदं, लिङ्गस्यैव क्तानसंबन्धेनाथेख हेतुष्वं - वा . बोध्यस् । अविद्यमानस्यापि तेन संबन्धेन हेतुत्वं विचेचितमेव ! 
वैदान्तवाक्यानामिति । म्रलेकरूपेण पदानामननुभावकस्वेऽपि एकपदसममिष्याहतपदान्तरत्वरूपाकषकुयक्चान- 

विधया वाक्यक्ञानमयुभावकस् › येन खूपेण रुश्चणा तेन. ख्पेणानुभावकवास्ीकारेण राक्चणिकाजुभावकस्वग्रयुक्तवक्ष्य- 
माणदोषामावादितति भावः । रुक्षणिकस्यालुभावकत्वे दोषं चक्तुमन्विताभि धनवादः प्राभाकरसंमतं व्युप्पादयति-- 
तथाहि पदानामियादि । पदार्थोपस्थितेः श्दबोधोपधायका्थस्शतेः । स्मृद्यन्तरसाघारणायाः पदा- 
जन्यस्छरिखाधारणरूपेण ल्ाब्दबोधहेतोः । तद्धेजात्यकस्पने पदाजन्यस्म्तिव्याद्ृत्तरूपेण तस्या; शाच्दधीहेतुस्व- 
कल्पने । अथी ध्याहारः दारप्रियदो पिधानादिरूपाथकस्यनम् । न पदाध्याहारः न पिधेदीलयादिप्दकस्पनः । 
साघुत्वाथ स्प्हयतीयादियोगे सयेव साधुत्वाय । नियोज्यलाभार्थमरित्ति । यागे सवणा हियोञ्यकस्व- 
त्ञानखुः यागतिरोष्यकस्वगकामकार्यत्वान्वयबोधं अति योगम्यतारूपखर्मसाधनत्वान्वयवोप्रे योग्यताज्ञानस्वात् 
नियोज्यान्वयबोधाय स्वगेकामपद्ाध्याहारः । यजेतेति लिद्रः यदि का्चवाची न खात्, तदा खभकामपदुसम. 
भिग्याद्कतो न खात् इति तकेणेव छिः कायं वाचकतासिद्धेः तस्कामनियोज्यकस्वशा्दबोधस्य तत्कामवान्चकपद््ो्ं 
विनानजुभूयसमानच्वेनाथौध्याहरेण तद्िर्वाहात् । नियोज्यस्य च कामनाविशिष्टख मेदं कर्थमिति बोधः 
जनकत्वम् । तथाच्च विश्वजिद्यायविरोष्यको क्थीजनकः सगेकामनाविरिष्ट इति शाब्दबोधो निथोऽयान्वयबोघधः । 
नयु-स्वगैकामकककूत्वमेव योग्यतस्तविति-चेन्न; कामना विशेषणञुपरक्षणं वा । नान्त्यः; अनुगतानतिभसक्त- 
स्योपरक्ष्यतावच्छेदकखासंभवाव् । नायः इत्तिसिमवायिष्वस्य कामनायां बाधात् । तिजनकप्वखभ्रकृते कवैद्व- 
रूपत्वे तु कामनायाः गुरुमते साश्चात् कृयननकखात् तखा बाधः, छूतिकारणीभूतं यत् मेदं कायैमिति ज्ञानं तत्र 
लिङ्गतावच्छेदुकविधया कामना ग्रयोजिका; काम्यसाधनतालिङ्गकल्तिखाध्यताश्चानसख गुहमते कतिहेतुत्वात् । तथाच 
इतिप्रयोजकत्वनिवेरो कृतिन्ताध्य तद्वारा तज्ज्ञानस्य वाच्यस्वात् अथमं तादराधीजनकत्वं कामनायामवरयं ज्ात- 
भ्यमिति तदेव योग्ब्रतेति भ्येयम् । वाचकपद्वत्तया ङस्ोपकारे स्ीयपद्दक्लधीनबोधरूपोपकारजनक- 
वया हहे उपक्ारघहमावेन पदाथौनामतिदेश्यात् भङ्ल पू्खाधनदेवतां प्रति पदशक्तिकानजन्यबोधरूपोपकार्खः 
मह्य हृतस्य सोय प भनसूयेदेवतोदेदेनातिदिश्स्ा्निपदेना संभवात्. सूरयपदोह इति भावः । -तदनवेक्षणा- 



[ सला ० अखण्डार्थ॑स्रोपपत्तिः ] गोडब्रह्यानन्दीयुता । ७०३ 

यजेत पशुकामः इत्यष्टौ च वेदे प्रयक्षोपस्थितानातरेव चे्ोद्धिदादिपदनिं नामतवेनान्धयः; अस्यथा 
चेचपदवाच्योऽयं उद्धित्पद वाच्येन यागेनेव्यादिकल्पने रश्चणापरसङ्गात्, अगरदीतसङ्गतिके पदे तद्- 
योगात् । “वटः परो ने" व्यत्च नअन्वय इव चैत्रो ऽयमिस्यादिनामधेयान्वयेऽपि विभक्ल्यर्थद्वास्त्वान- 
पक्षणेन भ्युत्पस्यम्तरकस्पनात् नजस्वये बिभक्त्यथोपेक्चायां जितमद्वेतवादिभिः; नीं सुगन्धि 
मददुत्पलमितिवत् घटपरनञजथौनामेदान्वयोपपन्तेः । नामधेये विभक्व्यथौपेश्षायां वेदे नामधेयत्वं 
न सिभ्येदिति जितं पूर्ेपक्षिणा, “सोमेन यजेतेलयत्ेव मत्व्थरुक्षणयोद्धिदा यज्ञेतेव्यादावपि विशिष्- 
विधित्वो पपत्तेः, उभयत्र लक्चषणायस्तुख्यत्वेऽपि अदृत्तिबिरोषकरत्वेन विधित्वस्थैवो चितस्वात् 1 
वातिककारणां ठ पवार्थोपस्ितेः पदशक्तिसाध्यत्वात्तदर्थं सर्वैत्र पदाध्यादाराह्गीकारेऽपि नामथे- 
यान्वये व्युत्प्यन्तराध्रयणमरस्त्येव । तथाच खयमेव व्युत्पादितं नामघेथाधिकरण इत्यरं भसक्तानु- 
भसक्या । प्रक्ृतमसुससमऽ--णवं सखिते रश्चणिकमप्यन्वयानुभावकं चेदत्वयादुभवजननसामध्ये- 
मेव शक्तिरिति लाक्षणिकस्यापि वद्धसान्पुख्यजघन्यविभागो न स्यात् । तथाच लिङ्गाधिकरण-. 
विरोधः । तत्र हि बरहिदेवसदनं दापी्यादिमन््ा्णां सख्ये जघन्ये चार्थे लिङ्गाद्धिनियोगः उत युख्य- 
एतेति संशय्य उभयोरपि शयाव्दत्वादुभयव्रापि विनियोग इति पते, मुख्य एवेति सिद्धान्तितम् । 
अथोमिधानसंयोगान्मन्रेषु रोषभावः स्यात्तस्मादुर्पत्नि संबन्धोऽयैन नित्संयोगादि'ति। अथाभिया- 
नसामथ्येरूपालिङ्गच्छुत्यविनियुक्तेषु बर्हिदेवसदनं दामीत्यादिमन्नेषु रोषभावो विनियोगः स्यात् । तच 
सामथ्यं सख्ये, न जघन्ये शब्दसामरथ्यादुपस्थितो द्यर्थो मुखमिवावयवहितो भवतीति भुख्य उच्यते । 
मुख्यार्थ॑सं बन्वाढुपयितस्तु जधनमिव व्यवहितो भवतीति जघन्य उ्यत्ते । तथाच जघन्येऽथं 
विनियोगं घ्रुवतापि तदुपस्थितये घुख्योपस्यितिवैन्तव्या 1 तथाचोत्पत्तिसं बन्धः खभावसंबन्धोऽथीं 
भिधानसंबन्ध एव विनियोजकः स्यात्; तस्याथैनियतत्वात्, तावतैव खाध्यायविधेश्चरिताथैत्वात्। 
पि ~~~ ४ 11 ~^ ~~~ ~~~ ^-^ ^-^ 

गोडन्रह्मानन्दी ( रुघ्ुचन्द्िका ) । 
दिति! तथाच श्राए्दनोधजनकतां पदाजन्थस्मरतिसाधारणरूपेणेव क्सता न व्याहतेति भावः । छ्ान्ध्वं प्रब्द 
त्वाश्रयधीविषयत्वम्् । अन्ये; प्राचीनतार्किंकादिभिः । प्रद्यक्षोपस्थितानां प्रयक्षादुपस्थितानाम् । तेन स्छलादि- 
बिषयना्नामप्यत्वयः । अगृहीतसङ्गतिश्चि अयृदीतश्चक्तिके । शक्तिद तिना शक्यसंबन्धशानं नेति भावः । नतु 
चिमक्िविय्यपरिहाराय चेच्रादिपदे तद्धाच्यरश्चणावदयक्छो$ अन्यथा चेत्रादिनामोत्तरपथमादिचिमक्तर्विरोकणविभक्ति- 
त्बेनाभेदस्य तदर्थत्वेन तद्य नामाथौन्तरे अन्वयासंभवात् , एवमद्धिदेद्यादिषेदे वृतीया्थैकरणस्वस्य भवना प्रति 
उद्धिदादिनास्यसंभवात यागपरिच्छेदद्ारा तत्संभवेऽपि यागनरष्टकरणतावो घकस्वेनोद्धिदेखस्य यनिसामानाधिषर- 
ण्य भङ्गपत्तिरिल्याशद्य विभक्तेः पष्ते पदस्ाधुत्वनिवहकः्वमात्रम्, न त विवक्षिता्थकल्वपरिति सष््टान्तं खयुिकं 

चाह--घटः पर यादि । व्युत्पस्यन्तरकस्पनादिति । यन्नासा चेच्रादिनान्नो वाच्यतासंबन्धेनान्वयः, वक्ना- 
मलमानविभक्तिकत्वं तखापेक्ष्यते । अत एव “हिमार्यो नाम नगाधिराजः", “हिरण्यपूर्वं करिए अवचक्षते" दइ्लादि- 
यथाश्चुतमेव सङ्गच्छते । यद्धाखर्थे उद्धिदादीनामन्वयः, तद्धातुसमभिव्याहृतवृत्तीयाचन्तत्वं तस्यापेक््यते । अत्त एव 
°भ्िह्तेचं चश्षेति्यादौ द्वितीयायन्तमपि साधु । य थाचाव्यय निपातान्यनामा्थयोरेवामेदान्वयनियमात् नलर्थे अमे- 
दान्यैंबन्येन नामाथःवयः, तथा नामोपस्थाप्ययोरेवामेदान्वयनियमात् नामालुपश्थाप्यख नाश्नो नामाथोन्वय द्रति 
भावः । अेदान्वय दृति । नघ्यत्तरं प्रथमाविभक्तेः पद्साधुस्वायावरयं वाच्यतया विशेष्यविभ क्तिजातीयव्रिजेषण- 

विभक्तेरसेदा्थकखभ्युस्पत्या च घटो सेद्एमिन्न इति बोधायच्तिः, अतियोगित्वाचुयोगित्वे त न भथमाथः; तस्कस्पना- 
पेक्षया विभक्यथैनेरपेश्येण शाब्दबोधं प्र्युक्तनन्धरितसमभिव्याहारन्ानसैव हेतुष्वो चलत्, अन्यथा बिमकय 
घटिवा्थबो तद्धतुस्वख भतियोगित्वादौ प्रथमाक्तेश्च कल्पने गौरवादिति भावः । पिरि ्रषिधित्वोपपत्तेरिति । 
सोमनिरिष्लेवोनिद्रम्यधिशिष्टयागस्य विधिस्बोपपत्तरिख्थेः 1 उभ्यत्र उद्धिदादिपदवाच्ये उद्धिदपदिदन्यविशिषटे च । 
प्रतृच्तिविश्चेषकरत्मेन नामधेयपक्षे नान्नः सद्कद्पादयुपयोगेऽपि द्व्यविशिष्टनिधिपक्चे यापाखरूपनि्वाहकत्वेनाभ्य- 

हितदव्यविशोषालुष्ठानप्योजकत्वेन । बिधित्वस्य दउभ्यविशिषटविधित्वस् । वार्तिककाराणां त्विति } भभिरिता- 
स्वयवादिरवेनेति रोषः ॥ श्ुते्ैखवश्वेन तया विनियुक्तमन्नो न रिङ्गेन चिनियुश्यत इति कदुन्यमन्नपरतया सतर्- 

मच्रपदं व्याचशे-श्रुलयविनियुक्तेष्विति । विनियोगः सभिधानसामध्यरुपटिज्ञाभिरिवाथरूपनहवलेदन दिर 

कभग्वनां प्रति कारकष्वेन बोधः । तच्च अनुभावकस्वरूपं च । न जघन्य इति खेदः! शनब्दसामथ्यात् अन्दः 

लुभावकस्वरपाव् । नु शश्याथाजुभावकल्मेन लिङ्गेन वितियुक्तोऽपि मश्रोऽसुख्याथन्रो धकस्वेन रिद्गेन -पचा्िः 



७० अद्रेतसिद्धिः । | परिच्छिद्; २] 

मुख्यसंवन्धस्तु न ॒शिङ्गम्; अनेकेषां सुख्यसंवन्धितवेनाथौनियमादचरमत्वाेति सूजार्थः । अत पव 

मुख्यसंभवे रक्षणा नोपादेयेत्ति सवैतन्त्रसिद्धान्तः । पद्बृत्तिह राकतिः पद्ाथद्त्तिश्च सक्षणा । खा 
च. बहु्कारेलयन्यत् । लाश्चणिकपदेनान्वयप्रतियोग्युपस्थितौ कृतायां यदवधि श्तं, तदेवान्वयाचु- 
भावकम् । अथवादपदानां स्वेषां छाक्षणिकतवेऽपि तदेकवास्यतापन्नं विधिपदभेवग्छुभावकम् , 

विधिना स्रेकघाक्यत्वात् स्तुव्य्थन विधीनां स्युरिति न्यायात् । तथाच खत्यादिपदानां स्वेषामपि 

लाक्षणिकत्वे कथमन्वयानुभवोपपत्तिरिति- चेत्, नेष दोषः; शक्यस्येवान्वयायुभवाभ्युपगमात् ? 

लक्षणा त्वैकदेदाव्यायमाजाय, नस्वराक्या्ोपस्थितये गरि इत्यादिवत् । अत पव वाचकानामेव 

लाथ लक्षणेयमिव्युक्तं थक् । नजु जदलक्षणाभ्युपगसे कथमन्वयानुभवः £ इाक्येकदेरास्यापि 
तत्राभावात् । तथाचोक्तं संक्षेपारीरके--.साभासाज्ञानवाची यदि. भवति .पुननरह्मराब्द्स्तथाहं 

श्यो ऽदङ्कारवाची भवति तु जहती लक्षणा ठत पश्च' इति । असन् यक्षे अन्वितामिधान- 

वादानभ्युपगमान्न दोषः । पश्चद्याध्रयणं तु जहदजहक्षणायक्ष पव । तथाच ददतं तत्रेव-- 
'अभिहितघटना यदा तदानीं स्मरतिसमवुद्धियुगं पदे विधत्तः । परदश्ि पुनरन्वितामिधाने 
पदयुगुखात् स्खतियुग्ममरेव पूर्वैम् ॥ इति । त्वग्रदीपिकारदादयस्तु अभिहितान्वयपक्षमेवोरती- 

"१० 

गोडब्रह्मानन्दी ( कघुचन्द्रिका ) । 

लियुज्यताभर्, ठत्राह-- तावतेति । तथाचाकाह्कुदान्तेः न पश्चाहिनियोग इति भावः । मुख्यर्खंबन्धः सुख्यारथक्ञान- 
दवारकममुस्या्थबोधकत्वम्र् ! न लिङ्क न लिङ्तया विपियोजकम्र् । अनेकेषामिति । सुख्या्थनानत्वे तु सुखयाथै- 
विशेषविनियोगे त्पयप्राहछमेव चवद्धिमियोगे नियामकम्, तद्भावे तु नानाञ्ुस्याथैषिनियोग इष्ट षवेति भावः । 
चरमत्वात् सख्यार्थोपस्थिस्युत्तरसुपस्थितस्वात् । नञ्ज भनेकेषां सुख्यसंबन्धस्वे तदाश्रय वरिरेषे तास्पयमराहकमेव 
चद्विनियोये नियामकम् , तदसचे तु नानाञुख्यार्थष्वपि विनियोग इष्यताम् › नच--चरमस्वं रक्ष्याविनियोगनिया- 
मकमिति--वाच्यम् ; दक्तिसंबन्धेन सुस्या्थस्येव हाक्यसंयोगादिख्परुक्चणासंबन्धेन रक्ष्याथस्यापि पद्संबन्धितया 
तयोद्धंमोरपि पदेन प्रथममुपरस्थितिसं मवत्, अतत आद-अत एव मुख्येति । ननूक्तरीलया तादससिद्धान्त एवानु- 
पपश्च>, रश्राह--पदवृत्तिहींति । पदाथेचत्तिरिति । शग्दबोधायुश्रस्सारकत्वप्रयोजफमूकरसंषन्धो चृत्तिः । खा च 
पदे अदुभावकष्वम् › अथ तु शक्यरूपे लश्ष्याथेसंयोगादिरिख्थः । तथाच गङ्गापदे तीरादेः संयुक्तशक्तिरूष्वादिरूपेण 
संबन्धनिश्चयो यद्र न इतः» तदापि शक्तया प्रदाहोपख्िष्युत्तरं भवाहश्य रीरसंबन्धित्वेन क्तानात्तीरोपस्थिलया 

खाम्दबो धात् पदक्षानस न रदयस्मारकत्वम् , तु शक्टयाथैन्ञानस्य ! अत पव शक्यादशक्योपस्थितिरैश्षणेति इद 
तार्किकाः ! अहाक्योपस्थितियेनेति बहुनीषिणा शस्यमाधित्येखथेकपञ्चम्या येनेति प्रयोजकवार्थकदृतीयाया 
षा। भशस्योपस्थितिग्रयोजक्ख शक्यनिष्ठस्याद्रक्यसंबन्धय रुक्चषणास्वसुक्तम् । यभराश्चते पदसंबन्धिदततिज्तानप्रयो- 
ज्यस्य पदार्थक्तानस्य श्ाब्दधीहेतुस्वम्; न त॒ श्ाब्दधीदेतुपदार्थन्ञानमेव वृत्तिरिति; असङ्तेः । पदसंबन्धिष्वं तु पव्. 
तच्छक्षयान्यवरनिष्ष्वमिति भावः । वस्तुतो रुक्चणायाः पदह्त्तित्वेऽपि राघवाच्डवयबोधकत्व रूपं सामथ्यं विगियो- 
जकम् , नतु दराक्यसेबन्येन नोधकववस्पदमिति बोध्यम् ! लाक्चणिकपदेनेति ! ठसाधिङ्गधिकरणविरोधपरिहारा- 
येखदिः 1 न्यायादिति 1 इति वाच्यमिति शेषः । शक्यस्यैवेति। सल्यादिषदानामित्यादिः ! सलयव्वादिविशि्ट- 
विषयकानुभवे बिरोष्यतया श्ुद्धास्मनोऽपि भानात् छदास्मावुभावकसं सद्यादिपदानाभरस्येदेति जहदजहलक्षधा- 
न्करुक्गास्थकर धव लाक्षणिकमननुभावकममिति भावः । अभिहितधरना अभिहितान्वयमताघ्रयणम् । परशि 
यष्मनोऽपि भानात् गुदधात्मनि स्छतिसमवुद्धिधुगम् । जन्विताभिधानमवाश्ये छनः परदसि स्मृतिम् ! 
पूं वब्दबोधासपूर्वम् । पदे इति द्विवचनम् । युगादिपदं चाविवक्षितार्थकम् ॥ तेन सद्यादिवाक्येखु नानापदक्तान- 
जन्यकानराभः ! अच परसि । स्तिप्रयोजकोऽदुभावकत्वरूपः मूकसंबन्धः स्शृतिखमदुद्धिभयोजकः । श्तिशच- 
पररि उष्टश्चणायां न संभवतीति जहदनहशक्षणप्च एव तदुभयोक्छिरिहि भवः । नयु विशिघ्ठबोधे छद्बिरो- 

ष्य भानानम्युपगमपञ्ञे कथमन्विताभिधानपश्षाश्नयणे, विलि्ठानुमावके सल्यादिपदे जुदधारमातुभावकत्वध्मिययेन 
जषदजह्छकषणावत् तदृन्यसाधारण्येनाजुभावकस्वनियमादिखत जह--तत्वथदीपिकेति । सखवैथा निकिष्टबोये 
विरोष्याभानपलेऽपि । ननूकतरीत्याऽभिहितान्वयान्विताभि धानपक्षयोध्यष्यादने न युक्तम्; ताकिकादिमतख 
तद्रचेसापच्ेः, तथाहि-नाद्यषक्षे तस्परदेशः, ताकिंकादविमते पद्ानासनुभवभयो चकशक्तिसपिकारेण तस्या एव 
गूछकतकन्वत्वसंभयेनाथसास्कस्वसंभवाव्; नाप्यश्तये ताकिंकादिभिरन्वि्ासिभ्रष्वपक्षस्म दृषणार्, उक्तं हिं 

धवजन्योऽलु भवः अफिवताथतिं कयः तथाष्यरन्कितस्काथेन्पग्दधीस्वेत पदजम्यता, फु 



[ तचव० अखण्डा्थत्नोपपत्तिः | गोडजह्यानन्दीयुता । ७०५ 

चकः, सर्वथापि सिद्धान्तादुङ्कुकत्वादिति न किचिद्वयम् । तार्किकमतस्योभयपक्षवहिभीवादिक च 
बेदान्तकर्पताथांस्युत्पादितमिल्युपरम्यते ॥ इत्यदैतलिद्धौ सल्यायवान्तस्राक्या खण्डा धतो पपत्तिः॥ 

अथ तवमस्यादिवाक्याखण्डाथत्वो पपत्तिः । 
पये तक्वमस्यादिम्रहावाक्यपश्चकाुमानमपि निरषम् । नच सोऽयं देवदत्त इत्ययं दष्टन्तः साध्य- 

विकखः; विचिश्रामेदस्य बोचधधितुमदाकयत्वात् । तथादि--किमन्र तदेशकार विशिष्ट पतदेश्चकाल- 
वेशिश्यं प्रतिपाद्यते, एतदेशकाख्विशिष्टे वा तदेराकाल्वेशिष्े, तद्धिरोषणयोरेकयं वा तद्धिशिश्र- 

योरेक्यं वा । नाचः तदेशकाटवेशिधयस्याप्रलयक्चत्वेनावे यत्वात्, तत्कवाखादैरिदानीं खचरापत्ते । 
न द्वितीयः; एतत्कालादेरन्यदा सच्वापत्तेः; न ततीयः; बाधात् । अतव न चतुर्थोऽपि; विद्लेषणस्य 
भिन्नस्वेन बि्तिषणवि्तेष्यतत्संबन्धात्मकस्य विशिष्टस्य भिन्नत्वात्, अतिरिक्तत्वेऽपि विशेषणभेदेन 

विरेष्यभेदेन च तद्धेदनियमात् । तथाचोभय विद्ेषणपरिव्यागेन विशेष्यमाअ्मभिन्ने बोध्यत इति 

सिद्धमखपडाथत्वम् । तदुक्तम्-“अव्रिरूढविशोषणद्धयप्रभवत्ेऽपि विशिष्टयोद्धैयोः। धरते न यदेकता 
तदा नता तद्धि परीतरूपयोः ॥ इति । यदा हि श्रण्डी कुण्डली" त्यादौ दण्डङकण्डलादेरेकदेशका- 
लखाचस्थितत्वेनाविरोधेऽपि न तद्िशि्टयोरेकयम् 3 विशेषणयोप्प्कयापत्तेः, तद्ा कैव कथा सोऽयमि- 

त्य तत्तेदन्तयोरेककालानवस्थाननियमेन परर्परवरिरुदत्वात्तद्धिशिष्टयोरेक्यस्य । खक्षणयेक्यबोधनं 
१७१०४००, क कक द क त 

गोडत्रह्मानन्दी ( कघुचन्द्रिका ) । 

स्या्थशाब्दस्वेनेति नान्विताभिधानं युक्तमिति, तत्राद--ताकिंकेति । तथाचोक्तापत्तिरिषेति भवः । भावादिक- 

मिदखादिपदसायमथैः । स्यादिपदानाःमखण्डान्ुमावह्वेऽप्यन्विताभिधानममिहितान्वयश्च न विरुध्यते; अकाट्ा- 

दिभियीद्शाुभवो जायतते तन्नननालुकूलायाः शक्तेः पद्निष्ठाया अन्वितामिघानरूपत्वात्, पदाभिहिताथनिष्टया 

असिदिठान्वयरूपस्वादिव्यादि ॥ तकैःरित्यादि--सत्यादिवागखण्डाथोजुमाध्वान्तविनारिनी ॥ इति लशु. 
चन्द्रिकायां सलयाच्वान्तरवाक्याखण्डार्थतो पपत्तिः ॥ 

विधिष्ठामेदस्य विचिष्टे मेदवरिरोधिसंस्स्य । तेन देरकार्वेशिश्चखापि वक्ष्माणख संप्र; 
तस्यापि खाश्नयसेदविरोधिष्वात् । सोऽयमिलयादौ वाक्ये तत्तादेरुपलक्षणर्वे विरोषणत्वं वा । आदयेऽष्युप- 
लक्षण्यं विरोषणान्यत्वमान्नसुपाधिसा धरणं स्वोपस्थाप्यध मीन्तरस्येव उक्तवाक्यजधीविषयत्वम्, नतु खस्येवयेवं- 

रूपं या । उभयथापि रक्षणावस्यकत्वेनाखण्डलक्षणतेवो पषितोपरुक्षितलक्चषणाभ्यां युक्छ । विरशोषणव्वमभ्य- 

रितम् । अन्यथा "लोहितोष्णीषा" इत्यष्टौ लोहि व्यदेरविरोषण्वापत्तिः । अभ्यहितप्वं च विरोषणत्वेनान्वयस्तव 
द्राक्तिक्षानसाध्यत्वात् इत्यादि क्ानकार्थे वि षयहेतुर्वव्यवस्थापनप्रसङ्गादौ परपच्चितम् । द्वितीये विरिषटयोनौ- 

साथयोरमेद् एव वाक्यार्थो शख्यः; तथापि प्रकृते तवसंभवाद्क्षणया स इवश्य तद्े्चकाक्योरिवर्थकसाद्- 

यपमियदयेतदेशकाखयो रिल्धैकत्वादेशकारसंबन्धप्रकारकधी । एवं विरिष्योरमेदबोधकख विरोषणमान्रयोरमेद्- 
जोधरूल्मपि संभवति; “विधिनिषेधौ विरोषणघुपसंकामतः सति विशेष्यनाघः दति न्यायात् , भतसादश्बोधक- 
स्वमपि वितकंयति--तथाहि किमत्रेति । तद्विशेषणयो; वदेशकारुरूपविशेषणयोः । अप्रस्यक्षत्वेनेति । 
अलयक्षेण यत् ज्ञातं तदुदेगोना्वातं ज्ञापयिहु सोऽयमिस्युच्यते । तदेशकारुबिरिष्टत्व तु न ॒भ्यक्षमिति न तेन रूपेणो- 
देदंयतेति भावः । अनुदेदयत्वात् उदेस्यतानचच्छेदकत्वात् । तत्काादेरिति । उदेदयतावच्छेदकी भूत ॒चिरो- 
वणस समानकालीनप्वसंबन्धेन विधेयान्वयिषवेनेल्यादिः ॥ समानकालीनस्वसंबन्धेन खविरोभ्यान्वितान्वयिन एवं 

बिरोषणत्वम् , अन्यथा पचरणकाकते र दित्या मावेऽपि विशेषणस्वं छो हित्यय स्यादिति “छो िोष्णीषरा ऋत्विजः च~ 
रन्ती" तिशाख्नाथानुष्ठाने खात् । अतएव म्यादृततिबुदिकशछे विरोष्योपरक्तं विशेषणप्रिद्यादिनाचर्थिविकोषणादिरक्षण- 

यक्त युक्तम् । पव॑च विशेषणादीनामन्यथा रक्षणं अन्यैव परेणोक्तमिति भावः। अतपएवेत्युक्तदेतु विवृणोति-- 

विशेषणस्येति 1 भिन्नत्वात् असेदान्वयायोग्य्वात् । तथाच विरिष्टयोरभेदान्ये विरोषणयोरपि तदवक््य- 
कत्वेन वाध इति मावः । एककारानवस्थानेति । यतु तत्ता न देदकारसंबन्धखूपा, किंतु पूरवाजुमवष्वंसः, 
तस्य चैतदेशकाराशिरेष्ः--इति, तन्न; पूवौयुमवाकाटीना तत्तेलयलुभवविरोभात् ; तावतापि त देरकारव्रिशिष्टो- 

अ. सि, ८९ 



७०६ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः २ | 

तूभयत्रापि समानम् । छाक्षणिकत्वेऽ्पि दण्डी ङण्डरीव्यादौ विचिष्ठतत्पयोचनरखण्डाथैत्वव्यवदारः» 

सोध्यमिदयत्र वु अयंस तरवा अयनेवस इव्यादिसं राय विपर्ययज्ञानविषयीभरूतासेदमाचस्य बुभुत्सि- 

ततेन तत्रैव तात्पयौदखण्डाथत्वम् ; नह्यन्यसिन् वुभुस्सिते अभ्यत् सत्तिपादयिठसुचितमिस्युक्तम् । 
तततेदन्तोपस्थितिद्वारकामेदवोधस्यैव मेदभ्रमविरोधितथा नान्यतरपदवैयश्यैम् । यल्यभिज्ञायद्यक्ष- 
स्याप्यभिज्ञाद्धयोपसितसखरूपातिरिकाविषयत्वेऽपि उभयोपस्थितिद्धारकासेद् बोधनेन चम निवतंक- 
त्वम्, तत्समानाथैकं च वाक्यगमरेतदिति न बिशिष्टपरम् । यथाचाभिज्ञाद्धया त् भलयभिक्ञाया विषय- 
वेलश्चप्याभवेऽपि दारविरोषनिवन्धनज्ञानगतवेरुश्चण्यादेव फठमेद्;, तथा स्मतिरूपायास्तदिव- 
म्पदार्थोपस्ितेरनुमवरूपस्य वाक्यार्थबोधस्य । णंच “भिन्नप्रकृत्तिनिमित्तयोरेकाथबोधपरत्वं सामा- 
नाधिकरण्य"मिति प्राचां वचोऽपि निष्प्रकारक सुतरामुपपद्यते ! नयु--सो ऽयमिति प्रत्यभिज्ञा 
तावच्नाखण्डा्थविषया; तच प्रलयक्षे शब्दब्त्तेरश्चणाया यभावात्, तत्तेदन्तोे खिव्वेन तत्र निष्प्रकार- 
कत्वस्याञ्ुमवपरास्तत्वात्, तदनुद्ेखे त्वभिन्ञातो विषयवेलक्षण्यायुपपत्तेः ! तथाच शाब्द्भत्यभिज्ञा- 
ऽपि तथा, खप्रयभिक्णावगतस्य परं परति वोधनादिति- चेन्न, वृच्यनपेश्चतेऽपि पयक्षस्य बिर्िष्टा- 
मेदबिषयत्वे बाधस्य प्रतिबन्धकतया खरूपामेदमाज विषयत्वात् । अयेद्श्च न प्रकारः; स्वरूपतया 
प्राधान्यात्। तत्तेदन्तयोरपि न प्रकारता; भासमानाभेदरूपवेशिष्यप्रतियोगित्वाभावात् । अतण्व 

गोडब्रह्यानन्दी ( रघुचल्द्रिका ) । 
ऽयकियत्र विरोधालुद्धाराच । कैव कथेति । दण्डङण्डकामभ्यासुपहितो नाद्यन्तभिन्नी; अमिलितयोरेवोपाभ्योरस्यन्त. 
मेदशृत्वात्, तत्तेदन्ताम्यासुपहितावप्यदयन्तभिन्नो; परसरकारुसस्वादिति भावः । सम्रानमिति ! दण्डीत्यादाघु- 

पष्ित इव अङ्तेऽप्युपरक्विते रक्षणया तयोरभेदवोधन मिथः \ विशि ष्टतात्पयौत् उपि तयोरभेदतता्पया व् । 

इत्यादिसंराय विपर्ययेति । तततेदन्तोपरक्षितयोभेदावगाहिरसंशयविपर्थयेधैः । अतएव तत्तोपरुक्षितप्रतियो गि- 
कभेद्रितेतयादि वक्ष्यते । तथाच सेदञुद्धौ तत्तेदन्तयोपरक्षणत्वात्तभिव्कामेदबुद्धावपि तयोस्तद्युञ्यते । तत्र 
भेदबुद्धो तयोरप्रकारीभूतयोरपि प्रतियोगितावच्छेदकत्वेन संबन्धतया यदि भानं, यदिवाऽवच्छिन्नत्वनिशेपितभ्रति- 
योगिता वस्तुगल्या तत्तदन्तोप्ररुक्षितव्यक्तिमात्रनिष्ठा संस्भेत्या भाति, उभयथापि प्रतियोग्यञ्ुयो गिनोः छद्धयोः 
भेदबुद्धौ ानात्तक्गिवसैकता, अुद्धयो स्योरयेदक्ञानष्वेन, ्धयोश्च न विदोषणविशेष्यता; अल्यन्तासेदे निरिष्टमा- 
विरद्ादित्यखण्डविषयकत्वेन निवतैकतापयैवसानम् । विवेचितं चेदम् । तचरैतरेति । उपहिवनेदधीनिवतेनायोपदित- 

योरमेद्परत्वे प्रङ्घतवाक्यख न्यावहारिकम्रामाण्यहानिः; तादश्चाभेदख्य प्रातीतिकत्वात् । अतएव तञऽज्ञानस्यगज्ञाना नि- 
वतरेकत्वेन न सेदधीनिवतेकसम् ; उपदहितयो भेदस्य व्यावहमरिकत्वे बह्यक्तानमात्रतिवयत्वाच्च । नच--संदायसय सध. 
मिताचच्छेदुकस्वालुरोधेनेदन्त्वभानमावद्यकमिति-- वाच्यम् ; अआपातब्रह्ानादौ व्यसिचररेण तख तदनियमात् , 
भखण्डव्य क्ेतसरतियोगिकसेदसख चाखण्डव्यक्तौ विशेष्यस्वप्रेभवेनोक्तमेदख सै व धर्मितावच्छेदकत्वाच्च । नच मेदसि 
किंषिगूपेणेव प्रतियोगिनो मानम्, न सखरूपत इति-- वाच्यम्; तथानियमे मानाभावात् , परैरपि सेदरोक्छि- 
प्रयश्च एव तथा स्वीकारात्> जद्धव्यकतः स्वस्मिन् भेद्कत्पने तदसंभवात् । अथ--मल्य सेदन्तानखाहायैसान्ना सेद 
काननिवसत्वमिति- चेत्, भान्तोऽसि; अवरिचानिचरुस्या तत्कार्निषत्तौः स्वदीयाहायौ दिपरिभाषायः अप्रयोजकस्वात् । 
नच--किंचिद्रपेण जातीतरस्य विरेषणत्वनियमा दिदन्त्वाद्नेिव भ्यक्तिमानमिति-- वाच्यम् ; इदन्स्वस्यापि हदंभ्यक्ति- 
सरूपतया किंचिदूपेण विशेषणतपततेः, कण्दलिर्विकस्पकस्य मन्मते विषयविशिष्टतया साक्षिभाखस्ेन तथा निय. 
माभावा! न केवरं शाब्दबोधयेयं रीतिः, फिंतु प्रयक्चस्यापीति दृशन्तेनएखण्डार्थैत्वं संभावयति प्रत्यभिज्ञा 
प्रयक्षस्यापीति । खतयमिति | नीखो घट इया सम्रकारके तु नीरुप्वघटस्वाचुपहितयोरभेदसेव सेदस्यपि 

सप्वेनादन्दामि दाथकववं पद्योेति भावः । राब्चरत्तेरिति । अखण्ड तात्पर्यां धीनलश्चणयैव अखण्डतिषयकसल्व- 
मित्यभिमानः ॥ तप्त्पयानुपपस्या शब्दस्येव बाधान्यथानुपपस्या प्रयक्षखापि अखण्ड विषय दस्लथेनाङ--न चस्य 

नपे्त्वेऽपीति । बाधस्य विरेषणयोरमेद बाधस्य । प्रतिबन्धकतया इदन्खाद्युपहितासेद विषयकस्वे तटुपर- 
क्ितसेद्धीनिवतेकत्वासंभवेन चेति शेषः । पाघान्यात् नशेष्यस्वात् । अलन्ताभिक्रयोः विशेष्यविरोषणत्वा सं मव. । 
नच--ञुदधरूपेण बिरोश्यत्वेऽपि भेद्गभाव्वरूपेण विशेषणस्व मास्तामिति--बाच्यम्; भेद्ाभावस्वविरिष्खयाल्यन्तासे- 
दरूपत्वप्भावात् › ग्यक्तिसररूप एव तद्धेदाभावस्वस्य कटिपततया तद्विकषि्टख याव्यक्तिसन्त सर्वत्राभाषात् , जद्यणि 
तद्धदामाकत्वविरिष्टस मोक्षे निरहात् ! किंच व्यक्तिखरूपमात्रहानच्येवो रील सेदधीनिव तैकल्वात् व्य कश्च रूप- मेकचदः अकारो वास्यः । ख च विदोष्य एव । अत्व बकष्यते अनुपदं मेद्विरदध्य न कश्चिद्धमः, कितु स्वरूप- 



[ तत्र ° अखण्डार्थत्वोपपत्तिः ] गोड्रह्यानन्दीयुता । ` ७०७ 

न तस्यास्तत्तेदन्तोष्ेखिता, तदभिखपे तु निश्न्तयोत्पन्नाभिन्नाद्यादेव तथोलेखभ्यवदहारात् तच्च च 
लक्षणा खन्धपदैव । सर्वत्र निविंकस्पकाभिखाप दयं गतिः । नचामिज्ञाया अविशेषः; सश्रकारकत्व- 
निष्रकारकत्वाभ्यामेव विरोषात् । फलवैलक्षण्यं तृक्तमेव । अतण्व तत्तोपरक्षितम्रतियोगिकसेद्र- 
दित इदन्तोपटश्चितदेवदत्तखरूपे तात्पथीत् यथाज्ञानसुपदेरोऽप्युषपयते । मेदविरदञ्च न कथ्चि- 
द्मः, किलु खरूपमेव । तदेव चेक्यमित्युच्यते । नचायमस्ति नियमः खेन यथावगतं परं थति 
तथेव वाच्यमिति; सखमूहन्ञानेनापि भरो ठवुभुच्सितैकदेरो पदेरादयीनात् , ज्ञानमत्रसाभ्यस्वात् वुभु- 
त्सानुसारि्वाचोपदेशस्य । एवंच विरि्टविषयादपि ज्ञानादखण्डोपदेशो पपत्तिः । विरोषणोपरुश्चणा- 

विवेकश्चान्यन्र स्पश इति नेह भतन्यते । तथाच न दश्रन्तः साध्यविकलः । एवं तखमस्यादिमदहा- 
वाक्येऽपि बोद्धम्यम्। नञु--चिन्माचस्य चिन्मात्रेण सहासेदवो धने इष्टापत्तिः, अप्रसक्तनिषेचश्चः 
अभेद्श्चेत्खरूपमेव त्य खप्रकाश्चतया निव्यसिद्धत्वेनोपदेरावैयथ्यैम् , तदस्फूरणे च तद्धमुत्साचनु- 
पपत्तिः ̂ तच्वस्पदारथैशोधकेनावान्तरवाच्येनेवोपपर्या महावाक््यचेफव्यं च, एकपदेनैवोपपत्तः 
पदान्तरवेय््य च, श्रमकाटज्ञाताधिकाभ्रतिपत्तर्महावाक्यात् मेद घ्रमनिचृत्तिञ्च न स्यादिति-चेश्न 
चेतस्यस्य नित्यसिद्धत्मरेऽपि सा्बैह्याद्ुपलक्षितसखरूपज्ञानस्या्गाना दि निवर्वकस्य साध्यत्वात् । नचेवं 
सग्रकारता; तत्तादिवत् सावैश्यादीनामन्वयबोचाप्रकार्त्वात् उपायान्तरेणोतादश््ञानासंभवाचच 
नोपदेशवैयथ्यादयो दोषाः । स्मप्रतीतमेदाश्चयतावच्छेदकतियोगितावच्छेद्कद् योयलक्षितस्वरूप. 
माचज्ञानस्य सेदश्रमनिवतेकत्वेन विषयावैटक्चण्येऽपि फल्वेलक्षण्यात्, राद्ुभ्वे्यविषयत्वे तस्येऽपि 
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मिति । भासमानागेदरूपवेशि्येति । तत्तेदन््वथोः संसर्भस्य मासमानतया अनजुमवात् आखण्डाजेद रूपं 
वैरिष्वं मासमानतया वाच्यम् । तस्प्रतियोगिष्वं च न तत्तेदन्स्वयोरि्थः । यत्तु परिणम्य मानस्य देष दत्तादरः 
कारोपरक्षितख न पूरेकारोपरक्षितसखरूपेणालयन्तभेद इति, तत्तुच्छम्, यावत्कारमध्ये एक एव परिणामस- 
वल्कारमध्ये तत्तेदन्प्वयोः संभवात् । अतएव उक्तक्रमेण तत्तेद्न्त्वयोः प्रकारस्वासं भवात् विरोष्यव्वख -चाननु- 
भवात्! तस्याः प्रयभिक्तायाः । न तत्तेदन्तोह्ुखिता व्तेदन््वविषयकष्वसा मास्याभावः । तद्मिरपि प्रय. 
निह्ताभिरुपे। तथोद्धेखव्यवहारात् त्चेदन्ताबोधकशब्दप्रयोगाव् । तथाच यदुपलक्षितं - यत्र ताने विषयः, 
तद्धोधकदाभ्देनापि तदभिरूप्यत इति मावः । तत्र तदिद रूपाभिखापे तत्तेदन्तोपकद्चिते व्यक्तिमात्रे रक्षणाऽऽव- 
इयकी, अन्यथा अभिरप्यज्ञानेन तद्भिरापसमानविषयस्वव्याघातादिलाश्चयेनाह- तत्रेति । एवच तत्तेदन्स्वाभ्यां 
जानामीययुग्यवसायोऽपि व्याख्यातः; तत्रापि तयोरुपलक्षणयोरभिरापात् । सवै शय एवं वेदाहं ब्रह्मासीति 
आत्मानमेवावेदहं बह्यास्ीति आत्मानं चेद्विजानीयादयमसी श्यादिवेदे सोऽयमिति रोके च । सप्रकारक. 

त्वेति । अभिल्ञा्रलभिक्तयोरित्यादिः । क्ञानमातरेति । ओरोवृष्भुस्ितज्ञानवेतैवोपदेशदेठुता, न उपदेशान्यू- 
नानतिरिक्तविषयकड्ानष्वेन । नु तत्तेदन्त्वथोविंरोषणत्वमादाय विशिष्टयोरमेद एव व्याधैः, विरोषणवं हुन 
सविदोष्यान्वितान्वयित्वम् ; शब्दोऽनित्य इलादौ शब्दप्वादावन्याकेः, नापि विधेयान्वयकाटे पिद्यमानखम्) 

दण्डी भविष्यतील्यादौ दण्डादावग्यातिः, गृहनिष्टकाकादावतिव्यातिश्च । नापि विघेयान्वयप्रतियोगिता वच्छेदकूत्वम्; 
म्याब्रूर्यधिकरणतावच्छेदुकस्वमन्यूनानतिरिक्तदेशकारकरवं॑वा, यद्वत्तया ज्ञात ष्व ताद्पय॑विषयेतरान्वयः, तं 

बा । आये “साखरादिमाम् गौरि"यादौ सा्रादौ तस्पभ्भवेऽपि "गौद॒द्क' इला तदस्तभवः । द्वितीये दु 
तत्तादेरप्यक्षतम्; तद्वत्तया ज्ञात एवेदम्थान्वयात् , उपटक्षणघ्वं तु न तन्तादेरसि; यहुपस्थापितघमनान्तरवत्तया 
ज्ञात एव बिपरेयख विघेयवदुन्यव्यावृत्तेवा बोधः, तेवोपरक्षणत्वात् 1 नहि काकोपस्थ'पितसंख्यान बिरोषवन्तया 
छात एव देवदत्तगृष्ठस्य तदितरव्या्ते्वा भीरिव तत्रोपस्थापितदेह संस्थानविशेषवदिदमर्थेद्य तद्न्यग्याषततेवा 
भ्रीः; देहसंस्थानमिगेषवदिदमथतदन्यव्यावरच्योः प्रयक्चसिद्धत्वेन वाक्येन तद्ोधनवैयथ्यीपातादिखयत आद-- 

विशेषणोपरुश्चणादिति । अन्यत्र प्रथमपरिच्छेदे । स्पष्टः मया बिवेचितः । सखविरेष्यान्विते यत्रं यदन्वेति 
तदंशे तद्विशेषणम् । छष्दस्वादिकं सवनिलत्वाधो न विरोषणम्, न वा भविष्यसा्यंसे दण्डादि, फिंवनिलेतर- 
ग्यारततिञु्ये शञ्द इतरस्य च्त्तः इत्यादिबोये स्व व्रि्ेष्यान्वयिनि व्याघ्रततिबुद्धि विषयत्वे दा्दस्वद्येककालीनस्व- 

संबन्पेनान्वयात्। तथाच तत्तादिकसञु लक्षणमेव; नानाग्यक्तिगतखोपडङक्चषणस्य धमौन्तरोपरस्थापकस्व नियमेऽप्येक- 
व्यक्तिगत तदभावात् । धर्मख धर्मिणो वोपस्थितिद्रारा स्वाविषयकं खाश्रयस्य यत् कने येन जन्यते, तस्मिन् 
स्लाश्रयसख क्षने तसोपरुक्चषणतप्नियादि बिवेच्रितमिति भावः अमप्रतीतेति। अमाय अवीतेय्थः । अभोपरुक्षण- 
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तदनुमानानिवत्यंपीतभ्नमस्य तत्पल्यक्चनिवर्यत्ववुदौनात् । अतप्पवोक्तं बिवरणे-- अभिक्ञातः भ्यिः 
क्षायास्तावन्न परमेयतो विरोषः; अभिक्ञया ज्ञादस्येव देवदत्ते क्यस्य त्यभिक्ञयापि अदणात् ॥ 
देवदत्तस्य खेनेक्यमभिक्ञा्यां न भाति । नच तखेक्याम्तरमस्ति यदनभिज्ञातं मत्यभिज्ञायते । ष्टकःस्य 
काटद्यसंबन्धः प्रत्यभिक्ञागोचर इति चेन; पेक्ये' कारद्धयसंबन्धस्याभिज्ञ द्वयादेव सिद्धः । तस्मपत् 
कारुद्वयसंबन्धि पदार्थक्यविषयत्वे दयोरप्यविशिष्ठे प्रत्यभिक्षाया एव कालदधयपरामदित्वेन् पदाथः 
सेदश्रमनिव्तैकत्वम्, नाभिज्ञायाः । एवं तत्त्वमसीति वाक्यस्य सत्यादिवाकयात्तत्यद्ाच्, परभेयावेल- 

क्षण्येऽपि धर्सद्वयपरम्ित्वेन भेद श्रमनिवतकर्वात् प्रामाण्यम् । उक्तच कात्यायनेन “सिद्धं तु निवत 
कत्वादिति ! स्यादेतत्--अभिक्नया वस्तुत एकसिन् काठद्वयसबन्धस्य देवदत्तामेद्स्य च ग्रङणे- 
ऽपि प्रलयभिक्लया एकस्िन् कारद्रयसंबस्थ इदि वा, कारद्धयसं बन्ध्येक इति वा ग्रहणेन प्रमरयत ण्व 

मेदः । नहीदभिति क्ञानं वस्त॒तः शुक्तौ दयक्तयभेदश्रा्यपि इयं शक्तिरिति क्ञानव दिरदत्वुक्तित्वाध्यार 
टक इत्याकारम्, अन्यथा तु फलतोऽपि विशेषो न स्यात् ; कालद्धयपरामशेस्य सेदश्चमेऽपि सत्त्वात् 1 

पव तखमसीत्यज्रापीति । उच्यते- नहि अत्यसिक्ञायामेकयं प्रकार इति कस्यचिन्मतम् ; लस्य 
खरूपत्वेन विशेष्यत्वात् । अभेद खरूपविषयस्वे तुल्ये तत्तेदन्तोभयध्रकारिका सखेति तव मतम्, निष्प्- 
कारिकैवेति मम । एकत्वं च नेकत्वसह्ला; गुणादावभावात्, तज्ज्ञानस्य सेदस्माविरोधित्वाच, किंतु 
मेदविरदरूपं खरूपमिस्युक्तम् \ अन्यथा तद्भिरापकवाक्यमपि सोऽयमेक इति स्यात् , नतु सोऽय- 
मिति । सोऽयमिति वाये त्वैक्यस्य प्रकारत्वं तत्परतिपाद्कपद्ाभावादेव दूरनिरस्तम्। सेदञमे कदल- 
दयपरामरोऽपि ्चमप्रतीतमेदाश्चयतावच्छेदकेव्यादिनिरन्तफख्वेरुश्चण्यसुपपन्नमेवः । अतणव “ॐउपा- 
धिसेदभिन्ना्थो येनेकः प्रतिपाद्यते । तदपि स्यादखण्डा्थं महत् खं कुम्भकं यथा ॥° इत्यादि कस्पत- 
रक्तं शधघरटाकाशो महाकारा इत्युक्तव्येक्य धीयेथे"ति वार्तिकं च निरवद्यम् 1 तथाच तच्वमतिवाक्रयम- 
खण्डार्थम् , उपाधिमेदिन्नेऽ्थं रेकयप्रतिपादकत्वात्, घटखं भद्ालमिति वाक्यवदित्युकतं भवति । 
पवंच--सव्यज्ञानादिरेतव्संसगेव्यरेकिणि अर्थ श्रमाणम् , मानत्वात्, नयनादिप्माणव'दिति च्चित्ख- 
खाचायो्मपि- साश्रु । सव्यादिवाक्यमेतत्पदार्थसंसगेव्यतिरिक्त एवाथ अमाणमिति सावचारण 
साध्यं विवक्षितम् , तेन संसखगोतिरिक्तसंसर्मिण्यपि प्रामाण्वाङ्गीकारात् न सिद्धसाधनम् ! कण्टव्ने- 
द्वारस्त पृरवैवत् । एवमन्येषामपि प्रयोगाः यथायथमुपपाद्नीयाः ॥ 

| गोडबरह्मानन्दी ( खघुचन्दिका ) ॥ 
वका च्रमपूरैभतीतिति यावत् । खरूपमाज्ञानय्येति ! महावाक्ये हि जीवत्वसर्ब्तस्वोपहितयोरसैदो न विषयः) 
तस्य मेद् षहिष्णोरपि बाधितत्वेन तदसहिष्णोः सुतरां बाधितत्वात् । नहि उपहितयोरसेदस्तासिविकः; नेह ननि? 
त्यादिश्चुयादिना उपरितयोरेव मिथ्यात्वेन तत्वासंमवात् । तथाच सेद ठयावहारिकव्वेनाभेदस्य भातीतिकस्वात् 
वाक्यस्य व्यावहारिकंमरामाण्यमपि न स्यात् । नापि जीवक्षोपलक्षितेनेकव्वोपदितस्यासेदः; रश्वरादिविषयकत्वेना- 
भरामाण्यापत्तेः, तयोरमेदस्ादयन्तिकस्वाभावेन सुख्यसा मानाधिकरण्यहानेश्च, विंतु जीवतवेशचस्वोपरश्चितयोरमेवः ॥ 
स च स्वरूपमात्रमिति पूर्वाक्तरील्या तन्मान्रजञानमेव महावाक्यजन्यमिति भावः । शङ्केति । नच--अनुमानप्रयक्चयो- 
विषयाभेदेऽपि कारणवैजात्यात् कार्यवैलक्षण्यमिति-- वाश्यम्; निदेपिन्द्रियसनिकरषे शङ्कधेषयादावयुभिव्यादेरपि 
पीवप्वादेमनिवरेकल्वात् सामभ्ीवेजालसेव कायैवररक्षण्ये नियामकलेनादो षात् ।! ्रङ्ते-पकययेति । 
इयदेवेति । यककारेन विशिष्टे उपहिते वा कारन्तरैशि्टवं तुन अलयभिन्ञायामपि विषयोः बकं क्यः 5 
बाधादिति हदयम् । चर्मदधयेति । जीवत्वब्रहमवेलथः ! उक्तेति । शब्दान नियतम सिद्धा न्विति ग्याकरणस्य. 
शावक्चापकत्वेनामरामाण्यमादा्खय जादि धाठुना शजन्तीयादेः साधुत्वलिश्चयसं भवेऽपि मार्शयादीनामसाधुसभ्रमनिल- 
केकस्वरूपश्रयोजनकस्वेन प्रामाण्यं लिद्धमेवेलयथेकं सिद्ध ष्वित्यादिकयुक्तं इद्धिसूत्वार्तिके । तद्वत् क्ञातक्ापकत्वेःऽयि अमविशेषनिढृत्तिरूप्रयोजनसस्वात् त्रमस्यादिमामाण्य पिति भावः । अन्यथा मेदविरहष्वर्पेगेकत्वभाने । नतु सोऽयसितीति । सोऽयमिति्ीप्रतिबन्धकुक्तायां तत्साम्यं सत्या कारद्धयसं बन्धिसरूपक्तानं जायतद- मितीच्छया जायमान सोऽयमितिज्ञानस नेकस्वं विषयः । वस्तुतः एककाठनिरिरे तदुपहिते वा ॒कृलान्तर- विरिष्टस्य तदुपहितसख वा सेदाभावसंबन्धेनेव भेदमभावश्रकारकं क्षानमपि न संभवति; बाधादिलादि बोध्यम् । यदामावादिति । एकवचनस्य च संख्येवाथः; तावेताधित्यादुवेकवचनस्याप्यभाच इति भावः । उपाधिसेदभिन्न- देक्यभतिपाद्कः्ात् भि्नोपाप्युपहिवाचकखघरकनामाथेयोरयन्तामेदबोघकत्वात् । घटः करदा इत्यादे 
नवभिर् भाम् \ (वो च" इयर अयमि दातादृन्तेति ॥ व्यतिरेकिणि भिव । सावधारणमिति ॥ 



[ अखण्डार तसखमाणयोनिं° ] गौडव्रह्मानन्दीयुता । ७०९, 

तस्माद् था रोदिषि मन्दबुद्धे तव श्नमादेव हि दुःखमेतत्। 
तस्यापनोदो विहितः भ्रमाणेस्तुभ्यं तु रोचेत स नेति चित्रम् ॥ 

मान वेदान्तचाक्यानि नियैणाखण्डबोधनाव् । निगणत्वं च तस्योक्तं श्रुत्या युक्ति सदहायया ॥ 

इह कुमत्तिरतच्वे तस्ववादी वराकः पटपति यद्काण्डे खण्डनाभासमुच्चेः 
गतिवचनममुष्मरे तस्य को वक विद्धान्र न हि रुतमघुरोति भ्रामसिदस्य स्तः ॥ 

इत्यद्वेततिद्धो वखमस्यादिमदावाक्याखण्डार्थस्वोपपत्तिः ॥ 
1 

गोडव्रह्मानन्दी' ( रघुचन्द्िका ) । 
पदाथसंस्ेलिष्ठसांसर्गिकविषयतायुन्यप्र माजनकत्वं साध्यम् । निर्विकल्पक मादाय इष्टन्ते साध्यं बोध्यम् । निरुणा- 

खण्डवोधनात् ति्युणाखण्डबो धमादाय । मानं प्रमाणम् ॥ तकेरिलादि-तस्वमस्या्खण्डाथौनुमाध्वान्त- 

षिनाशिनी ॥ इति ठ्ुचन्द्िकायामखण्डार्थस्वोपपत्तिः ॥ 

"~. 

तचाखण्डा्थत्वकक्चषणततपमाणयोर्निरूपणम् । 

( १) तत्र न्याामृतकाराः-- 
सव्यादिषाक्यं तस्वमल्या्दिवाक्यं च नाखण्डार्थनिष्ठम् ; तत्त्वस्य निधेटं भूतरुमितिवावययेव सखण्डार्थलापच्या सगुण. 

चाक्यानामप्यखण्डा्थ्रापच्या च मेदाभावविश्िष्टबतदुपलक्षितवरूपनिभदर्थपरलरूपदं न संभवति । पतेन--अभख- 
ण्डाय॑लमपि शीतोष्णस्पदावन्तौ पयःपावकाप्रियादावतिव्याप्या प्रातिपदिफार्थमात्रपयेवसाय्यनेकापयोयशचब्दरूपरं नीलं 
घरमिलयादावतिन्याप्यष्टपच्या चैकविरोष्यपरलरं वा न भवतीति--सूचितम् । संसगांगोचरमम्राजनकानेकापयाय्चन्दलं 
एकमातिपपिकाथपयैवसाय्यनेकापयीयशन्दलं वा तु नाखण्डाथलम् । आद्यटक्चणे--संसर्गपदेन पदस्मारितपदार्थप्रति 
योगिकल्य विवक्षणे विषं भुङ्कति वाक्येऽतिव्याप्तः । इदंच वाक्यं युक्तिमू्कं, न शाखेमूलकमिति दिषदज्नं न भोक्तव्यमिति 
शाघ्नीयपदस्मारितपदार्थसंसगेप्रमापकत्वेन न तननिराससंभवः । मरतिपिपादयिषरितसेसमेविवक्षणे च ब्रह्मणः खरूपैण श्रश्नहे 

षुसंश्यधर्भित्ैन प्रागेव ज्ञातत्वेन संगेप्रतिोगमित्वेन प्रतिपिपादयिषितत्वेनासंभवः, कीतोष्णस्यरंवन्तौ पयःपावकाबिय- 
नेकमतिपदिक्रर्थमान्नपप्वक्येऽतिव्यात्निः, नहि धर्मधर्मिभावासदं वाक्यं धर्मिमेदसहमिति न तख रक्ष्यलरपर् । योगि. 
फाथौपगवादिप्रशनोत्तरे स्यामो दीर्घो लेष्िताक्ष ओपगव शृव्यादौ अनेकाथौलकसेनादिअश्नोत्तरे एक्देशस्था शश्च वनमिः 
स्यादौ चाव्यासिः, प्रकृष्टपक्छदपदिवाक्यानामपि सखण्डाथंलादसंभव्च । . एतेन--द्वितीपल्कणमपि-- परास्तम्; 
असंभवात्, सखण्डार्धवाक्येष्वविन्यपे श्व । किच किमिदमपयायलम् ? अषृत्तिनिमिलमेदश्वेत् सत्यादिवाक्येध्वसंभवः । 
नषि तत्र प्रवृचतिरिमि्तमेदः । अमन्तव्क्ानलादीनां शद्धाशन्यत्रासंभवात् । लक्षणया चिन्मात्रपरत्वे ठु अनन्तखारिकं 
न ब्रह्मखक्चषम् १ यावत्त च नाखण्डार्थलक्रणसिद्धिः, तावता ततर सल्यादिवाक्यम्, अखण्डा्थनिष्ठ, जहमभातिपदिकार्थमच्ननिषं 
वा, लक्षणवाक्यलात्, तन्मात्रअ शरोत्तरवाद्रा, अक्रषटपरकाश्चश्वन्दर इति वाक्यवदिवि अदुमानं मवयक्षादीनामपीरमिध्यमिति 
तिेषसंसगंगोचरत्वेन संखगौगोचरभमितिजनकलरूपसाध्याप्रसिथ्या ठक्षणवाक्यलसय सत्यादिषाक्येष्वसिद्या च न सला- 
दिवाक्याबण्डार्थत्वे अमाणम् । परपरजतिरूपसवयलानन्द्लरारिकं अद्मणोऽन्यत्रातिन्याप्या ताप्विकसतत्वं बरह्मणयप्यसंमवेः 
नातात्तिसत्वं॑चान्यत्रातिन्याघ्या न ब्रह्मरुक्षणतामरैदि । असाधारणधरमैपरलक्षणवाक्यं हि सखण्डार्थमेष दृष्टमिति 
लक्षणवाक्यत्वेनाखण्डा्थलसाधने विरोधा्च ! खष्पं तु र्यानतिरेके लक्ष्यलक्षणभावायोगात् न रक्षणमिति तदतिरेकसखा 
क्ीकारे खश्पटक्षणपरत्रेनापि सखण्डार्थलमेव । रक्षणास्प्रागेव सामान्यतो ज्ञाते ख्ये रक्षणख दारं ठ न युक्तम् । 
लक्षणापरत्मे परति तत्लयायकत्वमलक्षणवव्ये व्यभिचाराच्च देरिति वस्तुतो रशक्चणस्येव हेतुत्वे पचोक्तदोषाः सख, 
ण्डवनादिलक्षणवाकये क्रि चन्दररक्षणक्षियमाधारणधर्प्रभनोत्तरे प्रङृष्टपरकाराव्छिक्ये च व्यभिचार स्युः । अखण्डलक्षण- 
षाकयत्रं लघिद्या न हेदुः ¦ नहि धम पे खरूपं वत्तुसुचितम् । एसेन--धर्भिजञानाधीनसभकारकसंरायादिगिवर्तकमोक्ष- 

ॐ जवर स्तैः पदस्मारितपदधमरहियोगिक्रो विवश्चित्र इति चप्राप्चयोः प्रापिः संयोग शयत्र नस्वाप्तिः, प्रमापदं तु॒ गौरो 
हसीषयादौ तत्तससमूति जनकाजेकपदममृदायेऽतिग्यापिवारणाथम््, । निविकख्पपरदयक्चषजनकेन्द्रियग्यावृथं तु छब्दपदम् । शाब्दे 
ञनेकत्वं हव॒संभूा्परति पादकतवमिति न धवखदिपकश्चा हयत्रतिन्याधरिः । रंमदायस्तु पंगौनयुभावकयोगिकश्चन्दनिर थै" 
मेनस्यमिति म्याय्नदीकापकाशः 



७९४ अदैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः २] 
^-^ +~ ^~ ~~ "~~~ 

हेवसप्रकारवन्ञानसाधनत्वेन वेदान्त विचारान्यथाजुपपच्योक्तचुमने बाधोऽपि--सूच्ितः । अतणव--( १ ) स्यादि 
वाक्यतात्पयेविषयः, संखष्टरूपः, संसगरूपो वा, अमाणवाक्यतात्पयिषयलात् , ( २ ) सदयादिवक्, खतातथविषयज्ञाना- 
बाध्यसंसगपरम्, खतात्पयविषयज्ञानाबाष्यखकरणकप्रमितिविषयपदाथैनिरूप्यतंसर्गपरं वा, श्रमाणवाक्यात्, व्योतिषटे 

मादिवाक्यवत् , ( ३) वेदान्तजन्यप्रमा सभरकारिका, ब्रह्मनिष्टप्रकारविषया, विचारजन्यज्ञानलात., ब्रह्मधर्मिकसंसयविरोधि- 
ज्ञानात्, बरह्मवि्चारजन्यज्ञानलात्र्, कभैकाण्डजन्यन्ञानवदिलयनुमनैः अतिरेधोऽपि मन्तव्यः । खं छिदमिल्यादिपरमाणवा. 

क्येऽपि खराब्दवाच्ये छिदररब्दवाच्यलसंसर्मखेव बोषनान्न द्वितीयायुमाने तत्र व्यभिचारः । एतेन-रन्ते साध्यवैक- 
त्यमपि-सुन्वितम्; नहि अृष्टादिवाक्यमभिधयाऽखण्डाथैनिषठम्, अक््प्रकाखरूपल दन्यस्य गुणख वा चन्दिऽन्वयोप- 
पत्तेरन्वयायुपपत्तिबीजाभावेन न जक्ष्णेति नापि लक्षणया तत्. । यष्टीः प्रवेक्षयेयत्रेव तात्प्याुपपत्तिश्वच खरूपमात्रेऽन्चाते 
भश्रादुवादयोरयोगात्, संकीणीचन्द्रखरूपद्दयाभावेन रूपान्तरेणाज्ञानायोगाच्व न खषूपमान्ं तात्पथेमिति नात्र संभवति । 

असंकीभैत्वेन चन्द्रखरूपनल्ञानं च व्यावर्तेकव्याषृ्यन्यतरवैरिध्येन ज्ञानमेवेति वियिष्टपरवापतः । एवंच- 

सामान्यतोऽपि न ज्ञातो धर्मा चन्द्रो यदा तदा । न बुभुत्सा न संदेहो नायुवादश्च युज्यते ॥ 
तस्मजन्द्रस्येतरसद्धेदको धर्मं एव हि । ष्ष्टस्तस्मास्पहृष्पदिवाकषयं नाखण्डगोचरम् ॥ 

नहि अङृष्टपरकाशवाक्ये शङ्ृष्टलादिविधिष्टे न तातयंम् ; अन्यथा तात्पर्यतो यख कापि चन्दलप्रसदात्, चन्द्रुभु- 
त्साजिच्रत्यमावेन कश्वन्दर इति अश्चोत्तरलानपपत्तेः, सवषामपि लक्षणवाक्यानां संदेहानिवतैकलपत्तेः, प्रृ्टदिपदवैय- 
श्यौपततेश्च । ग्यावल्यैमेदेन तु न सार्थक्यमिःयुत्तरत्रोपपादयिष्यामः । फतेन--्र नोत्तरे अकृष्टादिविरोषणश्रयमूतासा धारण 
विदष्यमात्रग्यक्तिरेव विषयः, नतु विचिष्टन्यक्तिः; सहअयोगानुपपत्तेरिति--परस्तम् ; अस्या एवासाधारणब्यक्तेः प्रागेव 
ज्ञातत्वेन अश्नोत्तरलानुपपत्तेः । पर्वच--गमनयेखच्न गोखसानयनेनेव अक्रष्टलदिः चन्द्रप्रातिपदिक्ाथत्वेनानन्वयेऽपि 
उदेस्यतावच्छेदकतया मनेन सखण्डार्थलं दुवौरमेव । संभवति हि परथिवीलवती प्रथिवीति वाक्यवत् विदिष्टपप्त्वेऽ्पि 

श्हृ्टभकार इति वाक्यस्थोपपत्तिः । तथाच सामान्यतः चन्द्रस व्यावर्वकधर्मव्यत्रत्योधरादौ प्रागेव ज्ञातवात् विरिष्टवि- 

धये एव अश्नोत्तरे । नहि जन्मरतेनापि तत्तव्यावृत्तिरवगन्तुं रक्यते । व्यावर्वकथर्मवेरिष्यमेवात्र प्रतिपाद्यते । यथा- 
-्वाभनिबोधनाथे धूमोऽसतीतिवाक्ये धूमे यागाक्षेपके द्रव्यदेवतासंबन्धेऽपि यदाभेयवाक्ये च तस्यम्, तथः प्रकृते धर्मऽपि 
तातय॑मङ्गीकरणीयमेषे । किंरक्षणकश्वन्द्र इति भक्नोत्तरखेव लक्षणवाक्यसखास्य घर्मेपदामावेऽपि वस्ठुतस्तस्यैव बुभुति तत्वेन 
तत्नैव तात्पर्यमिति सखण्डार्थलमेव । अथ वा-- न्यावहारिकिभिदं लक्षणं न व्यावर्वकमिति चन्द्ररब्दविरेषितव्यवहार एव 

म्रकृषटमकाश्चलक्षणप्रयोजनमिति न खरूपन्ञानार्थमिदं लक्षणम्; सखवरूपस्य प्ररक्षेणेव ज्ञातप्वेन लक्षणवाक्यवैयथ्यौत् । 
व्युयत्तो चेदमप्युपायान्तरम् । 

1 

एतेन--दितीयायुमानमपि साध्याप्रतिद्धिबाधस्तिपक्षद्न्तसाध्यवेकल्यादि दोषात् प्रश््टदिवाकयो क्रीया खकरूपमा- 
जपश्नोत्तर्ारिदधेव न युक्तमिति-सुतितम् $ नदद विंब्रहयतिश्चुतावैव श्रो विद्ते इति तत्कस्पनायां सलादिवाक्यख 
वर्मनिषयलेन तदनुगुणमेव तदाप्य खहूपमात्रम्र्नोत्तरलमसिद्धमेव । अतएव कतम आत्मेति कतर आत्मेति च 
जालादर्थकतमादिप्रयोगो पत्तिः । पतेन--' योऽयं विज्ञानमयः” इति वाक्ये सरूपारिद्धिरपि--सूचिता । अतएयोत्त- 
र्य धर्मिनिषप्रश्ननिध्योरितेकम्रकारपरलनियमः, प्रश्रदुत्तरसखाधिकविषयलनियमध्वोपपदयते । अन्यणा नहि संदेहनिचत्ति 
परश््येबोत्तरप्रसङ्गात् । सल्यादिवाकव्यार्थः, ब्रहयप्रातिपदिकार्थमात्रम्, तन्मात्रप्रश्ोत्तरवाक्यार्थल्रत्, इति न्यायदीपाव- 
स्यनुमानमप्येतेन पराहतम् । अपिच दिक चिकस्य चतुष्क पञ्चकस्य वा प्रातिपदिक्ाथंलवादिनां वैयाकरणानां 
मतेऽभ्विताभिधानवदेऽभिहितान्वयवदिऽपि जातिविरिष्टन्यक्तिपिदार्थतामते च अआतिपदिकार्थसयय विचिष्टरूपलात्कथमखण्डा- 
चम् १ जातिशक्तिमतेऽपि ब्रह्मपदस्य यौगिकलात् विरिष्टपरत्वमेवं । नहि ्रतिपरदिक्नर्थप्रशचोत्तरस्य तदेकदेश दिषयता 
युज्यते । ह्मखरूपमात्राह्ुधुत्सितखात् , सद्यादिवाक्ये विज्ेषणानां सच्वेन र्तपटन्यायेन धरमैऽप्याकाक्वाया उत्थापनीयत्वेन 
ब्रह्मवि रातीति निदिष्टमोक्षहेवज्ञानख सप्रकारक्त्वावर्यकत्वेन च धर्मबुभुत्सया अप्यावदयकत्वात्, सगुणवाक्यादीना- 

मिवालक्षणपराणामपि चाखण्डाथ॑तवापत्तेश्च न खरूपमानरं विपक्ष बाधकम्, एतेन “एकयैवानुदष्टम्यम्ः" “उद्रमन्तरं कुरुते" 
“केवलो निगणश्च'* “एकमेवाद्वितीयम्” इत्यादिवाक्यं नाखण्डर्थत्वामावे बाधकम्; तेषाममेदादि वििष्टपरत्वे सखण्डार्थ- 
त्प्रामाण्ययोरपत्तेः । वस्तुतस्तु--एकथेवेयादौनामेवाखण्डाथत्वं सयादिवावयल्य तु सखण्डा्थत्वमिति वैपरीद्यमेव 
सख्यात्; उभयोरपि मुसुश्च्ञेयपरत्वा विशेषात् । पेक्य तु भिथ्याभूतं न परमाथंसदयत्वा दिपै शिविरे धि, तत्सललं लपसि- 

दान्तापत्या न संभवति । ब्रह्मनन्तर न्दौ ठु '“ृहन्तोऽसिन्युणा "> “महंहुणत्वायमनन्तमाहु "रिति श्ु्िस्यतिभ्यां सगुणप- 
-राेवेतिं न.तावपि ,. बाधादिति नाम्रयोजका हेतवः 1 अतषपव--वेदान्तवाक्यं प्रहृ्व्विाकयं चाखण्डाथवे संसर्गग्मा- 
काह्वायोर्यतारन्निधिमलदप मूदरूपं वाक्यमेव न स्यात् 1 तात्पयनिषयाबाधो योग्यतेव्या दिक, तु -न संभवति; - पदाथमत्रे 
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वाक्यतात्पययोगात्, अन्वयगर्भ॑त्व्ावरथकत्वात् । णएतेन--अखण्डचिन्म्खाष्यासाधिष्टानत्वादि नियतिदधत्वात् 
वेदान्तनिरविषयत्वापत्तिः; वेदान्तजन्यन्नानन्ञानत्वानुपपत्तिः, विचार बिध्यनुपपत्तिः, आदयाध्यायतृतीयपादाधिकरणानां तिष- 

यादिपजकामावादनारम्सापत्तिः, “्ह्विदागेति” इति पूर्ववाक्य एव ब्रह्मणो ज्ञाततया सद्यादिवाक्यवैयध्यौपत्तिः, तात्पयै- 
विषयाखण्डा्त्वे लक्ष्रक्षणभावानुपपत्तिः, ब्रह्मबुमुत्सानिद्च्यमवेन कि ब्रघ्येति प्रशोत्तरत्वोष्दयविधेयमावयोरनुपपत्ति- 
रिलादिप्रतिकूलतर्कपराहतमप्युक्तारुमानमिति- सूचितम् 1 किंन्च सल्यादपिदानां नभिधया चिन्मात्रपरत्व, सक्षणा ठु 
अशक्यासदृशान्वयप्रतियोगयुपस्थितिरूपा त चिन्मात्रे संभवति । इवकयसंबन्धरूपापि सा न संभवति; बीजाभावादिति 
पूर्वमेव निरूपितम् । अन्यथा सघादिपदानां पर्यायतापन्या सदप्रयोगनुपपत्तिः । कुम्मायनुगतसत्ता परजातः, अन्तः- 
करणोपधानलब्धविदानन्द् विशचेषाल॒गतज्ञानलानन्दत्वे चापरनाती इति सवयज्ञानादिशब्दानां रक्षयाथामेदोऽपि वाच्याथमेदान्च 
पययतेति कस्पतरूक्तम्, विरिदानल्त्रह्मवाचिनां छद्धबद्मणि लक्षणेति संक्षेपारीरकोक्तं चानेन पराहतम् । नहि 
कुम्भावनुगता सत्ता ब्रह्मलक्षणमिति भवति, नवा मिध्यासवयाज्रगतसत्तासामान्ये समस्ति भ्रमाणप्र् । नहि तदा तयाऽ 

दृताद्यद्त्तिसिद्धिः । काठत्रयावाव्यतरूपमेव सत्वं तच बह्मणि श्रौतमिति हि मवतां मतम् । नहि जओौपाधिकमेदमात्रेण 
सलयलादिकमाकाश्चत्वादिकमिव जातिरिति युक्तम् । योगे वा घर्भिंसमसत्ताकमेदवदुपदितडततित्वेन शछद्वलक्षलायोगः ॥ 
शबर्खयासलयसय हि सदयश्षब्दवाच्यत्लं न संमवल्येव । पतेन--अखण्डचिन्मात्रपरत्वे पदान्तरवैयध्य॑मपि--सूचितम्; 
नहि यावतैकख सल्यलदिसत्प्यतो ऽनपणेऽसलयन्यव््यारीनां सिद्धिः, नयां धोष इलयच्र तीरसनदीतः यजमानः ्रसर 

इत्यत्र अस्तरस्यायजमानाच व्याकृ्यापत्त्या न अतीतिमात्रेण व्यावर्तकतम् । सयल्रयाजमानत्वयोः न्यावदहारिकम्राति- 
म{सिकत्वक्रतविरोषस्तु न सिश्यतीति लक्षणालीजे सुख्यार्थवाधके तुल्ये सव्यारिषदख वाच्यार्थेऽवान्तरतात्प्थं यजमानपदय 
नेखत्र न विनिगमकं किंचिदसि । किंच व्यष्रत्तिषद्यत्वे व्यावर्तैकष्यापि सचयम् । नहि व्यावहारिकम्यावतैकेन पारमा- 
्िकम्यवृत्तिषिद्धिः, अस्वा कथंचिदपि परारमर्थिकग्यादृत्तििद्धिः, तथापि तासां ब्रह्मरूपत्वे ब्रह्मपदेनैव सभावदान्तर- 
वैयर्थ्यम्, व्यावृत्तीनमन्योन्यामेदे ठु सलपदेनैवाज्ञानादिन्यादृत्तिसिच्या ज्ञानादिवैयथ्यम् , तासां बरह्मभेदे लदधैतहानिः । 
ग्यावृत्तिमिध्यातवे तु शकेः शक्तितो व्यवरतेर्भिभ्यावे श॒क्तिवघय छक्तिसमसत्ताकत्ववत् ब्रह्मणोऽदतादिज्यावृततेमिथ्यत्वेऽचत- 
लय त्रह्मसमसत्ताकत्वपत्तिरिति तत्वजिक्घं प्रति मिथ्योपदेशायोगः । अद्तत्वभान्तिनिषत्ति्हिं अधिष्टनतत्वज्ञनाघीना, 
न श्रन्यन्तरोलपादाधीना । वत्मीके स्थणुखधघ्रानितदिं परल्मीकलोपदेशेनैव निवल, नतु तत्र पुंस्त्वोपदेरेन । 
अध्यासाधिष्ठानत्वादिना स्त्वादिविशिष्टतया च सामान्यतो ज्ञातघ्य ब्ह्यणो ज्ञानं हि न व्यव्रत्ति्नानसाध्यं, 
येन अदास्य इवाद्धतप्यर्थख विनियोगः संभाव्येत । परमार्थस्तु-व्यावृत्तिञानमेव धर्मि्ञानसाध्यमिति वेपरीय- 
मेव ॒दुक्तम् । नदि शाब्देऽर्थै आर्थिकोऽर्थो द्वारमिति युक्तम् 1 अन्यथा हि नीलसुत्पर्मिलयादावपि अनीलव्या- 
वृत्तिद्राय खरूपपरत्वापातः । व्याद्रततिज्ञाना स्रागप्यन्यान्ञानसतयेनान्याज्ञाने तस्य द्वारत्राभावात् नान्याविपरयके ब्रह्मने व्याघ्र 
तिज्ञानस्योपयोगः । फतेन--तलयत्ञानादिपदे्याडृत्तिद्रारा बोध्यमानसयकत्वे ज्ञनदिपदवेयर्थ्य;ः स अद्तलादिभाम्ति- 
निद्रत्तिह्पदटका्याणां भिन्नत्वेनैककयैलाभावात् न ॒द्वारविकल्पः, विज्ञानमानन्दः ब्रह्मेति सलयपदं विनाऽपि बह्माक्गमात् 
सयुचितद्वारलं वा न संभवति । पतेन--सदयत्वादिकं प्रयेक्मेव रक्षणनियपि- सूचितम्; नदि उङृष्टल्वादिकमिव 
सलयल्लादिकं अयेकमतिग्याक्षं येन मिलितं रक्षणं स्यात् । मेदे ठु सविरोषल्रपत्तिः । पतेन--न्यादृत्तीनाञरुपलक्षणतया 
दास्मपि--परास्तम्; काकवदवदत्तगृदमिलत्रेव सखण्डा्थलपरसङ्गात् । तदुक्त- 

सलज्ञानादिकेऽप्येवं न ग्याकृत्त्या प्रयोजनम् । म्या खाविशषेषत्वे तदखण्डं च खण्डितम् ॥ इति ॥ 

अथिकेनापि व्याइसतिवैविष्येन बद्मणोऽखण्डा्थतवदान्या न तदार्थकत्वेनोपपत्तिः । गम्मीरायां नद्यां घोष हयत्र गम्भीर- 
नद्योः परस्पयन्वयबोधोत्तरं गम्भीरनदीपदयोरि सथुदितानां सलयादिपदानं लक्षकलपिति नवीनप्रवादस्तु तत्र गम्मीर- 
नदीपदयोरिवा सद्यज्ञनपदयोरन्योन्यान्वयाभावात् विज्ञान मानन्दमित्यादावनपश्षणेनैव ब्रह्मलक्षकत्वददीनात् इह पदान्त- 
रेणाधिकाथांलभाव तत्र नदीपद एव लक्षणया सर्व॑पद्लक्षणिकत्वानुपयत्तेश्च न सङ्गतः । “गच्छ गच्छसि चेत् कान्त 

“विषं सुङ्केयादावपि ऊन्मविषभक्षणेष्टस्ाधनतोक्तिभ्यां मरण्वुगहमोजनानिष्टसाधनतयोरलुमानमेव, नतु वाक्ये टक्षणा । 

पतेन-जपेमन्तवैदीलादि लो किक्नैदिकवाक्यजातमपि--ग्याख्यातम् ; अथमन्तर्तवेनार्धं॑ बहिन चान्तराल्देशा- 
्ेपेणेव सिद्धेः । वायु इलयायथवदिऽपि कर्मणि श्षिप्रदेवताप्रतादहेतुत्वमेव बोध्यते, नतु उक्षणया प्रादस्यमिति न वाक्ये 
कुत्रापि लक्षणाङ्गीकारः । अस्तु वा पदसञुदाये रक्षणा एवमपि सवैपदलक्षणिकलतवं न युक्तम् ॥ अमिधेथान्वयानुपपत्ति- 
ह्यरुसणावीनाभावात् । र्लियभिथेयश्यौयन्वयानुपपत्तिद्वर्थवादादौ लक्षणाबीजम् । त्रह्मपदं तु यौगिकं सखण्डाथ- 
त्वापत्या न वाचकम् । अन्वयानुपपत्तिर हि रक्षणबीज; यष्टीः अचेशयेयत्रापि भक्तानां पुरूषाणामन्वयाजुपपन््येव 

त्ृक्षणादिति तदुपपक्यथमङ्धीकृताया क्षणाया अन्वयावुभावक्षल एवोपपच्या नाखण्डार्थत्वसिद्धिः । लक्षकानुभावकलठ 



७१ अद्रैवसिद्धिः । [ परिच्छेद; २ ] 
~~ 

सर्पदनपिश्ेऽतुनाव सवमेव न स्यात् । वाक्यान्वयलक्षकता ठु न संमता; अन्वितासिधानाङ्गीकारात् । जभिटिता- 

न्वयद ऽपि एऊगयेव प्दस्यान्वयलक्षकलमिति न पद्संषे रक्षणा । अस्तु वाऽन्यत्र पदंषे लक्षणा, इद्त पवक्तरीया 
पदान्रययभ्यादिदोषप्रसङ्गाच् सर्वपदलक्षकलम् । अन्यथा गेदीपदलक्ष्यखानदीत्ववत् सत्यादिपदल्क््यस्यासल्यत्ादिकं अ्रस~ 

स्येन पु च्यपुर्पाथनापसङ्ः । “सत्त्वादीनां हि जातीनां व्यक्तितादातम्यदरनात् । लक्षयन्यक्तिरपि ब्रह्म सत्त्वादि न जहाति 

नः" इति तु व्यक्िदाव्दाथतामते दाक्यसंबन्धरूपलक्षणाया असंभवादसद्गतम् । जातिशाक्तिवादेऽपि सन् घट इ्यसात्त. 
सदं ब्रोयम्य विरेषसिब्धर्थ जालयाश्रयव्यक्तिसंबन्धेनैव अहमणो र्षणीयत्वा्तदसललापतिरपरीदा्यैवेति सदयादिवाक्या- 
सण्ड्वं न युक्तिसहम् । पतेन--तत्त्वमस्यादिवाक्याखण्डा्थतमपि--परास्तम् ; दन्ते साध्यवेकस्यात् । तच्र दि 
नदाद्रटविगिषटसयैतदेशका विशिष्टस्य चामेद एव बोध्यते, नठु देवदत्तखरूपमाचम् । तख अगेव ज्ञाततया वाकष्यवेय- 
ध्यत, पदन्तरमय्याज्च ¦ यथाहि दण्डी कुण्डलीलयादौ नीलो धट इद्यादो च विश्ेषणमेदेऽपि सामानाधिकरण्याचुपपत््या 
विशिरमेदः नात्यविथयः, एवमत्रापीति मन्तव्यमिति न र्रन्ते सोऽयं देवदत्त इति वाक्येऽखण्डार्थत्वम् । अन्यथाऽसि~ 
जद्रयतवेष्टमिदया प्रसयभिज्ञावैय््यात् । भिच्प्रदृत्तिनिपित्तत्वे सलेकार्थबोधकत्वं समानाधिकरण्यमिति घानां वचोऽपि भिन्न. 
प्रतिति मित्तन्वे सतीति विलञेषणसार्थक्यार्थं समाननिभक्तिकनामद्वयजन्यम्रतीतेः सरकारकत्व एवोपपद्यते । अयमारयः- 
सोऽयमिति प्त्यभिजा तावत् नाखण्डार्थविषया, तत्र प्रयक्षे चन्द्त्तेरक्षणाया अयोगेन तत्तेदन्तोष्ेखित्वस्यावहयकत्वेन 
निप््कारक्वासंभवःन्, अन्यधाऽभिज्ञातो विदेषापिद्धिपरसङ्गात् । एतेन-शाब्दप्रयभिन्ञापि-ग्याख्याता,; खप्रयभि- 
कवय र्येव परे ग्रति बोधनात् । एवंच तत्तोपलक्षितामेद बििष्टे इदंलोपलक्षितखरूप एवोक्तवाक्यादितात्यथम् । इत्थ॑चामेद- 
अक्षरकवेनवासण्डा्थलमङ्ः । किच चिन्मात्र विन्माच्रेणमेदबोधने' इषयपत्तिः, अप्रसक्तप्रतिषेधश्च सात् , अभेदस्य 
वैतन्यखस्पत्वे तस्य खप्रक्रक्तया निखसिद्धत्वेनोपदेदवैय्यंम्, तदस्फुरणे -च तद्धुभुत्साय्रुपपत्तिः, अवान्तरवाक्येनैक-~ 
पदेन नोपपत्त्या महावाक्यपदान्तखेफस्यम् , ्रमकराल इव खूपमायज्ञानेन मेदभ्नमानिवृत्ति खात् । सारवश्यादयुपलक्षित- 
खरूपश्चानं तु सप्रकारकमेवेति न तज्ननेन वाक्यसाफल्यादिकम् । नटि प्रमेयवैलक्षण्यं विना फरवैलक्षण्यसंभवः ॥ 
पतेन-भिहानः प्रयमिन्ञायाराव्न प्रमेयतो विशेष इल्यादिषिवरणोक्तमपि--परास्तम् ; अमिन्ञाभ्यां वश्ठुत एक- 
म्मिन् कालद्वयसेबन्धप्रहणेऽपि कालद्यसंबन्ध्येक इति प्रयसिज्ञा गोचरयतीति प्रमेयतसद्रैलक्षण्यसतत्वात् । एव॑च दृ्न्तख 
साध्यविङक्त्ातु तच्चमसीतिवाक्यमपि नाखण्डार्थम् । पतेन--भनुमानान्तराष्यपि निरस नीपि--वणैयन्ति ॥ 

(२) अद्वैतसिद्धिकारास्त॒- 
स्यादिगाक्यं तत््वमस्यादिवाक्यं चाखण्डाथपरमेव ! जखण्डर्थत्वं च पदकृततिसारितातिप्किगोचरघमाजनकत्वम् एकआति- 

पदिखमाश्रपयेवसाय्यनेकपयोयङब्दत्वं वा  संयोगलक्षणे तस पदवृत्तिसारितलात् तदतिरिक्ताविषयतया दविषदन्न- 
भोजननिषेधवाक्ये पदछत्तिस्मारितातिरिक्तानिष्टसाधनत्वगोचरतयः शीतोष्णस्पदवन्तावियादावखण्डा्ैत्वखेष्टलाश्च नान्या 
प्यतिब्पक्षौ । दिवीयलक्षणे एकं आतिपदिकार्थस्ैकधमावच्छेदेन ृत्तिविषयतमिति न यौगिका्थौपगवादिःरश्नोत्तरेऽ- 
व्मामिः । म्रवृत्तिनिमित्तमेदे सेव सदयादिषदानां चिन्माचपरत्वम्; अतात्तविकपेवन्धेन शदधेऽपि लक्षणोपपत्तेरिति स्थ 
मनवद्मम् ¦ एवं निदुसयाखण्डायेत्वरक्षणस्य सद्या तत्र॒ सल्यादिवाक्यमलण्डार्थनिष्ठं बरह्मभातिपदिकार्थमाचनिषठं वा, 
लषणवाक्यात् , तन्मात्रप्रभोत्तरतवद्टियद्मानश्रमाप्यमपि निर्टं सिच्यति । निविकल्पकखीकतूणां तस्न्ेव अपिष्येतरेषां 
प्रमात्वं, संसगागोचरदृत्ति, सकलभरमादृत्तिलात् , अभिधेयलवदिति सामान्याुमानेन सिद्वा च नाप्रतिद्धविशेषणलम् 1 
परमार्थसत्यतदेः जह्खरूपलफणत्वान्च लक्षणवाक्यत्वमलिद्धम् । असरन्मतरीदया अ्रयेकं सद्यायन्यतमलक्षणत्वेऽपि पै. 
एन्त्र॒ पल्यलायङगीकारन्मिलितमेव उक्षणपिति मन्तन्यम् । िलितलक्षणत्वेऽपि रक्ष्यासण्डत्वादखण्डार्थलमुपपल्षमेव । 
एक्मह्षरङ्यत्वेऽपि ततर निवर्तैनीयााधिक्यसत््वा्न पदान्तयेयर््यम् । सर्वलक्षणवाक्यानां खल्पमात्रपथैवसायितवेना- 
सष्छरणषर्मरुपलक्षणपरत्वेन न॒ ससण्डार्थत्वसाधनमिति नात्र रोधः । वर्तुतस्तु--द्ारत्वेन लक्षणे तासप्यज्च द्वारि- 
भोऽलभ्डायते कोऽपि वितोषः । संशयादिनिवर्तकन्ाने एव द्वारापेषणान सामान्यतो ब्रहञनेऽपि दोषः ! सखण्डवनादि- 
कक्षभकाक्येऽपि साभ्यफत्वान्च व्यभिवारः । एतेन--पङमकारशन्द्र इति वाक्यमपि भकर्पौपरक्षितप्रकाराव्यक्तिरूपमाच्र- 
रतिपादषवेनाखन्डा्मिति--ज्याख्यातम् । धरमलैव खस्पमतोऽनोक्तवान चन्द्रखरूपोक्तययोगराङ्यवकाराः । अद 
ताविपरकिषेषढव्मृताकारत्ानेनेव संशायारिनिवृत््ुपपत्याऽन्यथाशिद्धलात् न सभरकारकत्वमा्नम् सन्नाननिवर्तेने तश्रम् , 
क्तु भश्मनममानविषयकलमिल्ञानविषयेतराविर्ेषितङदधबहामिषयकञ्नजनकलमेव सदयादिवाक्यानामिति नात्र बाधोऽ. 
गरं मते । ( १) सलादिवाक्यतातगेषिवयः संस्टरपः, संसगैरूपो वा, अमाणवाक्यतातययविषयत्ात्, संमतवत् , 
(१) २ मि कतासचैरिषयञ्नानास्यसेसंयरः तियनक जलकििनयनपयापसय्स 
परथ; अकाय ; -वनि शि्टिकक्यवदः ग्तकन्यमाः श्रङस्बदिकिः ̀  करिवारजन्यत्वात्, संरायन्पि- 



[ अखण्डा० तसप्माणयोर्नि० गोडब्रहयानन्दीयुता । ५१३ 
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संकलाद्वा, कमैकाण्डजन्यज्ञानवत् , (४) वेदान्तजन्या जमा, ब्रहम प्रकारविषया, व्र्मधमिकसंशाय विरोधित्वात् › ब्रह्मतिचार- 

जन्यत्वाद्वा, यदेवं तदेवं, कर्मकण्डजन्यनिश्वयवदिति पतिरोधाठुमानान्यपि नात्रावकादामाश्ुबन्ति; आद्याय माने संघष्टरूप 
इति साध्ये संसै संसरीरूप इति साध्ये संखष्टल्पे पदार्थे चोभयोरपि अमाणवाक्यतात्पर्यविषयत्वयोगेन व्यभिचारात् । 

द्वितीयायुमाने प्रमाणवाकव्यस्याबाध्यपरलमात्रेण प्रमितिविषरयपरत्वमात्रेणेवोपपत्तौ व्िरिष्टसाध्यस्य तत्रातन्नत्वेनाप्रयोज ` 

कलात्, अलक्षणवक्यत्वेन सोपाधिकत्च् । तृतीयायुमाने तु तव मते ज्ञानमात्र सम्रकारकत्वनियमेन विचार 
जन्यत्वसंरायविरोचित्वयो म्यैथत्वम्, अप्रयोजकत्वं, लक्षणवाक्याजन्यत्वेन सोपाधिकत्वं च । चतुथौनुमाने ठु दषटन्ता- 
मावः, सरवेषुवानुमानेषु प्रक्नत्तरयोकैयधिकरण्यापत्तिः प्रतिकरूलतकं इति सर्वं घखस्थम् 1 पृष्टमकाशादिवाक्येऽपि यष्टीः 
्वेशयेत्यादाविव तास्पर्यविषयानुपपत्या कश्वन्द्र इति खरूपमात्रप्रश्रे तन्मा्रपरयेवोत्तरसोचितखछक्षणयाऽखण्डार्थमेवेति 

न दृष्टान्ते साध्यवैकल्यम् । सामान्यतो ज्ञातेऽपि चन्द्रे विप्ययविरोधिज्ञानाजुदयदला्यां तदुदया्थं प्रचो युज्यत एवेति 
िपर्ययविरोधिफलोपहितासंकीणखरूपमेव प्रशनोत्तरवाकयार्थः । नहि व्यावृत्ति शिषठयं व्यावर्तक्वै्िध्यं वाऽसं कोणैलम्, येन 
सखण्डार्थत्वापत्तिः अस्तु वा व्याद्त्तिविरिष्वभेवो तरवाक्या्थः, एवमपि तस्यार्थिकत्वान्न दाब्दबोधे भानम् 1 नहि व्याठत्ति- 
बोधनेन विंचिल्योजनमुप्रकभ्यते, येन लक्षणया तद्रैशि्यमपि वावयार्थः स्मात् । णएतेन--विनेव लङूणां ग्याठ्त्तिः 
शाब्दबोधे भासते, घटेन जलमादरेत्र च्छितरत्ववदिति-पयस्तम् ; च्ितरत्वस्यानन्यलभ्यत्वेन शब्दतात्वथेषिषय- 
त्वेऽपि व्याङ्त्तेएतथालात्. \ चस्तुतस्तु-छि्रितरत्वस्ापि रक्षणां विना न शाब्दबोधे मानम्; अन्यथा रक्षणोच्छेदा- 
पत्तेः । कश्वन्द्र इति नायं धर्मप्र्चः; खाधीने शब्दश्रयोगे निष्प्रयोजनलक्षणाया अन्याय्यलात् , तद्रो धनेऽप्यखण्डा्थस्योप- 

पादितखाज् । यथा गङ्गासंबन्धित्वविरिषटे तात्पयौभवेऽपि वस्तुगया गङ्गासंबन्ध्येव तीरे गङ्गापदेन रक्ष्यते, यथात्र 

त्रीदीन्पोक्षतीदयत्र ग्रीह्यादिखसरूपे प्रोक्षणादिविधिवेयर्थ्येनापूवैसंवन्धिलक्षणाश्रयणेऽपि व्रीहित्वाश्रया एव व्यक्तयो व्रीहिपदेन 
लक्ष्यन्ते, तथा प्रकृतेऽपि प्रकृष्टप्रकारपदाभ्यां वस्तुगद्या खाश्चयव्यक्तिरेव रक्ष्यते, नतु या काचिदिति प्रकृष्टत्वादिविशिष्- 

बोधपरतवामात्रेऽपि न विरोधः । तद्य निष्कषः-प्रश्ोत्तरे तावत् चन्द्र्ातिपदिकाथेमाच्रविषये, चन्द्रप्रतिपदिकाश्च 
विदेष्यभूता ग्यक्तिरेव । सा चाखण्डेलयखण्डार्थता सिद्धैव । आतिपदिकार्थतावन्छेदकखापि प्रतिप दिकाथत्वात् पद्ृष्टञका- 
शस प्रातिपदिका्थतावच्छेदकत्वेऽपि न दोषः । पतेन--वदिवोधनार्थसय धूमोऽस्तीति वाक्यस्य धूम इव अभिय- 
वाक्यस्य द्रव्यंदेवतासंबन्ध इवे च व्यादृत्तिगोधकवाक्यस्य व्यावर्तकधममवैशिष्येऽपि तास्पर्भमिति सखण्डार्थलमेषेति 
राङ्कापि- पराहता; श्रुताथेपस्िागापत्तेरिति जक्षणयाऽसंकीणं चन्दरखरूपबोधन एव तात्पर्यम् । अन्यथ। प्रनोत्तरयोवैय- 
धिकरण्यपत्तेः । अत्निप्रश्नोत्तरे धूमोऽस्तीति वाक्ये तु धूमे वोधिते तत॒ एव छिङ्द्वहिबोधो पपत्त्या न विलक्षणा । 
एपतेन--प्रतिवचनोक्तत्वस्य अश्च विषयत्वप्रथोजकत्वात् किटक्षणक इति अरश्चसाम्येनाचापि यर्मश््नकल्पन--परस्तम् 1 

किंराब्दस्य बुभुत्सासू-चकत्वेन धर्म॑ुभुप्सानियतलामवाच । प्रकृष्टम्रकारश्चन्द्र इति लक्षणवाक्ये चन्द्रपदग्यवेहकम्यतापरते 

प्रषोत्तरयोवैययिकरप्यापत्तिः, चन्द्रलसूपह्ञानात् प्र् तत्र चन्दरशब्दबिेषितव्यवहारवैरिश्यप्रहासंमवश्चेति नास्य व्यवदार- 
कर्तैन्यतापरत्वम् । 

एतेन--द्वितीयाज्॒मानमपि--व्याख्यातम् ; तत्र पूवौक्तरीयाऽप्रपिद्धविरोषणत्वबाधम्तत्मतिपक्चसाध्यवेकस्यदैत्वतिदी- 
नामप्रस्तरात् । प्रशनोत्तरैयधिकरण्यापत्तिरूपविपक्षगाधकसप्रीचीनतया सस्रतिपक्षप्रयोजकलोपाधीनामनवकाशः । ययपि गि, 
ब्ह्मति श्रुतौ भश्रो नोप्रलभ्यते; तथापि एकपैवानुद्र्टन्यमिति श्वुया सदखल्रदिवैरिाविषयकसैव ब्रह्मविषयकवेदनख 
मोक्षजनकत्वात्तदतिरिक्तबुभुस्ताविरहेण तद्विषयकमक्नव क्यस्य कल्पयितुमदाक्यत्वेन किं ब्रह्येदयेव प्रश्नः कल्प्यते इति 
नासिद्धिः । पतेन--योऽयं विज्ञानमय इति श्ुतिरपि--भ्याख्याता 1 अनिधरितनिधरणत्वमेगोत्तरलप्रयोजकम् , नु 
अनिधौरितधर्मप्क्ारकलमिति नाज बिरुदधत्वम् । खरूपमात्रपरसापि लक्षणवाक्यतलर नि धीरकत्वं विदत एव \ निष्यक्रार- 

कमपि ज्ञानं संरायनिवतैकमेवेति पूर्वमेबोपपादितम् । असाधारण पर्मवाच्कपदवत्वादिना अश्नादभिकविषयत्वाभविऽपि उत्त- 
रतवं संभव्रलेवेति न प्रश्न एवोत्तरं भवत्रि 1 सद्यादिभातिपदिष्ठर्थैः, ब्रह्मपातिपदिकार्थमात्रम्, तन्मातनप्रश्नोत्तरवाकया्थत्वा- 
दिति न्यायदीपव्ल्यनुमानमप्येतेन व्याख्यतम् । अत्रच ब्रह्मप्रातिपदिकाथषिशेष्यत्मेव साध्यमिति न सखण्डार्थल- 
प्रसङ्गः; परातिपदिका्सत्र लिङ्गायवेयथ्यार्थं॑लिद्गायविशिष्टलल्पमात्रपरलस्याभियुक्तेरसत्राच । स्यादिवाक्येषु विशेष. 
गेषु. सत्खपि न ॒तद्धोचराकाह्लोत्यापनम्; व्यादृत्तिबोधनमत्रिणापि सार्थक्यात् । व्यादृक्तिविशेषणयोधश्च विेषणपर- 
तवामावऽपि तद्वारकखरपन्ञानमातरणेवोपपयते । गिष्परकारकङ्ञानसैव मोक्षसाधनलमियखोपपादितत्वेन सप्रकारक्बह्म- 
्ञानमोश्चत्तधनतायां बरह्ममिदियदेस्तासर्यभवादिति न तदलुसारेणापि सखण्डार्थत्मम् । महातापर्यमादाय लश्रणवाकय- 
साप्यखण्डाथेतवमिष्टमेव । मेदाभावादीनां ब्रह्मखसूपलेनैकयेषावुद्रशन्यमिदादिवाकयं ब्रह्मानन्तराच्दौ च विपक्षनोधकतवौ 
इति न भूाितामरकड्लरिभिः । द्वारयोपस्थितेक्यमेदाभावादिनिसेषरेन सुख्यार्थयागो ऽप्यु पपद्यत एव । तच्वेवय- 
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भेदाभावादि ब्रह्मभि सयमियङ्गीकारे न कोऽपि दोषः । आकाङ्खयोग्यतासत्तीनामन्वयगभंत्वाभावाच वेदान्ताखण्डा- 
थैत्वे वाक्यतवायुपपत्तिः । अस्तु वा संसमनिषयकत्वैनैव वाक्यत्वम् , एवमपि संसगंसख मेदघटितत्वनियमाभावेनामेदसंसमै- 

मादायाखण्डा्थलोपयत्तिः । एतेन--अनायवियोपहितचिद्विषयत्वेन वेदान्तसा्थक्यमपि--खुन्चितम् ; निष््रकारकतेऽपि 
ज्ञानमुपपद्यते इति न निष्पकारकतवे ज्ञानत्वानुषपत्तिः । एवच असाधारणखहपद्ुभुत्साया उपपादितलात् न वेदान्ता~ ` 
नामदुधुत्सितार्थत्वापत्तिः । एतेन--विच)रविधिप्रथमाध्यायतृतीयपादायिकररणारम्भाघ्ुपपत्तिरपि--व्या ख्याता; कित- 
श्रकारावलम्बनेन पूरवपक्चादिसंभवादिति मन्तव्यम् । सल्यादिपदानामखण्डार्थत्वं लक्षणया । लक्षणा च शक्यसंबन्धहूपय 
श्र्तेऽस्येषर । तत्र च तासर्यावुपपत्तिरेव बीजम् । लक्षया्थामेदेऽपि वाच्यार्थमेदाच् पर्यायलदाङ्कोपपयते । उपदितवृत्ते- 
रपभेयदरत्तिात्सयत्वादीनां छद्धलक्षणत्वयुपपयत एव । तदुक्तम्रू- आकाशादौ सलयता तावदेकेखादि । ग्यादृत्तिमेदमत्रेण 
पदान्तर सार्थक्यम् 1 सलयत्वादिताघ्प्याभावेऽपि आपाततः प्रतीतिमात्रेणास्द्यन्यावकलमुपपदचत एव । पतेन--नयदि- 
पदलक्षयेऽनदीत्ववत् सलयादिपदल्क्षयेऽसखत्वापत्तिरपि-प सस्ता; सलादिपदेः जदक्षणानभ्युपगमात् । नदि तीरे नदीत्व- 
मवि बरह्मणि सत्त्वम् न अ्रतीतम् । अचतादिन्यदत्तयश्च बरह्मणि ब्रह्मरूपा: पारमार्थिका अपि व्याव्तकपारमार्थिकतं न 
सिच्यति । नहि बोध्यबोधकयोः समानसत्ताकत्वम्, येन पारमार्थकन्यावृत्तिबोधकष्य म्याव्व॑कस्य पारमाथिकतमासाद्येतः 
पदतदथौदौ व्यभिचारत् । ब्रहमह्पाया अपि व्याततः सामान्यतः सिद्धाया अपि अचतादिव्यादृ्यकारेण बोधः सयदि- 
पदेनैवेति न तत्पदवैयथ्येम् । यथचाक्ञानादिभ्यकत्तीनामन्योन्यामेदेऽपि सदयादिपदसार्थक्यम् तदप्येतेन सूचितम् । 
अगृतव्याटृत्तिरिवादतल मप्येकबाधकवध्यत्वेन मिभ्येचेति तन्मिध्यात्वपक्षोऽप्युपपन्नः । व्यक्तेशवास्या बोध्यमानाया अधि- 
प्रागतत्वसाक्षत्कार एवोपायत्वान तद्वो घनवैय्यैम् 1 यथाह्यदतोऽम्यथैवादा्थेः सखे प्राशस्ये उपायः, एवं प्रकृतेऽपीति 
“सखे ब्रह्मणि सलयादिशन्दा व्याृत्तद्रारा पयैवस्यन्ती्युक्तिरपि व्याख्याता । आथिंकखाप्य्थ॑स्य तात्प्यविषयस्वरूमनिणैय- 
द्वा र्वमप्युपपन्नमेव । सलज्ञानादिपदैरतादिव्यृन्तिदारैकस्यैव बोध्यमानत्वेऽपि समुचितद्वारलमेवाङ्गीकृतमिति नादुप- 
पत्तिः, यदान्तरवेयथ्यं वा । “आनन्दादयः प्रधानलेश्खादौ नियणभ्रतिपत्तौ सर्वश्चाखोपसंहारवणैनमप्थत एवोपपयते । 
शूल्यवादव्याढत्तब्रह्मखरूपग्रतिपत्तिरहि न सवैगुणो पसंहारमन्तरा सिथ्यति । अनगरतादिग्यादृत्तियंदपि अधिको विरोषणम् 5 
तथापि द्यान्दबोधे तदभाना् सखण्डाथंता्रसङ्ः । तदुक्तम्--““मानान्तरादपोस्तु न शाव्दसतेन स स्तः” इति ! 
अनन्तादिपदानामप्येतेन द्वारभूतज्ञान एव सखण्डा्थत्वमिति सूचितम् । केचित्तु-वाक्यलक्षणापक्षेण सघयादिपदवेयर््य॑-~ 
परिहरन्ति । वाक्यलक्षणा च गम्भीरायां नयां घोषः प्रतिवसतीलयत्र प्रसिद्धा । गस्भीरनदीतीरादिरखमेन विशिष्टबुद्धि 
न प्रयेकलक्षणायायुपपदयते । तत्रेव सलदिवक्येऽपि द्वारतया परस्परान्वयो हयङ्गीक्रियत एव । गच्छ गन्छसि चेदिव्यादि- 
कमपि वाक्यलक्षणोदाहरणमनानुक्ूलमेव । वायुवै इयादावपि कमप्रारस्यगोधो रक्षणपिकष एवेति वाक्यलक्षणा निर- 
पोहैव । तात्मयानुपप तिहि रक्षणाबीजं, नाभिभेयान्वयानुपपत्तिरिति सर्वपदलक्तकत्वै न कोऽपि दोषः । पदाभिदितपदाथ- 
बोध्यलररूपं रुध्यत्वं सर्वत्रापि वाक्याथेघ्याविरिष्मेति “सर्वत्रैव हि वाक्यार्थो लक्ष्य एवेति नः स्थितमिति बार्तिकमपि 
व्या्यतं भवति । अन्वितिभिधानवादा्वीकारे ठु एक्देशलयागेन शक्याथदेवात्र भानान्न सर्वपद्सक्षणिकलनिबन्धनानबु- 
भावकत्वमिति सर्वमनव्रयम् । एवं तत्तवमखादिमहावाक्याखण्डाथैत्वाुमानमपि-- तत्त्वम खयादिवाक्यम्, अकार्यकारणप्रन्य- 
माचनिष्ठत्वात् , अखण्डर्थम् , सोऽयं देवदत्त इति वाक्यवदित्याकारकसुपपन्नमेव । सोऽयं देवदत्त इत्यत्र हि न तदेशकार- 
विशिष्टे एतदेशकाल्पैयिष्यं एतदेशकालविदिष्टे तदेशकाव्छैरि्चं॑तद्विरेषणयोरेक्यं तद्िशिध्योरेक्यं वा बोध्यते, यथायोगं 
तदेश कालरदेरिदानीं एतदेशकालदेरन्यदाच सत्ताप््या बधेन च तदयोगात् । दण्डी ण्डलीयादावपि विशेष्यमाचरेवा- 
मेदो बोध्यते, नु विरेषणयोर्विरिषटयोवौ । सोऽपि तत्र लक्षणयैव । एवमपि तत्र विशिष्टता यर्यानाखण्डार्थलव्यवहारः । 
“अर्यं स वा न वा इति संङयतरिपयैयामेदमात्रखेवात्र ुमुत्सितलाद् सोऽयमिति वाक्यमण्डार्थम् । तत्तेदन्तोपरिथितिद्वा 
रकामेद्बोधयेव मेदश्चमविरोधित्वात् न पदान्तसैयथ्यादिकम् । पतेन--अभिज्ञाद्वयसख अव्यभिज्नायाश्च प्मेयैलक्षण्या- 
भावेऽपि उभयोपस्थितिदवारकाभेदज्ञानसयैव मेदभ्रमविरोधिवाद्र फल्वैलक्षम्यमपि--सूचितम् । भिनन्वृत्तिनिमित्तत्वे' सले- 
काथबोधकत्वं सामानाधिकरण्यमिति प्राचीनानां वचो ज्ञाननिष्कारकत्वेऽषयुपपन्नमेव । तदयं निष्करषैः--सोऽयमिति 
परस्यभिज्ञा र्क्तरूमादिविगि्मेदविषयकत्वख् बाधितलात् खरूपामेदमात्रगोचरा । अमेदश्वात्र न प्रकारः; खरूपरूपत्वेन 
प्राधान्यात् ! पतेन--श्ब्दप्यमिन्ञपि--व्याख्याता । सप्रकारकनिष्पकारकलाभ्यां फरतश्वामिन्नातो वैलक्षण्यमपि 
निरूपितप्रायमेव । सर्वस्याशुपलक्षिताभिन्नखरूपमात्रतनानं ह्यज्ञाननिवर्तकं नावान्तरवावयेनेकेन वा पदेन जायते इति 
महयवाक्यवेयध्योदिकमत्र सरति । अचर च ज्ञाने न सावैस्यादिफ तदुपरक्षिततवादिकं वा भकार इति नाखण्डा्थलदानिः । 
प्रमेयाबिद्षेऽपि शङ्खश्वेयाजुमानतत्मलक्षयोखत्मयक्षघैव दाङ्खपीतिमभ्रमनिवतै कत्वेन अरमेयावैलक्चण्यं न फठयैलक्षण्यप्रयोज- 
कम् । पतेन--अमिन्ञातः प्रयभिज्ञायास्तावन प्मेयतो विरेष इद्यादिविवरगाद्युक्तिरपि--व्याख्याता } अयमाशयः-- 
नि भिज्ञायामेक्यं परकर - इति कष्यनिन्मतम् ; तस मदनिरद्रूपसय खल्पलात्र् । अतएव हि सोऽयभेक इति नं 



[अंखण्डा० तसप्रमाणयोर्नि०] गोडग्रह्मानन्दीयुता । ७१५ 

तदभिखापः, येन सखण्डार्थलापत्तिः । एतदभिप्रायमेव--उपाधिमेदभिन्नार्थो येनैकः प्रतिपाद्यते । तदपि सयादखण्डार्थ 

महरखं कुम्भखं यथेखादिकस्पत्वीदयुक्तमपीति सिद्धमिदं यत्तत्वम्ादिवाक्यं अखण्डा्थनिष्टमिति- निरूपयन्ति ॥ 

(३) तरङ्गिणीकारास्तु- 
पदृत्तिस्ारितातिरिक्तागोचरप्रमाजनकत्वं नाखण्डार्धनिषएटलम् ; सर्वस्यापि पदृत्तिस्मारितत्वेन तद तिरिक्तस्थाप्रसिद्धेः । 

खधटक्रपदव्रृत्तिसारितत्र विवक्षणेतु स्मारितातिरिक्तागोचरप्रमाजनकत्वं किं तदतिरिक्तगोचरग्रमाजनक्रभिन्रलम् १ उत 

स्मारितमाघ्रगोचरप्रमाजनकलम् 1 आदय घटः कर्मलमिदयादौ खशब्दोपात्तगामानयेति वाकष्यधटकगोपदटृत्तिस्मारितातरिक्त- 
संसगेप्रमापकेऽतिन्यासिः, एवंपदशब्दसख प्रमाणशव्दपरतवेऽपयायेति वितथम् ; न्मते प्थायाणामप्रमाणलात् । दवितीय 
सद्यादिवाक्यायुवादल्यापरत्तिः, सद्यादविपदानां विशिष्टशक्तत्वेन तम्यव पदस्मारिततयाऽखण्डस्य स्मारितभिन्नलात् । 

सीतोष्णस्पदावन्ती पयःपावकावि्तितु धामिमेदविषयलात् सखण्डार्थमेव । ^व्चन्द्रे कटंकः सुजने दरिद्रता विकास- 
लक्ष्मीः कुमुदेषु चश्चला । समुखप्रसादः सधनेपु निदं यशो विधातुः कथयन्ति खण्डितम् ।*” इ्यत्रेवकस्म्रत्युपारूढा- 
नामेकरच्रान्वयेनान्न चाक्यमेद एव विवक्षित इति न युक्तम् । प्रकृतषदार्थसंसगयोग्यतादिमत एव॒ वाक्यलाद्राक्य- 

लासण्डा्थलयोर्विरोधश्च । पतेन-एकम्रातिपदिकार्थपयवस)य्यनकापयोयशव्दलमपि न तद्रक्षणमिति- सूचितम्; 
तत्रकचस्यकधमावच्छेदेन एत्तिविपयलरूपत्वेन विशिष्टा्थस्याप्यखण्डार्थलोपपादनेऽविशिटटमखण्डमिति लन्मतहानेः, एता- 
दशाखण्डार्थलस्य सगुणवाक्रयसाधारणस्य मदनिषटलामावाच । अत्र च सयादिपदानां पयौयलादसंभवोऽप्यपरिहाय एव । 

यावताच नाखण्डार्धलक्षणाभावः, तावना सद्यादिवाक्याखण्डाथलानुमानमपि न संभवदुक्तिकम् । साध्याप्रसिद्धेः, 
न चानुमानेन तत्सिद्धिः; अग्रमोजकलात् । निर्विकल्पकं प्र्यक्षादिकमपि न प्रामाणिकम् । छद्धबरद्यणि सलयलाथभावात् न 
सद्यादिवाकयं व्रह्मलक्षणपरमिति लक्षणवाक्रयल्मसिद्धम् । पतेन-सखरूपलक्षणतापि- परास्ता; सखरूपसख सामान्यतो 
ज्ञाने खक्षणस्यानपेक्षितलान् । अपेक्षायामपि तेन सखण्डार्थलमेव खात् । फतेन--टष्रान्तासिद्धिरपि-- व्याख्याता; 
विपयविरोषानवगाहने पूर्वोत्तरज्ञानयोरसंरायामिवतकत्वेन संदायनिरासः सखरूपमात्रविष्रयस्वे लक्षणवाक्षयादपि न स्यादेव । 
मरकृषटप्रकादावाक्येच धर्मप्रश्च एव विवक्षित इति चन्द्रसंबन्िप्रकाश्च एव विवक्षणीच इति सखण्डार्थलमेव । नहि निष्प्रका- 

रकं ज्ञानं संशायनिवतेकम् । व्यादरत्ताकारज्ञानस्यापि खरूपमान्रविष्रयकत्वेन निवनैकत्वेऽनुषृताकारज्ञानादपि संशयादिनिद्रत्ति- 
प्रसन्नः । सदयादिवाक्यतात्पयविषयः, संखष्टरूपः, संसगसूपो वा प्रमाणवाक्यतात्पयविपयलात् , संमतवन्, सलयादिवा- 
क्यम्, स्वनात्पयविषयज्ञानावाध्यसंसगपरम्, खतात्पय विष्रयज्ञानाबाध्यसकरणकप्रमितिविषयपद्र्थनिरूप्यसंसगेपरं वा 1 
ग्रमाणवाक्यलात् , अभ्रिद्यत्रादिवाक्यवत्, इलयादिसत्प्तिक्षानुमानैरपि तदखण्डार्थलानुमानं नावसरं कमते । संसर्गस्यापि 
सेगष्त्वेन पदार्थरूपे तत्र तात्पर्य भावाच् प्रथमानुमाने न तन्न व्यभिचारः । संस्गनिरूपकलस्यैव साध्यलात्. द्वितीयानु- 

माने न संखष्टरूमै व्यभिचारः । अप्रमाणवाक्येऽपि पदार्थावाधस्य तस्प्रमितेश्च सत्त्वात् संसगबाधप्रमिल्योरेव परमाणवाक्य~ 
लोपपादकलानाप्रयोजक्रताशद्धाचावकराश्ं रभते । पलेन --उक्तसतपतिक्षाचुमनेऽलक्षणवाक््यलोपाधिवर्णनमपि-परा- 
स्तम् ; लक्षणवाक्य संसरपरलनियमेन व्यतिरेकव्यभिचारेणानुपाधिलात्। एतेनानुमानान्तराण्यपि समर्धितानि सूचितानि ! 
नचात्र प्रशरोत्तरवययधिकरण्यापत्तिः प्रतिकूखुतकः। नहि खरूपमात्रे ज्ञाते प्रश्नो युज्यते । नहि असंकीर्णैतवं विपययविरोधिफलो- 
परहितत्वं खरूपमात्रे युज्यते । नापि वा तादृशखरूयविषयतवेनाखण्डार्थलम् । अन्यथा प्रभोत्तरयोरुभयोरपि समानविषयत्वे 
चन्द्रबुभुत्सानिर्वतकचन्द्रप्र्त्तरत्वं न स्यात्। अत एवात्रोदेदयविधेयभावोऽप्युपपयते। नच्येकमेवोददयं विधेयं च संभवति । 
एवंच विशिष्टतात्पयभावे या काचित् व्यक्तिरेवात्र बोध्या स्यादिति प्रकृष्टादिवाक्यमिव सद्यादिवाक्यमपि सखण्डार्धमेव । 

पतेन-- द्वितीयाचुमानमपि--पराहतम् ; पूरवोक्तरीदया सत्मरतिपक्षादिप्रसरात् । अरध्रोत्तरयैयधिकरण्यमपि परिहत- 
मेव । सत्यं ज्ञानमिति उत्तरानुसारेण कर्प्यस्य प्रश्रस्य धर्मविषयकलमेव युक्तम् । “अथ कस्मादुच्यते ब्रह्चः"वि “^तमेवं 
विदिलातिगत्युमेती सादि वाक्यानुसारेण सगुणनारायणात्मकबह्यज्ञानस्येव पुरुषार्थवेन सगुणस्यैव बुभुत्सितलात् । अत- 
एव कतर आत्मेति तरप्परल्योपपत्तिः । नह्यनिधौरितनिधारणत्वमपि धर्मविशेषप्रकारतां विना ॒सिच्यतीति प्रश्नोत्तरत्वं 
सखण्डार्थलस्थेव साधकम् 1 पतेन-मदातात्प्यमादायालक्षणवाक्यानामपि ब्रह्मपरलमिष्टमेवेति-परास्तम् ; नहि 

भेदाभावादिकं कस्पितप्रतियोगिताकादिकं ब्रह्मरूपम् ¦ तत्त्वेऽपि सतत्वादीनामपि तद्रूपत्वेन ममेष्टापत्तिः 1 रेक्यादिवक्ये 
कत्थितैकष्यस्य द्वारत्वेनोपादाने सलयादिवाक्यससण्डार्थत्वं न विरुद्धमेव । ब्रह्मानन्तदब्दौ ठु सगुणपरावेवेति तत्र तत्र 

निरूपितमिति न तदन्यथानुपपत्तिरपि सखण्डार्थलनाधिका । पतेन- सत्यादिपदानां रक्षणया सखरूपमान्नपरत्वे 
्ञानादिपदवेयर्यमपि-- सूचितम् । नदि व्यावतैकवशिध्यबोधनं बिना व्यादृप्तिवोधनं संभवति, येन कुमतप्राप्तातिव्याप्ति- 
निरासेन साफल्यम् । बस्तुतस्तु--खरूपमात्रतारपथं कुत्रापि न दष्टमिति तदन्यथानुपपत्त्या न लक्षणेति सादि 



७१६ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः २] 
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पदलक्चकलमपि बाधितमेव । किच सलयपदलक्षकते गद्वापदलक्ष्यस्यानदीलवत् ब्रह्मणोऽपि प्रमाणान्तरेणानधिगत सत्त्वस्य 
शब्देनापि सत्वाबोधनेनासत्वप्रसङ्गः । अतः सर्वैथा सल्यादिपदलक्षणायां नाखण्डसद्रूपत्रह्मतिद्धिरिति तत्खण्डार्थलमेव 

युक्तम्, अतपव--तत््वमस्यादिमहावाक्याखण्डार्थवमपि-- परास्तम्; तत्र प्रमाणासाबात् । नचाजुमानं अ्माणम् 

इषन्ते साष्यत्रैकस्यात् । सोऽयं देवदत्त इत्यत्र हि दण्डी कुण्डरीद्यादाविवोपदितयोरेवाभेदो दिषयी क्रियते, नतु खल्पमा- 
चरम् । तख अगेव ज्ञाततया मल्यभिज्ञादिवैयथ्योत् । अयं स न वेति मेदसंशये दि प्रतियोगितावच्छेदकादिभानं नियतमिति; 
तत्समानयोगक्षेमलाय सोऽयमिदयत्र विंचिद्रपेणेवेदपदाथोदिभानमपेक्षितयिति सखण्डा्थमेव । एवच खसूपमत्रा्ुत्सि- 
तत्वेन तत्कालसंबन्धसैव बुभुत्सि तलात्सखण्डा्ीवमेव । अस्तु वा तत्तोपरक्ितेर्दतोपलक्षितयोरमेद' एवात्र बोध्यते इति, 
एवमपि देवदत्तत्ेनामेदः्वेन च मेदात् खरूपखापि तस्य प्रकार मेवेति सखण्डार्थमेव । अन्यथाऽमिज्ञातः प्रलयमिज्ञाया 
विषो न सिग्येत् । फल्यैलक्षण्यं लु कारणवेजालेन भमेयवैलक्षण्येन वा स्यात् । नचेह कारणवैनायमपीति प्रद्यभिज्ञादिवै- 
फल्यं तदवस्थमेव । पतेन--अवान्तरवाक्येनैकपदेन वेषसिच्य। महावाक्यदिव्रैफस्यमप्यखण्डाथंत्ववादिनां प्रसरपीति-- 
सूचितम् ; एवंचैकाधिकरण्यरूपकाल्द्वयसंबन्धगोचचरा अखभिज्ञा, अभिज्ञा लु नेति प्रमेयवैलक्षण्यमपि सिद्धमेवेति विधर- 
णाचुक्तिरपि पराहतेति स्वं सुस्थमिति ब्रह्मनन्तगुणमेव वेदयन्तार्थ इति--प्रति पादयस्ति ॥ 

(४) टघुचन्द्रिकाकारास्त- 

खघटकपददृत्तिस्मारितेयत्र खत्वस्यानजुगतद्य निवेसेन वृत्तिपदेन रक्तिरक्षणाकृत्तदधितसमसान्यतमपरत्वाज्यीकारेण च 
सर्वैदोषनिरासात् खषटकपदत्रत्तिस्मारिता तिरिक्तागोचरभ्माजनकत्वं स्पारितमात्रमोचेरपमाजनफत्वूपमेव विवक्षितमिति 
न कोऽपि दोषः, एवच सल्यादिवाक्यमखण्डार्थमरेव । तत्र च सत्यादिवाक्यमखण्डार्थनिष्ठं टक्चणवाक्यलादिखयनुमानं अमा- 
णम्; निवरिकस्पकमपि प्रामाणिकमेव । प्रमात्वम्; संसगौगो च रत्ति, सकर्प्रमादृत्तिवादियनुमामेन तु साध्यसिद्धिः, प्रश्नो- 

त्तखयधिकरण्यापत्त्या तु नाप्रयोजकता । सामान्यतो ज्ञतेऽपि खरूपे व्याटृतखसूपेण स्ञाना्थं खरूपमान्नपरलक्षणवाकयमप्य- 
पेक्षितम् । एतेन--लक्षणवक्यतेन सखण्डार्थद्धिरोधोऽपि प्ररास्तः+ नहि धर्मेव व्यावर्तकत्वं, किंतु खरूपस्यापील्य- 
प्रयोजकत्वात् । एते न--खरूपमात्रविषयकन्ञानसंरयादिनिवतकत्वमपि--व्याख्यातम् । एतेन--ससरतिपक्षादुमाना- 
न्यपि~-प्रत्यस्तानि । प्रथमे चन््रलादिर्वचष्टपरत्वमादाय सिद्धसाधनबारणार्थं सलयादिवाक्यघटकपदार्थानमेको विशिष्टा 
पररूप इति साध्यख द्वितीयासुमाने ब्रह्मण्यपि अगियादिसंबन्धसयादिविशिष्टतादात्म्यनिरूपकत्वेन सिद्धसाधमवारणा्थ 
संसगनिरूपकत्वेन तालयैविषय इति साध्यसैव च विवक्षणेन संखष्टसस्गयोर्यभिचायात् । पतेन--अलक्षणवक्यत्वो पाधि- 
लमपि--व्याख्यातम् ¦ संदिरधोपाधिखस्य तत्र संभवात् । बिपयैयविरोधिफरोपहितत्वमिदयत्र फलटघ्य न विसेषणलप् , 
कितूपाधिवमिति नासंकणैखरूपविषयतवेऽपि ससण्डाथ॑त्वमिति खरूपमात्रप्र शोत्तरतवादीनां सवैषामपि सलयदिवक्याख- 
ण्डा्तेऽप्युपपत्या सल्यादिवाक्यमखण्डाथैमेव । 

एतेन--तन्मानु्रभ्ोत्तदैलकतददुमानमपि-- व्याख्यातम् ; सवेषामपरि वेदान्तानां निदयछद्धमक्ताद्वि तीयपरमात- 
खरूपसमपणेनेव पयेवसानात् अश्चाश्रव णेऽपि एकधेवेलयादिवाक्यो पपत्त्य्थं खरूपमाच्रभश्चोत्तरत्वा दीनामेव कल्पनीयत्वात् , 
सह सकीषत्वदिरपि द्वारतयेबोपयोगेन विशिष्टे तमेवं विद्वान त इह भवतीदयादैनामप्यतासर्यीत् तन्माचभश्नोत्तरलं नासि. 

द्धम् । यथावैक्यादीनां बह्मखरूपत्वं तथोपपादितमन्यत्र तिसरेण । एतेन पदान्तरवैयभ्य॑मपि परिहतं मवति । ब्रह्मणोऽपि 
व्यावहारिकं सलयत्वं द्वारतया श्या बोधितमिति न तच्छरन्यत्वापर्तिरिति सव्यादिपदानां रक्षणयाऽखण्डार्थत्वमात्रपरत्व 

न काप्यनुपपत्तिः । इत्थच महावाक्याखण्डाथेत्वानुमानमपि छन्तसाध्यवैकल्याप्रसक्तया समीन्यीनमेवेति मन्तव्यम् । दण्डी 
कुण्डली इयन्नोपदितामेद तात्पर्यैऽपि प्रकृते मेदधौविरोष्यभेदज्ञानं तात्प्ानुसारेण खरूपमात्र विषयम् ! तत्तेदंतोपलक्षिता- 
मेद् खरूपमेव । सच तुरीयविषयताशाल्येवेति न सम्रकारकरत्वम् । नहि खरूपे रूपमेदः येनामेदतवेन ्रकारताद्युपप- 
येयमिन्नातः प्रयभिज्ञावि शेषोऽपि फलवैलक्षण्यनिबन्धन एव, नतु प्रमेयविशेषाधीनः । नहि मेदां प्रतिथोणिन इदमो 

वा विचिद्रूपेणेव भानमिति नियमः, येन संदायवत् प्रयभिज्ञानखापि सखण्डार्थत्वप्रसङ्ः; उभयोरप्यखण्डविषयतवात् । 
एवंच सोऽयं देवदत्त इति वाक्यवत् तत्त्वमसीति महावावंयमप्यखण्डाथमेष । अन्यतमपद्पैयथ्यादिदोषल्तु सिद्धवि प्ररि 
हृतः, न्यायरलावल्यां विस्तरेण परिहृतश्च । अत्र छुद्धन्रद्मणः सलयादिवाक्ये महावक्येचोपसिितिरसौषुप्राचुभवनिबन्धना- 
ऽसंप्रहतसमाधिनिबन्धना वेत्यादि न्यायरलावल्यां बहु व्यतायतेति तत एव दरटन्यमिदि- विकेचयन्ति ॥ 

इति अखण्डार्थत्वङश्चषणतत्पममाणयोर्निरूपणम् ॥ 



[ बह्मनिगुणत्वोपपत्तिः | गौड्रह्मानन्दीयुता । ५७१७ 

अथ ब्रह्मनिशुणत्वोपपत्तिः । ~ 
हि -केवव्यश्च्या तावदात्मा' निगणः । नदु-वुहन्तोऽस्य धमो? इति शरुत्या श्रह्यशानादििरदेेः समे- 
तैयंहुणां शकः । नावसाययितुं राक्यो व्याचश्राणोश्च सर्वदा ॥' इति स्खरलया च ब्रह्म, धर्मवत्, पदार्थ- 
त्वादित्यायदुमानेन च सखसमानसत्ताकधर्मवत् ब्ह्येति-चेत्, मेवम्; न तावच्छ्या सगुणत्वलि- 
द्धिः । सगुणग्रकरणस्थाया उपास्तिविधिविषय वरिरोषणसमपेकत्वेन तत्परत्वामावात् । नचापूैत्वात् 
सत्यकामादौ चिद्चेषणे तात्पयैम्; अपूवैत्वेऽप्यन्यशेषस्यातत्परत्वदरनात्, यथाहि 'लत्तिख्यवाग्बा 
वा जुहुयात् गवीधुकयवाग्वा वा जुहया"दिव्यारौ जक्तिल्यवाग्वादेहोमसाधनत्वस्य 'अनाटुतिरव 
ज्तिलाश्च गवीध्ुकाश्चे"ति निन्दायाश्च “अनक्षीरेण जुहोतीति विध्येकवाक्यतया अवत्परत्वं, तथै. 
वाचाप्युपपत्तेः, निगणप्रकरणस्थायास्तु अद्धितीयच्रह्म पर तिपच्युक्रलनिषेधापेक्षितविषयसम्षेकतया 
अन्यथालिद्धेः । नच--'किञ्चने'त्यादिसामान्यवाचक पदेनेव ब्रह्मातिरिक्तसवैनिपेष्योपस्िदौ वित्ते. 
पग्रहणमनर्थक मिति--वाच्यम् ; यलोकषिकतय बाक्यधरमेयत्वश्नमव्युदा सार्थस्वात् ! अतष्व-श्रुति- 
प्राक्तस्य श्रुलया निषेधे अ्हिंसषवाक्यम् अश्रीषोमीयर्दिंसायाः; अच्रहणवाक्यं च सोडशिग्रदणस्य, 
भसद्धेदादिवाकयं ्हसच्वस्य भेदवाक्यं चेकयस्य निषेधकं स्यादिति-निरस्तम्; प्रकते श्रतिभ्रा्- 
स्येवाभावात् । श्वुति प्राप्तत्वे हि न तस्प्रसकतत्वम् ; अतिप्रसङ्गात्, तस्पमितत्वस्य च प्रृते अभावात् । 
अहिंसावाक्यस्यावैधदिंसा विषयत्वेन समानविषयत्वाभावात्, समानविष्रयत्वे प्रहणा्दणवद्धिक- 
स्पापत्तेः । गहणाग्रदणवाक्ययोस्तु खद्यपि समान विषयत्वे एकस्याधिक्रवख्त्वाभावेन बाध्यवाधक- 
भावस्या संभावितत्वात्, अन्यथा विकसर्पानाश्चयणप्रसङ्गात्॥ असद्वाक्यसेदवाक्ययोस्तु न ब्रह्मस- 
स्वेक्य निषेघकता; स्वेक्ययोधकयोरेव तत्परत्वेन प्रावस्यात् 1 नाप्य जुमानं ब्रह्मणि ताच्िकध्मसा- 

गोडब्रह्मानन्दी ८ कघुचन्िका ) । 

केवर्यश्रुव्या केवरो निर्गुणः दति ला । खसम्रानसत्ताकधर्मवह्द्धेति । बाधका भवेगोक्तधुत्यादे स्त 
धमे बोघकत्वमि यभिमानः । विषयविद्ोषणेति । विषयी मूतव्रह्सि प्रकारीभुतधर्मेयथेः । ब्रह्मणि धर्म॑विदोष- 
प्रकार्कोपाप्नानिधायकत्वेनो क्तथुतेन ब्रह्मणो धर्मविषये ताद्य मिति भावः) अपूवैत्वात् मानान्तरेणावाधितत्वा- 

द॒पराक्स्वाचच । 'विदोषणे तात्प मिति । सल्यकामादिरूपं ब्रह्मोपासीतेति वाक्ये सल्कामत्वादेरदितीयार्थप्रकारतवे- 
ऽन्वयात् प्रकारतायाश्च ब्रह्मविरोभ्यकटवावच्छेदेनोपासनायामन्वयात् ब्रह्मणि सलयकामत्वादिपभरकारकोपा सनाय? ताप्प. 
यैऽपि बरह्मणि सलकामत्वादविवे रिषटयस्य मानान्तरेण प्राद्घस्वा दबा धितत्वाच तस्परस्वमय्युक्तश्चुतेरास्तामिति भावः । 

एकवाक्यता भङ्गापत्तेदन्तोपासनापरधतेनो कवेशिषठये तात्पयैमिति सदटान्तमाह--अपूचैतवेऽपीत्यादि । मानान्त- 
रेणाबाधिताप्रात्तथेकस्वेऽपि । अन्यरेषस्य अन्याशरपरवाक्यघरकसख । अ तत्परत्वद रोनात् खीयोक्ता्थेषरस्वामा- 
वदनात् । स्ेमसाधनलस्य होमसाधनस बोधकमभागख । तथेवेति । जरविंल्यवाग्वा वा जुहुयात्. गवीघुकय- 
वाग्वा वा न घ्राम्या पश्यन् दिनसि नारण्यानथी खस्वाहुरना दुतिय जर्तिराश्च गवीश्चुकाश्च पयसाऽभ्रिहोन्र 

जुहुया दिल चित्रे शु तभ 1 तन्न जिंर्यवागवेल्यादिना विदहितयोनैर्विरुगवीशुकूयवाग्बोर नष्हुतिरिलया दिनिन्दया प्रति- 

सेधकदपनात् तयोर्बिधिप्रतिचेधाभ्यां व्रिकल्पः, पयसेखादिकं त पयोविधिः; वाक्यसेदस्तु न दोषः; एुथााख्यात- 
श्रवणादिति अक्षे, ज्तिंरुयवार्वेत्यादे व्रैधित्वेऽपि अनाहुतिरिलयादिकं न विकद्पतात्प्ैकम्र; तद्धिधिनापि पयोत्िधि- 

बङेनेव ब्रीहियवन्यायेन विरूव्पसिदधेः, कितु (नहि निन्दान्यायेन' पयःस्तुतिपरम् । वस्तुतस्तु-जतिंकयवाण्वे" 
ल्याद्यपि न विधिः; किंतु पञ्चनिन्दाद्ररेण प्रयःस्त॒तिपरम्; वाशब्द विनापि बीहियवन्यायेन विकल्पों मवेन 
वराश्ब्दखान्यथा वयर््यात्। तसात् "विषं वा भुङक्व विष्णुमपूजयिखा न सुद्क्ष्व विषभोजनं मरण्हेतुः विष्णु 
पूजयित्वा सुङ्श्वे त्यादा बरिवान्यनिन्द्ष्पाद्न द्रारान्यस्तुतिपरं प्रथमवाक्यमिति पयोविध्येकवाक्यत्वापन्नमेव जतिंकादिवा- 
क्यमिति दशषमष्टमे स्थितम् । तथाच तद्वदुपासनाबिभ्येकवाक्यस्वाय विशि्टोपासनापरमेव सगुणवाक्यम्र्, नतु 
जहयणि गुण्वेदिषटयरमिति भावः । अलक्षीरेण जुहोतीति वक्यं तु शाखान्तरीयम् , अनाहुतिै रतिश्च गवीषु- 

काश्रेयनक्षीरेण जहोतीलापलतम्बक्षालायां पाठात् । उक्तच संस्चेपशारीरके-“यथाद्यजक्षीरनिष्रेः समीप” इति । 
निरणप्रकरणस्थायाः य॒ आत्मापहतपाप्मे'यादिसल्यकामः स लखप्कह्पः सोऽन्वेष्टव्यः इत्यस्याः । निषयसमपै- 

कतया प्रतिथोगिखमपकतया । वाकयप्रमेयत्ेति 1 सगणोपाखनावाक्यप्रमेयखेयधेः । अतिप्रसङ्गादिति । 
श्ुिभरसक्तख श्रुला जिपेधे निफस्पसखीकारे (न करुञ्ज भश्चये'दिलयादि वाक्यगतकरज्नं भक्षयेदित्यादेरपि मानान्त- 
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धनायालम्। तथादि-- रह्म, धसिसन्तासमानसत्ताक चर्मवत्, उन्तसन्ताकभावरूपध्मेवद्वा, यावत्ख- 

रूपमलववेमानधर्मवदा, तादखभावरूपधर्मवद्का, खनज्ञानावाध्यघर्ैवद्य, ताद शमावरूपधर्मवद्या, 

घ्मेमावरूपधर्मेवौ हीनं नावतिष्ठते वा, पदार्थत्वात्, अथवा भावत्वात्, घटवत् । बह्म, खक्षानावा- 
ध्यश्कारवत्, खारोपितव्यावतेकखज्ञानावाभ्यपरकारवद्धा, अधिष्ठानत्वात्, द्यक्तिवत् , जह्य, लज्ञा- 
नावाध्यदुःखव्यावतैकघमैवत्, दुःखानासकस्वात्, घटवत्, बरह्म, खन्ञानावाध्यप्रकारविशेष्यम् ¦ 
सम्दिग्धत्वात्, विचार्यत्वात्, निणैतव्यत्वाद्वा स्थाणुवत्, ब्रह्म, वेदान्ततात्पयैगो चर प्रकारवत् › 
बेद्ास्तविचार विषयत्वात् , यदेवं तदेवम्, यथा कर्म॑काण्डविचारविषयो धर्मः! इश्वरः सवात्राप्तस- 
मस्तकल्याणगुणः, सदा परेप्सुत्वे सति तत्र शक्तत्वात्, यो यदा यस््रेप्छुयैज शाक्तः स तदा तद्वान् यथा 
चैत्रः । ईश्वरः, सदया लयक्तसमस्तदोषः, सदा तल्िहासखुत्वे सति तच्यागे शक्तत्वात् , यश्चैवं स तथा, 
यथा चेज इलयायञुमानेषुः धर्मिंपदखपवयोर्यर्किश्चिद्धर्भियत्किचितछंवन्धिपरत्वे धटादिखमसन्ताक- 
किपतधरमवेन सिद्धसाधनम् , ब्रह्मपरत्वे साध्याप्रसिद्धिः; घरादिघमं ब्रह्यस्मानसत्ताकत्वादेरः- 
प्रतिद्धेः। नच--दष्रन्ते साध्यनिरूपणे तदेव धर्मी, पक्षे तन्निरूपणे ज्येव चर्मी, धर्मिपदखपदादीनां 
सममिभ्याहतपरत्वादिति- वाच्यम् ; शब्दखभावोपन्यासस्याङमाने अत्यप्रयोजकत्वात् । खरूपप- 
दस्यप्येवमेव बह्मपरत्वे साध्याप्रसिद्धिः, घरादिपरत्वे सिद्धसाधनम् । समभिव्याहत परत्वस्य राब्द्- 
खभावस्यानुमानं प्र्यप्रयोजकत्वसिति दषणं पूवैवत् । धर्मविना नावतिष्ठत इत्यस्य ब्रह्म धर्मव्या्- 
मिलयर्थः । तथाच सिद्धसाधनम्, यस्मिन् काटे देरो वा ब्रह्म, तच धमः सन्येव } नहि कारो देशो 
वा धर्मरहितः; मायाचित्संबन्यस्य कालस्य मुक्त्यसहवृत्तित्वात् । सक्षानावष्येव्यत्नापि पृवैवत् 
खपदार्थविकस्पः । अतण्व--खारोपितव्यावतेकस्वक्ञानावाधभ्यधसेवदिति- निरस्तम्, खन्ञानावा- 
ध्यद्ुःखव्यावतैकधर्मवदिल्यत्रापि खपदार्थविकस्पः पूर्ववत् । दुःखभ्यावतेकधर्मवस्वेन सिद्धसाधनम् । 
वेदान्ततात्पर्यगोचरेव्यचावान्तरतात्पयैमादाषय सिद्धसाधनम् । सुख्यतस्तात्पयौक्तौ च वेदान्त- 
चाक्यभुख्यतात्पयैबिषयप्रकाराप्रसिद्या साध्याग्रसिद्धिः । नच यत्तद्वामलुगमय्य साघ्यप्रसिद्धिः, 
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रेषराक्ठमक्षणानुकादितवेन प्रसञ्जकतया विकरपापत्तिरिति भावः । ब्रह्म धर्मील्यादि । ब्रह्मनिष्ठ द्वैताभावं मण्डनमते 
सलयमादायाथौन्तरवारणाय सर्वत्र--भावरूपेति । पदाथैत्वस् ॒पद्वाच्चतख्पसय शुद्धबह्मण्यसिद्धत्वादाह--भाव- 
त्वात् सन्तादाप्म्यप्रतियोगिव्वाच् । घटादाविव ब्रह्मणि सद्येऽपि उक्तप्रतियोगिष्वं नासिद्धमिति भावः । प्रकारवत् 
स्वविरेष्यकूधीविरशोषणवत् । स्वक्तानावाध्यमन्ञाननास्ं पञ्चमप्रकारमादाय सिद्धसाधनादाह--खारोपितव्यावतैङि- 
त्यादि ! सखस्िन्नारोपितात् स्वस्य यद्यावतैकं खत्तानावाध्यं च तारशषसलयत्वादिप्रकारवद्दियधेः । बरह्म यदि तादशध्र- 

कारवत् ने खात्, तद् किञ्चित्पकारकख अमनिवतेकन्ञानसय विरोष्यं न स्यादिघ्यसुद्धरतकंराभाय अकारानुखरणम् । 
प्रेप्सु श्राषीच्छावत्वे । तत्र शाक्तत्वात् तजननानुूरुरक्तिमस्वपत् । सत्ताकत्वादेरित्यादिना यावद्रह्यस्वरूपमयुव 
तैमानत्वसंग्रहः । द्रन्ते साध्यनिरूपणे उदाहरणवाक्ये । तदेव दृष्टान्त एव । धर्म घमिपदाेः। पक्षे तन्नि- 
रूपणे रतिज्ञानिगमनवाक्ययोः । शाब्दखभावेति । उक्तशब्दश्वभावेय्थः । अप्रयोजकत्वादिति । पषतोऽरूण- 
वद्धिमान् धूमतत्, भ्यो यो धूमवान् स शुह्ठवद्धिमा'नित्यादिवाक्यस्यानुमानानुपयोगःत् येन रूपेण साध्यं 

प्रतिक्ततं, तेनैव देतुन्याप्रकस्वस्यो दाहरणादौ भदहीनीयतया प्रतिक्ता वाक्ये पश्चरूपधम्यीदिपदा्ैवरितरूयेण उदाहर. 
णादौ इष्टान्तरूपतद्धटितरूपेण सभ्यो धकतेति स्वभावो नालुमानपर्थवतायीति मावः । यत्तु भभाष्ान्तेन 
प्रमायां पक्षे खनिवत्यैत्वादिषिरिष्टपू्वकत्वखाचुमानं चिवरणोक्तमसङ्न्तमरिति, तन्न । तन्न सपद्सय प्रमाभ्रभाः 

न्यतरपरत्वात् । प्रहृते ध्या दिपदस पक्षदष्टन्तान्यतररेत्वे तु घशदिसमानसत्ताकधमेव्वादिना सिद्धसाध- 
नम्, पवमन्यतरक्वानख्पव्रह्महानाबःध्याप्रसिद्यादिकम् । भत पुर स्वोपयदानगो्चरल्ञानादिमज्नन्यस्वस्य ब्णुकादौ 
धटादिष्ान्तेन तार्किका्यनुमानभ्रयोजकन्यायवक्येऽपि स्रपदसुक्तपश्चद्टान्ताम्यतरपरमेव । नहि कार इति । 
ननु--बह्य धमेशचन्यं नेयेव साध्यम्, तथाच तव न सिद्धसाधनम्, युक्तौ जहयणो धर्मदुन्यत्वादिति-- 
चेत्, अआन्तोऽसि, धर्मदयु्यभेदस धर्मशचन्यत्वादयन्ताभावस्य वा साध्यत्वे तख धर्मरूपस्य ब्रह्मण्य बिद्याकाछे 
सत्वेन सिद्धसाधनताद्वस्थ्यात् । दुःखभ्यावतेकधघर्मवखेनेति 1 ख्ानाबा्यं यहु-खध्यावरकं दुःखप्रति- 
द्न्द्ितावच्छेदकमानन्द्वं बह्मस्वरूपम् , तद्च्वेनेदयर्थः । सखक्लानाबाध्यत्वे धमस्व विरिष्टस्य विवक्षिते तु सश्या- 
प्रविद्धिर्बभ्या । नच यनत्तच्छामित्यादि । यस्वतस्वयोः भाचां मतेऽुगतत्वात् यो यद्विचारविषयः सं 
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तथा शब्दाजुगम्रष्याठुमानं प्रत्यद्ुपयोगात् । ईश्वर; सदावाप्तसमस्तकद्याणशुण इत्यत्र काटं 
व्याप्य आप्तगुणत्वस्यासामिरप्यज्गीकारात् । तहि निधर्मकवायां स्यां कारसंबन्धोऽस्ति । किंच 
छस्य पक्षीकरणे हेत्वसिद्धिः, उपदहितस्य प्रक्षीकरणे अथीन्तरम्; खाभिन्नाततसमस्तकस्याणगु- 
णत्वेन सधर्मकस्वायोगाच्ः सिद्धसाधनाच्च, कस्याणगुणानमानन्दादीनां निव्यत्वेन तस्मरेष्साया- 
स्तन सामध्येस्य च त्वयापि वक्तुमशक्यत्वाच्च । अतणएव-गरेष्सादिकं प्रज्नानधनत्वादिति-निर- 
स्तम् । सदा वक्तसमस्तदो षत्वे साध्ये चरमवृत्तिपर्यन्तत्यागे सामभ्योभावेन हेतवसिद्धेः 1 यदा तु 
तत्सामर्थ्यं, तदा व्यक्तदोषत्वमिष्टमेव । प्रकार्वत्वादौ साध्ये खप्रयोजकत्वमपि । नच अचिष्ठानत्व- 
सन्दिग्धत्वाद्यनुपपत्तिरेवातुकरुलस्तकंः; अधिष्टानत्वे हि खारोपितव्यावतैकवस्वं तचरं कल्पिताक- 
त्पितसाघारणसित्युक्तत्वात्, खनज्ञानावाध्यत्वषिचि एधै बिना तस्याचुपपच्यभावात् । सं दिग्धत्व- 
मपि उयावतैकेन कटिपतेनाकट्पितेन वा रूपेणानिश्िततथेवोपपद्यत इति तस्यापि नानिशितसाध्य- 
ध्र विनाद्ुपपन्तिः । एवे दुःखानात्मकत्वं दुःखव्यावतेकखरूपतयेवोपपन्नं कदाचिद्धक्तव्यम् ; अन्यथा 
अनवस्थानापत्तेः । नदि व्यावतकधर्मोऽपि केवलान्वथीं, येन खवृत्तिः स्यात् । तथाच तदपि 
व्यावर्तकधमं विनाप्युपपन्ं न तत्साघनायालम् । अनवस्थाभिया कचिद्धम विश्रान्तौ पदा्थत्वमपि 
भ्यभिचार्यैव । न च खस्येव खच्॒तित्वान्न व्यभिचारः; आत्माश्रयात् । न चैवं ददयत्वस्यापि सखसि- 
च्चस्या भागासिद्धिः; खवृत्तित्वाभावेऽपि स्वनिष्ठालयन्ताभावश्रतियोभित्वस्य तत्रासिद्धताप्रयोजक- 
स्याभावात् । तस्मान्ना जुमानं बरह्मसलमसत्ताक धम माणम् । किंच श्रुतिः अपसब्रह्मविषया; निधर्मक- 
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गोडत्रह्मानन्दी ( टु चन्द्रिका ) । 
तत्तात्पयैविषयप्रष्टारवानिति सामान्यघ्ुखी व्यासिमरहीतुं श्यते इति चिशेषतो वेदान्तमरुस्यतास्पयैविषयप्रकारसेनं 
साध्याप्रसिद्धिः अङ्कते न व्यश्षिहघिरोधिनीति भावः । शब्दानुयममाघ्नरमेतत् । अनुमाने यत्वतस्वयोरनुगतसे 
मानाभावादिव्यादायेनाह-तथादाब्देति । तयोरुगतप्वेन व्यासिग्रहसंभवेऽष्यचुमितौ विशेषतः साध्यभानखया- 
वदयकत्वात् तद्टिगेधित्वं प्ाध्याप्रसिद्धेरक्चतमर् ॥ सामान्यभ्यापिस्थठे हि सामान्यरूयेण गृही तव्याक्तिकस्य डेतो- 
विंेषर्पेण यक्षे क्तानाद्विङेषरूपेण साध्यानुमितिरिति ठ ध्येयम् । नि निधर्मकतायापिति । मया सक्त 
कारसंबन्धानङ्गोकारात् मां प्रति ष्वदजुमानं मन्मते सिद्ध साधनभ्रलतमिति भावः । हेत्व सिद्धिरिति । सक्तादात्म्य 
प्रतियोगिसवादिकमपि तदुपहिते बह्यणि, नतु द्ध हति भावः । नच--वेदान्ततास्पयैषिषयस्वेन पक्षव्वान्नासिदि- 
रिति--बाच्यम् ; उपहितस्य ब्रृत्तिविषयस्वमते तस्येव तात्पयैविष्रयस्वात् । खाभिन्नेद्यादि । अवा्षि्तादास्म्यरूपा 
वाच्या । तथाच भघ्न्तामेदेऽपि स्वमते तादार्य्खीकारात् न गुणानां घमैत्वसिदधिरिति भावः । स्वयपील्यपिना 
मयापि वक्तुमशक्यत्वं बोध्यम् । नच--उनत्तरकाखानुचत्ततया निलेष्वपि प्रेप्सा शक्तिश्च संभवति मतद्येऽपीति-- 
वाच्यम् ; तावत्य काटमात्रे पुणसंबन्धसिद्धावपि मोक्षे तदसिद्धेः । यष्कारानुन्रत्ततय! यो य्मेप्साशक्तिमान् स तदा 
तद्वानेव हि व्यिः । चरमवृत्ति पयन्तं जीवस्य चरमच्त्तिपय॑न्तम् । हैश्वरखयेति शेषः । सापरथ्यौभातरेनेति । 
अव्रि्ासंबन्धादिकं खनिष्टमीशेन न लु प्राक्यते; जीचनिदठेन तत्वन्तानेनेव सयुच्छेदयस्वात् । यं प्रति यदक्तानमा- 
वृणोति, तदीयन्ञानेनेव तदक्ञानं तथरयुक्तं चोच्छिते । यदा जीवय तस्वधीकाठे । इण्मेवे ति । जीवेशत्वा- 
बिचादेः जीवनिष्ठतत्वक्लानेनोच्छेदादिति शेषः । धकःारवत्वादौ खक्लानाबाध्यप्रकारवस्वादौ । आरोपितव्यावतेक- 
वन्लरमारोपिताद्ावतैकसदन्यूनसत्ताको यो ध्मेखद्वत्वम् । अनवस्थानापत्तेः स्यावरैकधर्मेष्वपि न्यावसैक- 
धर्मान्तरं, तत्रापि तद्धन्तरमिखनवस्थानापत्तेः । नु कख चिद्यावतेकख सच्रत्तिसखीकारात् नानवस्था, तत्राह-- 
नहीति । केवलान्वयीति । केवव्यन्वयित्वान्यथप्चुपपग्या त्वया मेयत्वादेः खधृत्तित्वं स्वीकृतम् । मया तु 
केवरान्वथ्येव न स्वीक्रियते । मेये मेयत्वान्तरं खीकृलय मेयस्वत्वेन खपेण मेयश्वसामान्यस्य केवटान्वयिस्वं 
बोध्यते । न्यावरैकं शुक्तित्वादिषठ ठु न तवापि केवन्वयीति न खघरन्तिघराभावादेः खन्रत्तिष्वमपि व्यव्हतम् ; 
आरोके लोक इत्यादिवत् घटाभावे घटाभाव इत्यादेरपि प्राती तिकाथेयस्व विषयकस्वात्, अन्यथा राष्ट; सिर इलया- 
देरपि अयोगस्य प्रतियोगिघरमानसत्तकखसंबन्थभानसापत्तिः । रेक्ये संबन्धसेवाघेयत्वखप्यसं भवस्तु स्पष्टः । 
ददयत्वस्येति । पध्ये साध्य इत्यादिः । खनिष्टेयादि । घवशभावादेः खदरृत्तिष्वमिव सख्निष्ठायन्ता मावप्रति- 
यो गिघ्वमपि नास्ति; घटादिमत्तापत्तेः, खस्िन्र् स्वप्रलियो गिकत्वविशिष्टसस्वे घरे घटस्य संयोग इति उुख्छापततेश्च । 
जतो हरेयत्व देरपि तदुभया स्वीकारात् हेत्वत्यन्ताभाव द्िरिष्टपश्चरूप भागासिद्धिनेति मावः । उक्तरीला व क्यमेदा- 
पत्तेः सगुण्वे तस्पया भावेऽपि देवताधिकरणन्ययेन सगुणश्चुला सगुणब्रह्य प्राप्यते, ताव तापि उुद्धबह्मणो निगणष्वे 

बाधकाभावः, सविद्राजिः्जत््रादयुपहिदयेव सगुणस प्रमापणादिल्याशयेनाह-फिच श्रुतिरिति । अपरबषय- 



७२० अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः २ ] 

श्रुतिविरोधेन विषयसेदश्यावद्यकत्धात् । नच-सगुणातिरिक्तस्य परब्रह्म णोऽचाप्य सिद्धिः; त्वत्पक्ष 
ताचिक्रगुणवद्यकल्यन्तरस्याभावात्, कषिषयत्वं च सगुणश्ुतेरिति--वाच्यम् ¦ ताच्विकत्वपयेस्तस्य 
सगुणश्वुत्या अविषथी करणात् नि्धमैकत्वश्रुल्या शुदन्रह्मसिदेश्च । तदुक्तमन्तरधिकरणे कल्प. 
तरख्षद्धि--निर्विंदषं परं ह्य साक्चात्कतमनीश्वयः । ये मन्दास्तेऽनुकस्प्यन्ते सविरोषनिरूपणेः ॥ 
वरीकृते मनष्येषां सगुणन्ह्यरीकनात् । तदेवाविभेवेत् साघ्वात् अपेतोपाधिकल्पनम् ॥' इति ॥ मत 
एव स्मृतिघूजाभ्यां न विसोधः । नच--सगुणे "परः परणा"मित्यादि स्त्या परादपि परस्वे स 
येते, तथाच कथं सगुणवाक्यानामपरबह्यविषयत्वमि ति--वाच्यम्; जडापेक्षया परः सिचिज्क्षः 
तदपेक्षया सवैक्षस्य शुद्ध पेश्वयाऽपरस्यापि परत्वात् । नच---सदेव सोम्येदमथ्च आसीदसद्धा 
इदमग्र भासी'दिति श्रुती अपि परापरन्रह्मविषये स्यातामिति- वाच्यम्; अन्नेदमिति प्रपश्चस्य भक 
तत्वेन ब्रह्मप्रत्वस्य वकतुमदाक्यतया प्रपश्चस्येव पूर्वै कारणात्मना सत्वं कायीत्मना असत्वं विष- 

_ थीङ्ख्तः । नापि अहणाग्रहणवाक्ये अपि परापर्यागविषये, ! णेन्द्रवायवं अदं गरहाती'लयादिवत् 
धोडशिन्रहणवाक्यस्य यागपरत्वेऽपि अग्रहणवाक्यस्य तदभावबोधकतया यागविषयत्वाभावात् । 
नज्ु-एवे असन्नेव ख भवति असत् अद्येति वेद चेदिति श्वुतिरपि नासखसिद्धाथौ, कितु इल्य- 
तापत्तिरूपपस्ममोक्षपरेति स्यादिति - चेन्न; दान्यताया अपुखषार्थत्वात्, आनन्दावाश्षिरूपसुक्तिप्रति- 
पादकवियोधाच्च । यद्धा-इदानीं सगुणं दशान्तरेः निगुण मिति वाक्याविरोचः । नच--पतावता 
अनित्यत्वमात्नं गुणानां च स्वदभिमतमिध्यात्वसिद्धिरिति- वाच्यम्; रवद्सिमतताच्तिकल्वस्याप्य- 
सिद्धेः उपायान्तनुसरणं च सम्रानम् । यत्तु बहयदानी सतत् दश्चान्तरे त्वसदित्यप्यापद्येत इति 
तन्न; दशान्तरे निगणत्ववत् असत्वस्याबोचनेनप्रसङ्गात् । नच--श्ञान निलयं किया नित्या चलं 
नित्यं पराःमनः ॥ “एष नित्यो महिमा जह्यणये' व्यादिश्रुलया ब्रह्यज्ञानादीनां निलत्वप्रतिपादनात् 
सगुणत्वमिति-वाच्यम् , ज्ञानादीनां खरूपतया गुणत्वासिद्धेः । खरूपातिरिक्तानां तु चसरमसाश्चा- 
न न ^-^ ̂-^ 

गोडजह्यानन्दी ( छघुचन्द्रिका ) 
विषया छबह्याम्यस्य खरुणस्वभ्रमापिका । तासिकत्वेति । नच--तार्विक्स्वस श्ुलयबिषयत्वेऽपि बाधकाभावात् 

्रु्यधसय तात्विकस्व परिति---वाच्यम्; दैतप्रिध्याव्वश्चुतेरेव बाधकध्येन सगुणलांसो श्रुतेव्यावहारिकमरामाण्यात् । 
सिद्धैः सिद्धिसंमवात् । तथाच निधैमैकश्चुतेविंषयान्तरासंभवेन खुद निधमेकस्वरमापकतेति भावः । अन्तरः 
धिकरणे जन्तसद्धर्मोपिदेशादित्यधिकरणे । आबिभेवेत् अपरोक्ली मवेत् । तथाच ववित्तेकाभ्यद्वारा उपासना. 

कक्यख छुद्धानिमौवरतास्प्थकत्वाच्छेदभ्रूत्गुणवाक्यं न॒ निगुणवाक्यबाधकमरिति जुद्धान्यन्न पगुणत्वप्रमापकं 
दिति मावः । कायातमना' अभिव्यहछनामरूपादमना । असस्वमनसिव्यक्तत्वम् । अत एव (ततो चै सदजा- 
यते'ति रोषेण पश्वादभिव्यक्तत्वोक्तिः । विषयत्वाभावा(दिति । नच-- महणवाक्यस्यं याग विषयत्वेऽपि भग्रहण- 
वाक्यं प्रहणद्चून्यपरया ग विषयकमर्त्विति-- वाच्यम् ; अहणवाक्यग्रमितयागअतिषे घ परत्वसंमवे प्रहणद्यून्यप्ररयाग. 
विषयकत्वे माना भावात्, अपूर्वपरयागे अरहणस्य प्राकषप्वेन ततश्रिषेधवैयभ्यात् । नच--ग्रहणाभाष नि्ानुवादे नापूर्ष- 

यागपरस्वमिति- युक्तम् ; यदेष हि मरहणचाक्ये विधीयते, तश्मतिषेधः अ्महणवाक्ये सुख्याथैः । नि्णवक्ये ददै. 
तश्चुतिविरोधान्च भ्रतिषेधपरस्वम्, किंतु प्रतिपेधोपरुक्षितस््ररूपपरस्वमिति वोध्यम् । प्रतिपादकेति । (आनन्दं 
ब्रह्मणो रूपं तञ्च मोक्षे अरतिष्ठित'मिलयादिश्चतीय्थः । बाक्याविरोधः सगुणनिगणवक्ययोरविरुदधविषयकत्वम् । 
अनित्यत्वमात्रसिति । गिशैणश्चयेयविः । असिद्धेरिति । श्वुयेखादिः । युणसलयताबो घकश्ुतेरन्यथानयनस्य 
वक्ष्यमाणसवेन श्च खा गुणल्यघ्वा सिद्धिरिति भावः । नु--ममातुमानाद्निा युणसलयत्वसिद्धिः, तत्राह~--उपाया 
न्तरेति ! समानमिति । ममापि गीगणवाक्यसयं केवख्यद्श्चायां नितणत्वबो धकत्वेन खावच्छेदककारावच्छेदेन 
सख्समानाधिकरणालन्वा भावप्रतियो गित्वरूपमिध््ात्वसख सगुणत्वे बो घकत्वाभावेऽपि "विद्वा तरामरूपद्वियुक्त' इत्यनेन 
क्षाननिवल्यैष्वरूपस्यानुमानेनोक्तप्रतियो गिष्वादिरूपसख मिथ्यस्वस्य बोधनात् सगुणे प्रिभ्यगत्वसिदिरित्यथः । नच-- 
विं दक्चाविरोषे लिशैणत्वाश्चयणं व्यर्थम्, मिथ्यासगुणस्वदक्ञायामपि तारिविकनिर्ुणस्वसंमव्यदिति-- वास्यम् ; 
त्वव्परितोषाय सगुणव यख निरयण वाक्याकाध्यत्वमाच्रस्वीकाशत् । निद्रामिलयादिवाक्यानुमानाद्यविरोधाय सगुण. 
वाक्य भ्यावहारिकं आमाण्यम्, नतु तारिवकमरिति तु स्थिरमेवेति भावः । अबोधनेन ताप्पर्य॑तो ऽप्रतिपादनेन । 

“तदक आटुरसदेवेदुमप्र आसीदि' खादिकं तु कथमसतः सजयेतेल्यनेन दूप्रणा्थमनुबाद दति मावः । ज्ञानादीनां 
लनमहिमादीनां खरूपातिरिक्तानां क्रिाबल्ादी नाम्न् । शिया इतिः जगद्धार णानुद्धरप्रयतः; त्येव - वक्ष्यमाण. 



[ ब्रह्मनिरजौणत्वोपपत्तिः ] गोडब्रह्मानन्दीयुता । ७२१ 

त्कारपर्यन्तस्थायितया नित्यावोपचासात्, (अपाम सोममश्ता अभूम" स्यदो अश्तच्ाब्दस्याभूतः 
सं एवस्थानमश्रतस्वं हि भाष्यत इति पौराणिको क्तासृतत्ववत्। अतप्व-^पष नित्यो मदहिमेलयादिः 
वाक्यस्य तेत्तिरीयश्ाखागतस्य दित्यगुणपररत्वमि ति- निरस्तम् ; बृहदारण्यक गतस्य तु स एष नेति 
नेतीति वाकयप्रति षिद्ध सवोपाधिकरूपस्य महि च; व्यक्तसवषणपुरषगतस्य प्रतिपादनेन ब्ह्यग तशुण- 
परट्वाभाषात् । नच--स्वैस्य वरी'ल्ादौ ब्रह्मणः प्रृतत्षेन तद्धतगुणपरत्वमिति-राङ्यम् ; “योऽयं 
विज्ञानमयः प्राणेष्वि"त्यादिवाक्योक्तजी बखरूपानुवादेन चह्यखरूपताबोधनपरत्वेन चद्यगतशुणपरः 
त्वाभावात्, जाद्यणपदृस्य 'तद्यीते तद्धेदे"ति श्जविहिताणन्तस्य ब्ह्मविधप्रविपादकतया च्ह्मपरत्वे 
लक्षणापत्तेश्च । किंन्व सगुणवाक्यानामोपाधि कयुणवि पयत्वेन सवामा विकनिधर्मकत्वश्वुतेने विरोधः 
नचोपाधिकत्वस्य सोपाधिकाध्यस्तरूपत्ते श्रुल्य प्रामाण्यापत्तिः, वक््यमाणसत्यत्वश्रुति विरोधः, उपा. 
धिक्सिपतरूपत्वे तूक्तनित्यत्वश्चुतिवियोधः, अन्तःकरणादिरूपोपाधिखष्रः प्रागेव ईश्षिदत्वादिश्चुते 
रुपाध्यसंभवश्चेति- वाच्यम् ; मायाविद्टितमायानुवादिवाक्पवत् खतो श्मजनकत्वाभवेनाप्रामा- 
प्यानापत्तेः, सत्यत्वश्ुतेरन्यथा नेष्यमाणत्वात् , निव्यत्वश्चुतेरन्यथार्थस्योक्तेः, खटः प्चैमन्तःकरणा- 
भावेऽपि अविद्याया उपाघेः सस्वाच । नचो पाधिक्रत्वे “स्वाभाविकी ज्ञानवरुकरिया चे यनेन विरोधः 
असदादाविव भौतिको पाधिकत्वाभावेन योगिष्विव योगार्जितत्वाभावेन खाभाविकत्वोक्तेः । नच 
सङोचकाभावः; निगुणवाक्यस्यैव सङ्गोचकत्वात् । नच--खाभाविक्ञानसमभिव्याहारव्रिरोधः 
सा्हयादिरूपाधिद्यापरिणतस्यैव ज्ञानपदेन विवध्चितत्वाद्वाघकस्खासत्वाभ्यां समभिव्याहयरेऽपि 
वेैरुप्याङ्ञीकरणात् पष्वको व्ाद्धण इतिवत् । किंच सगुणवाक्यानां न शुणस्व्य त्वबो घकलत्वम् ; 
सत्यत्वश्यापदार्थत्वात् । नच--निद्यत्वो क्तिसामस्याद्धि षरयावाघटश्चणस्य शामाण्यस्योत्सगिकत्वात् 
खत्यः सोऽस्य मरहिमे"त्यादिश्वुतेः खरूपतश्च तत्सिद्धिरिति- वाच्यम्; प्रथमस्यन्यथासिद्ध- 
रुक्तत्वादुतसगोख्यतकंस्य व्यवदारावाचमादाये बोपपादितत्वात्तत्यः “खोऽस्य महिमे त्यादौ मदि 
खरूपरूपत्वाद विरोधात्, धर्मत्वे तु बह्मसाक्षात्कारेतसनिवल्येत्वयुणयोगेन सत्य पदशब॒च्युप- 
[क < पि क 1 त थ ज त म क न न न (च 

गोडव्रह्मानन्दी ( ठश्चुचन्द्रिका ) । 
निलयस्य संभवात् । बद्ं धिचित्रकार्यानुच्छलशक्तिः । वाक्यप्रति षिद्धेति । पूरैवाक्यप्रतिषिद्धे्य्थः । पुखपगतस्य 
पुरषे अभिव्यक्त । (एतद्धस्म वै ठन् पूर्वे विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते शल्यादि? ते इ ख पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणा- 
याश्च रोकेषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति" इति श्चुला आत्माभिभ्यक्छिमति पुरुषे त्यक्तेषणस्वोक्तेः आतम 
स्व रूपमरिश्रस्त्यक्तेषणघुरुपराभि व्यक्तवव पिति भावः । पतेन-ईषणालयगगात् पू्व॑मसतो भदिश्नो निलयरवायोग 

दइति-- परास्तम् ! रुश्चणाफत्तिरिति । नच--बह्यकर्मरघुख्यमध्ययनं वेद्नं च ब्रह्मककैकमेवेति न रक्षणेति-- 
वाच्यम्; सुख्यत्वमध्ययनादिपदशक्य्रख म्, उच्छकृष्टं वा । नान्त्यः; तस्य प्रद् वार्यखप्रयोजकस्वात् , भाद तु यासगदि. 
कततकाध्यग्रनवेदनयोरपि सुख्यल्वेन जद्यमात्रराभाय व्यास्रादि ग्यादृत्तरूपेण रक्षणा व श्यकत्वात् । अन्यथा पाचकादि- 

पदमुख्या्धेव्वमपि ब्रह्मभिन्ने न खात्, ^भमौनं च मोनं च निर्विचाथ ब्राह्मणः स ब्राह्यगः केन स्यात् येन स्यात्तनेद्श 

एवे'ति श्तौ ब्ह्मविन्मान्रसलै व सुख्य ब्राह्यणत्वो क्तश्च । नच बराह्मणा विविददिषन्ती"खनेन बहूव चनान्तेनो क्त्य जह्यविद् 
इति एकव चनान्तेनोक्तयसं मव? इति--वाच्यम् ; ब्रह्मविदो बह्ववेदिश्याविवक्षायामेकवचनाम्तप्रतिपाधतासंभवात् । 
अन्यथा क्ाप्येकवचने न श्रयुग्येत । तस्मात्तमेतं वेदानुच्चनेन एतमेव चिदित्वा मुनिः एतमेव प्रचाजिनः (अयमाहमायं 

खो$ः स एषं नेति नेलयास्मे'त्यादिपूषैवाक्योक्तः शुद्धस्मेव एष निलयो महिमा ब्राह्मणसेययाथं इति भावः । 

सोपाधिकाभ्यस्तरूपत्े सोपाधिकेऽध्यसतरूपस्ये । उपाधिकलिपितरूपत्वै उपाधिना जनितरूपत्वे । खतो 
भ्रमेति । प्रामाण्यस्येवाप्रामाण्यस्यारि सानान्तराग्रहीरविषकत्वघरितत्वमिति मावः । अन्यथा नेष्य माणत्वात् 
व्यावहारिकसस्वपरत्वेन वक्ष्यमाणत्वात् । भोतिको पाधिकत्वे ति । भूतपरिणामो पाधिङ्ृतप्वेवथेः । असदा देक्तनिः 

च्छादिकं भोतिकमनःरिणामो नेखसयेति भावः । सामश्योदिति । अविनाशिष्वरूपनिलस्यं प्रिध्याभूतखानुपपन्नम् ; 
ज्षानमिवदलस्वादिति भावः । सखरूपतः गुणानां चह्यखरूप भिन्नत्वात् अमजनकवोषास्वे सर्वं॑कज्ञानं साश्षिमराद्यं 
प्रमाव्मकमर् । अन्यथा सर्वत्र जाने प्रनालसंश्षयापन्तः । च्तानोव्पत्तित्तसिनियामकयेव काघपेन श्रमोप्पत्तिन्लपि नियाम. 
कत्वगदिति तरस्स्वयोःसगब्देनोक्तः, स च म्यवहारकाङाबाध्य बिर्यकस्व ङ्पप्रमात्वस्य तथात्वच्यवस्थापकः, तस्यैव 

व्य वहारकाली न्रच्स्यादिप्रयोजकसव्वात्, तथाच न त्रिकारावाध्यविषयकत्वसिदधिरिवयाह-उत्सगस्यतर्कसेति । 
अबिरोभादिति जनेनैव स्वरूपाभिन्नरवरैतुरभ्यपासः । स्वरूपाभिन्नयुणख तारिविकस्वेनेषटत्वादिति बोध्यम् । अन्न 
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७२२ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः २] 

पत्तेः । नच-एवं “लल्यं ज्ञाने “तततवमसी'तयादिशरुस्युक्त्रह्मसत्यत्वैक्यादिकमपि तात्तिकं न 
स्यादिति-- वाच्यम्; निशणश्च तििरोधश्य तत्रेवा्ञाभावात् । नञ्ु-श्रुत्योर्विंयेधे चैकस्या अता- 
च्विक विषयत्वम्; शाख्ाविसेचे सङ्कोच विकस्पादिना उमयप्रामाण्यस्य पूर्वैतन््े व्याकरणे च निर्णी- 
तत्वात् । तथाहि-दश्षमाध्यायस्थे श्रा्त्ाे भछृतिवत् कुर्या 'दित्यादिरुपड्कप्स्य चोदकस्य 
कृष्णलादाववघातवजैमित्यादि रूपः सङ्कोच एव । एवं तातीयीकेऽपि अप्राप्षवाघे ग्ेपत्यमिति 
द्वितीयाध्चुत्यजुखारेण इन्द्र शब्दयुक्तमन्रलिङ्भस्य गाहेपद्ये मोणत्वादिकमेव । व्याकरणेऽपि यञ्च परेण 
न ~~~. ~^ ~~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~“ ~~~ ~ ~~ ~~~ ---न८ ~~~ ~~~ ^^ --^~~ -~ ~+ 

गोडग्रह्मानम्दी ( ठधु चन्द्रिका ) । 
सलं ज्ञानमि्यादौ । तन्नैव सयुणवक्य इव । अतास्विकविषयकत्वम् अन्पश्ुतिविषयसत्तान्युनसत्ताक विषय- 
कत्वम् । यथाश्रुते आप्माविषयकश्ुतिमात्रस्य मया अताप्विकविषयकप्वस्ीकारात् मां प्रति कमेराण्डशचुतेरताच्िक. 
विषयकखनिद्हैनखाशुपपत्तेः । द्ाख्विरोचे शाखस्य मानान्तरेण विधे । उभयप्रामाण्यस्य शाखतद्िसद्धा- 
धैकमानयोः प्रामाण्यख । प्राप्नबाध इति । प्रास्य भच्त्तस्य प्रामाण्यस्य । यद्विषयासे प्रामाण्यनिश्चयो यस्य विरोष. 
दुक्ैतसाभावात्तेन विशेषदरौनेन तद्िष्रथांरो तवप्रामाण्यनिश्चयः प्राप्तवाधः । रिङ्गादेस्सवप्रशृत्तेव शुत्यादिना 

तद्िषयांे भप्रामाण्यनिश्चयः । चोदकस्य अतिदेशश्चाख्खय । कष्णलादाविति ॥ उपरूारण्ष्टमावेन साधनाति- 
देशाववघातादौ श्तौ छ्ु्स्यैव वै तुष्यादिरूपदषटोपकारस्य इृष्णदा द्वस भवेनावधातवजं भक्तिवच्छु्ा दिति सङ्कोच 
द्यैः । श्राजापलं घते चरं निषैपेच्छतक्कष्णरुमायुष्कामः इति षिषहितेषु खणीमाषरूपङ्ष्णरदृभ्यकचरष्वव घातोऽस्ति 
न देति संशये चैतुस्यख्पप्राङतोपकारासं भचेऽपि प्रहरतिचत्. कयीदियतिदेशध्रामाण्यायादष्टोपकारकलपनसं मचेनाति- 
देश्चादवघातोऽस्येवेति प्रे परड्युना चछिन्द्ादिलयादारिव कातङ्कष्णछेनायुः कर्यादिल्यादावपि करणगतोपकार एवे 
ग्रथममाकाङ्कुोदयात् उद्यमननिप्रालनादेः परशाबिवोपकारबिरोषख दा तङृष्णले प्राति व्रिना तद्ाकराष्कुदान्तयसंभवात् 
उपकारविशोषयेव विष्कृतिषु प्रथममतिदेशचः । पश्चादेव तस्साधकाकाङ्कायामुयमननिपातनादौ हस्तादेरुपदेश इवाव- 
चातादेरतिदैशः । एदं विङृतिभावनथा प्रथमं प्रकृतिमावनोपस्थितौ तदव्यवहितान्वयिष्वेनोपकार्येव प्रभमोप- 
स्थितिरूपः सक्निधिः। एवं प्रधाननिश्चायाः फलायनुद्धुकयोग्यतायाः साधनाकरा्कायामेवातिदेक्षः । तस्साधनसत्वं च 

साक्चात् पदाथौनां नास्लेव; लाश्चणिकात्, किंठु इष्टादष्टोपकारद्रेयुपकारसैव साश्चाखधानगतयोग्य ताजनने 

योग्यत्वमिलाका्कमसक्निधियोग्यतवैस्पकारस्ैव श्रथममतिदेराः ॥ पश्चात्तस्साधनाकाक्कया पदाथातिदेश्ः। अथवा-- 
पदा्तिशिष्टोपकाराणामेक एवातिदेशः; पर्युना छिन्दयादिलयादावपि साधनविरिष्टोयमन रिपातनादाबिव प्रङृतेऽपि 
विशिष्टे आकाङ्कापंमवात् सर्वथाप्युपरूरनेरपेक्षयेण साधनानामनतिदेशाटुपषटारस्य वेतुष्यस्य छष्णङेष्वसंभवात् तत्स 

श्रनावधातस्याप्यनतिदेश इति दशमग्रथमे स्थितम् । नु-- न ₹स्णरोदादरणं युक्तम् । यदि हि कष्णरुख अदेयं प्रवि 
श्रक्तिवं स्यात्, तद्ाऽऽञ्ेययागभ्रदेयपुरोडाशप्रङ्कतिनीहिध्माणामवधातादीनामतिदेशः संभाव्येत । भृते श्रपयतीयन्न 
हि षृताधिकरणकाभितंयोगमाज्रे विधीयते; विद्कत्यभावेन सुल्यश्रपणासंभवात् । भतएव चर्दाब्दुः कृष्णरुद्रन्यकयागे 

अप्निसंयोगिदढब्यकत्वप्रादस्याद् गौणः वन्नन्नेयप्रहतिकत्वसा घकानिकादस्व सादृश्योपोदरूक इत्यष्टमे उक्तम् । ताद्दं च 
श्रपणं छष्णठे चररूपद्रयान्वरं नोखादयति; मानाभावात्, नच--जीहिघममाणामनतिदेशे निर्वपेदिल्यनुनाद्गनुप- 

पत्तिरिति-- वास्यम्; प्राङ्कतविहितनि कीपाभावेऽपि लोकिकार्थुतःसप्वेनालुवादसंभवात् । तथाच छष्णरछ प्रदेय- 
रतेन प्रदेयधरमौणां पवषिकरणादीनां भाक्तावप्यवधघातादीनामप्रसक्ततयः वेत्यादि फला मावभयुक्तो न तदच इति-- 
चेत्, सल्यम् ; तथापि छष्णरुख प्रदेयथङ्ृततितवं छत्रा चिन्तयम् । थाच स्थङान्तरे तत्फं बोध्यस्् \ तद्यथा 
सवनी यहषिरन्तरीतराजास्यपररिवपे छाजभक्ृरिषश्वेन प्रवहणं वेवुष्यासंमवाद्वघातस्य बाधः । वैतुष्ये हि 
्रङतौ प्रदेय पाकसाधन्रयोजकम् । प्रृते च तस्य प्रदेयपाकविरोधित्वेना संम वः; खतुषद्रव्यस्येव भ्ैने राजनिष्पन्े: । 

मनेनोत्तरमपि नखादिना वितुषीकरणम् ; नावषातेन; ङाजघ्वविघातापन्तेः । तस्मात् पराकसाधनवैतुष्यासं भवेन 
ठत्रावघातवाध इति बोध्यम् । तार्तीयीके वृतीयाध्यायोक्ते । अप्रात्तगाचे शुलादिना कीध्रप्रहृततेन मत्रादेर्विनि. 
योगेनाकाङ्काशान्या लिङ्गादेर्रद्तति प्राप्तनाधः । तदुक्तं न्यायरलमाखायाप्रू--कष्प्यस्य शाच्स्य तु कल्पनं 
यन्निरध्यते मूरनिह्धन्तनेन । कुषेन शीग्रेण फरापहारात्र् अभ्रा्तवाधं तमुदाहरम्ति ॥ दति । गाईपस्यमितीति । 
एेन््या गाह षल्सुपतिष्ठत इति वाक्यगतेलथैः । इन्दरशब्दयुक्रमच्रलिङ्गस्य “कदाचनस्तरीरति नेन्द्रसश्चसिद्ष' 
दलस्य चचोऽथैबोघक्त्वस्य गाहेपलये गोणत्वादिकमिन्दपदखेन््सदशष्वरूपेण गाहैपये मौण्या वृत्या 
खम्पादनीयस्वम् ॥ आादिपदादिदिपरमेश्वये इति घातुपासाचयोगच्रप्या सम्पाद्नीयस्वम् । संभवति हि 
गाेपलयस्याप्यन्यापेश्षयेश्ररष्वम्, छतिलिङ्गाधिकरणं द प्रथमपरिच्छेद एव रचितम् । परेणेति । यथ्यष्य- 



[ ्हनिशणत्योपपत्तिः ] गोडञ्चानन्दीयुता । ७२३ 

पूवस्य नित्येनानिलयस्येल्यादिबाध उक्तः, तत्रापि संकोच पव । दासे बिरृतिभूतमदापिद्ठयन्ञ- 
प्रकरणस्य "नेयं वणते" इत्यादिवाक्ये शरकतिवल्छुयौदा्षैयवरणवजैमिति मदापिदयनज्ञीयप्रकति- 
वच्छब्देकवाक्यतया पयुदासार्थत्वमेषेष्युक्तमर् ! यत्र तु भङ्तिभूतद्पूणैमासप्रकरणस्थान्यभाग- 
विधायकवाक्यसन्निहिते (न तो परशौ करोतीत्यादौ पाद्ुकपङ्तिवच्छष्दैकवाक्यताऽयोगेन परै 
दासार्थत्वासंभवात् ्रछतिवक्छयीदाज्यभागौ तु न कयौ"दितति वाक्यमेदेन भसन्यप्रतिषेघाथेक- 
त्वमेवेत्युक्तम्, त॒ परावाज्यभागयोरन्येनाप्रसक्तः दाश्लप्रसक्तस्य स्वेथा बाघायोगादधिकल्प 
^~ ~~~ ̂ ~~~ 

गोडब्रह्मानन्दी ( छधुचन्द्रिका ) । 
सुदयवलूयोविरोषे पूवैणापि परवबाधः । यथा सुग दयादौ इयाब्यघेलयाकारान्तरक्षणं णप्र्ययमनुपसरगे सावकाश्च- 
स्वात् दुर्बं परमपि बाधिष्वा आतश्चोपसर्गे इति पूर्व॑ः कग्रयय एव भवति, तथापि तुस्व बख्योर्विरोधे परेण 
पूर्वस बाधः । यथा बृक्षाभ्यामिलन्न सुषि चेति दी्ैव्वं सावकाशम्, बरषेषिवियत्र “बहुवचने कषव्येदि"्ेत्व साव- 
काशम्, बरक्षभ्य इधत्रोभयोर्विरोधे परेणेस्वेन दीषैत्व्य पूर्वस्य बाधः । यद्यपि तुल्यबरख्योः सश्रतिपक्षवद्न्योन्य- 
कायं व्रिघातकम्वमेव युक्तम् । न स्वेकस्यापर्कायंतरिघातत्म् $ तथापि “विप्रतिषेधे परं का्े"मिति वचनबलात् परं 
कायेप्रिति बोध्यम्, अत षएवोक्तवचनस्य महाभाष्ये अआप्तप्रापकलरूपा बिधायकतोक्ता । नित्येनेति । रन्धय- 
तीलत्र रचिजभोस्चीति नुम् ताकृतग्रसद्गित्वान्निल्यः । ^भत उपधाया इति इद्धिरनिद्या । चुमि बु ते जकारख- 

लुपधाखादप्रेः । भत्र पूर्वोऽपि चुमेद अवतीति नियेनानिलयस बाधः । इत्यादीलयादि नान्तरेण बहिरङ्गस्य बाधः । 
यथा अरिधियत् अदु दु वि ल्यादा चन्त भरूतचडपेक्षत्वादियङ्वडावन्तरङ्गो बहि भूतणिजपेश्षस्वात् बहिरङ्गख्घुपधरक्षणं 

शणे बाधेते । तत्रापि सङ्कोच इति । अत्रेदं बोध्यम्-व्यक्तिमात्रसख पद्थैत्वपन्े प्रतिव्यक्ति सोत्रनिधेरभेदात्त- 
न्य्यश््युदेरोन प्रदृत्तयोः शाञ्योभ्यैक्यन्तरे प्रदृरयभावात् परेण पूर्वस्य सर्वधा बाध एव, न सङ्धोचः । यथा जुडुतात् 
ह्व प्रियत्र परस्वात्तातडि छते स्थानिवद्धत्वेन प्रप्त पित्वं न मवति । अत एवाहूरधैयाकरणाः--सङ््तौ 
विप्रतिषेधे यद्वाधितं तद्धाधितमेःवेति । अथ--अस्मिन् पचे पू्षघुत्रानारम्भ एवानुमीयते । विदतं चैतन्महामाष्या- 
दाबिति--चेन्न; तथाप्यपरासवाधः सवांष्मना स्थित एव । एवं कदाचनेयादिमच्रे इन्दरराब्दस्य सुख्यार्थयागः सर्वथा 
बाप एव । यथाच तत्र गौणाद्यधेपरत्वं खीक्रियते ३8 अध्ययनदिधिगृहीतवेदे मात्रामान्नसखाप्यवेयर्थ्यात्, तथा 
निगीणश्चुया ब्रह्मगुणवेशिषटयांरो ताक्विकप्रामाण्यात् प्र्याचिततस्यापि सगुणवक्यखय सगुणत्वेन बह्मोपासनपरस्व 
जह्मणि व्याबहारिकरुण्य शिष्टयपरव्वं॑वा स्वीकियत एवेति साम्यम् । अृतिवच्छुयीदाेयवरणवचजैमिति आधेय वरण. 
भिन्नप्राङ्ताङ्गजातेन महापिकयज्ञरूपाया निष्तेरपक्यादेयर्थः । एकवाक्यतया पदैकवाक्यत्तया । अर्वेववरण- 
भिन्न नार्वेयं चणीत दति वाक्यरक्षि तस्य प्र् तिवक्कुयादिति वाक्यार्थ प्रवेश्चः। तेन नभर्थे घात्वर्थेख प्रकारतया- 
ऽन्वयस्यब्युस्पन्नवेऽपि न क्षतिः । नार्षेयं चृणीत इलयत्र उक्तरक्षणायां मानाभावात् प्रतिषेध एव । तथाचार्धेयवरण- 

तदभावयोविकल्य इति प्रे अष्टदोषहुष्विकस्पापेक्षयोक्तरक्षणाया एव युक्तत्वात् पयुदास एव । नयूषमासाभावस्तु 
पाणिनेविंभाषाग्रहणात् उपपन्न एव; व्याससमासयोरेकाथ्यीच्च । जत एव व चनान्थक्यमिति कालययायनोक्तमनादेयम् । 
वाक्यविशेषख समातलखैव नामसंज्ेति गियमादार्षेयं वृणीत इत्यसानामस्वेन तेन सह नशूषमासाभासेध्ेति 
दशमाष्टमे स्थितम् । प्रकरणस्थाञ्यभागविधायकेति । प्रकरणस्थं यदाज्यभागदिधायकं, तदियधैः । एकः- 
वाक्यताऽयोगेन एकवाक्यताया अयोगेन । खक्रमभिन्याहतपदाथं एव पदाथेस्यान्वयात् भिनज्नप्रकरणस्थ- 
वाक्यार्थे अ(स्यमागान्यरूपख नज्थस्य नान्वयरसंभव दति भावः । वस्तुतस्तु--तख तत्रान्वयासं मवेऽपि चतुधा 
करणबाक्ययोरिव दूरस्थ योरष्युक्तवाक्ययोः सामान्यविदोषरूपाभ्यासेकस्य वाक्यार्थस्य बोधकत्वेनैकवावयता संभवति । 
सत॒ एवातिदेशवाक्यस्य सङ्कोचोऽपि सिध्यति; दवपूणैमासप्रररणसवक्येनाज्यभागान्यप्राङ्तानां करैव्यता- 
बोधकेन तत्नैवापिदेशस्य विशेषरूपेण तत्तदङ्ञकरैव्य ता बोधकस्य तात्पर्यग्रहात् । अत षव तादशपयद्सवाक्ये 
आख्यातपदसत्वेनोक्तरूपमेकवाक्यस्वं॒॑स्वीक्रियते; अन्यथा आख्यातवैयस्यपत्तेः, न होतारं वृणीतेष्टयादौ तु 
समुदायरुश्चरणाया आ वदयकतवेन न तदैयथ्यैम् । तथाच यद्यपि नर्षेयं वृणीत इत्यादाविव बिकस्पखःन्याय्यस्वात् 
चयुदास एव "न तौ परशौ करोती"लत्राथैः संमवति । अथै्व-प््ुप्रकरणस्थ ^न तौ पर्लाविति व क्यालुधावनमा- 
चर्याणां पयु दाससिद्यथेममे व्यर्थमिति -- चेन्न; उक्तयुकरिव प्ुप्रकरणस्थोक्तवाक्यस्यापि पयदाससाघधरकल प्रिया 
शयादठ्; तथापि अभ्रये आञयस्यावदीयमानस्यानुबूहि सोमायाज्यस्यावदीयमानस्यानुशरूहि अश्रये भाञ्यं॑प्रस्थितं प्रेषय 
सोमायाभ्यं भ्रस्थितं प्रेष्य होता यक्षदभ्चिराञ्यस्य जुषतां विरहो त्व॑जेखादिपेषाणां पञ्चुप्रकरणे आश्नानात्तेषां च 
लिङ्गादाज्यभागमान्राङ्गस्वात् काण्वानां शतपथव्राहमणे सोमे अभ्रीषोमीयपद्ुपरकरणे उतम् । श्॒ह्वा प्रयाजमिद्ा 



अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेद; २ | 

इत्युक्तम्! तथाचोक्ते-*को दि मीमांसको ब्रूयाद्धिरोधे राख्योर्मिथः । एकं ममाणसितरस्माण 
भवेदिति 1" इति- चेन्न, तत्र शाखयोः प्रामाण्ये समानकक््यतया एकतरस्याल्यन्तिकवाघायोगात्स- 

ङ्ोचेन विकव्पेन वा पाक्िकमामाण्यमाश्चितम् , इदत्वेकतरस्य तत्पस्तया मरवखत्वादितशय चात 

तपरत्वेन दुर्वङतया वषम्यात् । यनु “न तौ परौ करोती व्यादीं विकट्प उक्तः, तन; पञ्ुभ्रकर र 
पाट्यकप्रङुतिवच्छघ्ये कवाक्यतया पयुदाखाधैत्वात् ठ .दरोपूणेमासभ्रकरण स्थस्य (| पशावाज्यः प 

न स्तः, अत्र तौ स्त' इति स्तव्यर्थत्वात्, वातिंककारविकस्ये खीकनेऽपि . न दोषः; उभयत्र तात्प 
सच्चेन विदेषात् ! यत्तु-अत्रापि 'विकारदाब्दान्नेति चेन्न भादा उपदेशमेदान्नेति चेन्नोभयसि- 
च्रष्यविसोघात् "गौण्यसंभवा'दित्यादौ शाल्रयोविंरोधे ताच्िकाथोन्तरपरतोक्ता, नत्वारोपितार्थतः 
अन्यथेक्षव्याचधिकरणेषु सिद्धान्तसाधकानामीक्षणादीनां साह्याद्यभिमतप्रधानादात्रायोपसंभवेन 
धाननिराकरणादि न सिच्येदिति, तश्च; विकारशब्दादिव्यादौ न विसोधेन ताचतिकाथौन्तरपरत्वमर्थं २, 
किव खपधाने ब्रह्मणि अवयवत्वासंभवेन पुन्छपवमुपचरितमिलयर्थः । तदुक्तं रीक्रायां-पुच्छे- 

गोडब्रह्मानन्दी ( लघ्ुचन्दिका ) । 

धुवामेचग्रे अभिघारयति तस्यां प्रथमावाज्यमागौ यक्ष्यन् भवतीस्युक्तत्वात् प्यप्रकरणे ङृताक्ृतावाज्वमागाः 

विलापस्तम्डोक्तेश्चाञ्यभागयोरपि पशौ करणप्रतीतेस्तदंरे अतिदेन्ञप्रवृत्तेरावरयकत्वेन विकस्पस्यापरिहार्यव्वात् पयुदास- 
रक्षणाय मानाभावेन प्रतिषेध एक न तौ पशाविति वाक्यां दति गोध्यम् |, इत्युत्तमिति | तत्रापि सङ्गोच 

एवेति शेषः । उक्तपयुदासप्रतिषेधक्ाखाभ्यामपि अतिदेशश्षाखस्य निधिशाखस्य च सङ्कोच इत्यथैः । सर्वथा 

बाधायोगे ब्द्धोक्ति प्रमाणयति-तथाचोक्तमिति । अप्रमाणं सर्वथाऽप्रमाणम् । समानकक्ष्यतयेति । 
अतिदेकाराखरस्य कल्पनीयत्वेऽपि (नार्षेयं दृणीतः इसयादिभरयक्षशुतिसमकक्ष्यत्वसुक्तशचतेरार्षेय वरणप्रसङ्गकातिदेश- 

सपेश्चप्रसक्तिकस्वेनातिदेशोोपजीवकेस्वादिति भावः। संङ्केयेन बिषयस्तंकोचेन । पाश्चिकं संकुचितपिषयघरितम्। 
तत्परतयेति । पश्चस्यवृत्तस्वादेरप्युपरश्चणमिदम् । अपच्छेदाधिकरणादौ पश्चाश्यच्ुत्तस्वादेर्बरुवत्तानी जस्योत्वादिति 

मावः। विकद्पः प्रतिषेधमूरुकविकद्पः । प्रकरणस्थस्यति ! न तौ पश्चाविलयस्येति रोषः । विकस्ये भतिषेध- 
मूरकविकल्पे । वार्षिककोररियनेन भाष्यकाराणां पदा एव स्वारस्यं सूचितम् । दशचपूणौमासयोरेतच्छरयते--^तत्र 

कः प्रसङ्गः यत्सोमे स्यादि"लादिभ्न्येन हि भाष्यकरनै सोम इति वाक्यदैव पयदासार्थेष्वं निराङ़तम् । अन्यथा 

तत्र कः प्रसङ्गः यत् पञ्ञो सोमे च स्यादिस्युच्यते । तस्मात् पशावपि न तौ पशावियस्य श्रवणं मन्यन्ते भाष्यकाराः । 
एवे सूत्रकारस्यापि न तौ पञ्ावित्यत्र पयुदास्रनिरासे न ताप्पर्थैम् , किंतु न सोम इत्यत्र । अत एव अपूरत्ै चाथेवाद्ः 
स्याण्दियेव सूत्रितम् । अपूर्वे षिङृतिभिन्ने सोमे न सोम इति वाक्यमथैवाद् एव स्यात् । न प्रतिषेधस्य प्ुदासख 
वा बोघकमिल्धैः । ननु-न तौ पशाविति वाक्यस्य पञचुप्रकरणस्थप्वेऽपयुक्तमेषमन्रवरादेव विकट्पाचह्यकत्वेन 
पञ्ुदाखलक्षणायां मानप्मावेन अतिषेधाथैकसवावदयकस्वात् परदासाभेकस्वोक्तिरयुक्तति-चेश्न; एकवाक्यताऽमुरोधेन 

पयदासाथेकत्वस्यैव युक्तत्वात्, आज्य मागसेदस्य प्राजताङ्घेषु ्द्ृतिवच्छब्दोपस्थापितेषु शक्तयैव नजा बो धसं भवेन 
भिन्नरुक्षणाया अनावश्यकव्वाच्च । तथाच प्रतिषेधेन न विकल्पः; किंतु पयुदासेने्ाचा्याणामाशश्यः । अथवा- 
परदासवाक्यस्येकवाक्यतासमर्थत्वेन बलवत्वात्तदृनुसारेणोक्तमच्नाणासुस्कर्षैः स्तुतिपरत्वं चेति भावः । यत्तु- 
माष्यदुपूीकातच्ररलकशषाखदीपिकाधिकरणमारूसुक्तवा क्यस्य पञ्युभ्रकरणस्थत्वं नोक्तमिति तद्प्रामाणिकमिति, तश्च; 
कलारिकादिविदूहपोहाक्षमस्य यथाकार्णिततं वदतस्तयेव वक्तु युक्तत्वात् । सर्वैतच्नस्वतन्नेहिं भामतीकारकल्पतसर्कार- 
परिमरुकारः तस्साभाव्यापत्तिरपपत्तेरिलधिकरणे पश्पकरणस्थं न तौ पकौ करोतीति वाक्यं तिषेधाथकसुक्तम् । 
मराभाकरास्तु तद्वाक्यं पद्दासार्थमाङुरिति तदधिकरणे कट्पतरादुक्तम् । "हानौ तूपायनेःत्या्यधिकरणेऽपि पद्युमरकरण- 
स्थोक्तवाक्यप्रमितम्तिषेधाजुवाद्कसवं दशपूणैमासमप्रकरणस्थोक्तवाक्यस्येति मूख उक्तम् । उपपत्तिस्तृक्तेव तन्रासाभिः । 
न चेतत् सर्व त्वादृशेन वराकेणापरपितुं शक्यम् । अथ--एवं चारतिंककारादिभिर्नानाशाखादर्हिभिः किमिति तन्नोक् 
मिति- चेत्; शरणु-रे भूढ न्यायग्युस्पादनार्थं॑बात्तिककारादयः प्रवृत्ताः । तत्र यद्यपि पञ्युप्रकरणे तद्वाक्यमस्ति, 
तथापि तत्र तन्नास्ति कृत्वाचिन्तया अन्न प्रतिषेधार्थकस्वखाभ इति निखिरूतकौटवीसञ्चारपञ्चाननानामान्चार्यप्र भती. 
नामेव दाखा्थनिणैये अधिकारः, न व्वादरां परोपदेक्लमान्नगवैशारणानां भीर्फेरूणाम् । परन्ति हि इद्धाः । "मधुसु- 
दनसरस्वत्याः पारं वेत्ति सरखरती । परं वेत्ति सरखलया मधुसूधनसरस्वती ॥° इति । उभयज्न निधिप्रतियेधशाखयोः; । 
तात्पर्थसच्वेन सख्वाथं॑तात्यथ॑सच्वेन विरदोषात् स्वाथपरापरनि्गुणखगुणवाक्यपेश्चया सर्वथा बाध्यबाधकमाव- 
निरहरूपद्विशेषात् । पदुदासपश्ेऽपीदं बोध्यम् । अज्नापि बद्ममीसांसायामपि । न ताह्तिविकाथौन्तरपरत्वमर्थः 

७४२९४ 



[ अह्मनिगणत्वोपपत्तिः 1 गौडब्रह्मानम्दीयुता । ७२५ 

ऽधिकरण इति । गोण्थसंभवादिति पूर्वपक्चसुतरेऽपि “आत्मन आकाराः संभूतः इति श्रुतिस्तु गोणी 1 
आकाशोत्पत्तिकारणासंभवादिल्य्थः, नतु ताच्विकाथीन्तरविषयत्वम् । “उपदेश्शमेदादित्यादौ 
दिषि दिव इति सप्तमीपश्चमीभ्यामाधारत्वावधित्वयोः प्रतीतेरुपदेशमेदेन पूर्य निर्दिष्टबह्मणः परत्यभि- 
ज्ञानमस्तीति प्राप्ते पकस्िन्नपि श्येने श्क्षाप्रे दयेन: ब्क्षा्राच्छयन' इति निर्दैराददानात् एकस्मिन्नेव 
बरह्मणि उभयरूपाविरोध इत्यर्थः, नतु तार्विकाथौन्तरपरत्वम् । नचारोपित्तमीश्चणं प्रधने संभवति; 
योग्यतामादायैवारोपदशौनात् । नहि राज्ामादये याजत्वारोप इति स्तम्भादावपि तदारोपः । तथाच 
चेतन पच इईक्चितृत्वदहीनाच्चेतने ब्रह्मणि तद्वारोपो युज्यते नाचेतन इति न सिद्धान्तक्षतिः। 
किंच निषेध्यसमपैकतयैकवाक्यतयेव भ्रामाप्यसंमवे न वाक्यभेदेन गुणप्रापकता युक्ता । अतएव 
न "को हि मीमांसकः इत्यादिना विरोधः । ननु--मडगरदेत्यादेर्यथा "न क्त्वासेडि'ति निषेधनिषेघ- 
कत्वे, नद्धत् सगुणवाक्यानामपि निशणत्राक्यवाधकरवे किं न स्यादिति--चेश्न; दष्टन्ते पयुदास 
धिकरणन्यायेन मृडमरदेत्याधुत्तरविहितान्यसेटर्ककत्वाधरत्ययकिसवनिषेधपरत्वेनेकवाकयतायां वाक्य. 
भेदेन निषेघनिषेधकर्वाकटपनात् । नच प्रकृतेऽपि पथुंदासार्थकत्वम्; नेति नेतीति वीप्सायाः 
भसक्तसवेनिषेघकतया बिदोषपरिशेषायोगेन पयुदासस्याश्रयितुमदयाक्यत्वात् । यत्तु जगत्कतैत्वेना- 
कषिप्तलार्वषयादेर्निषेधायानुवादे श्रुतेन ज्ञाननिव््यैत्वेन जगदारोपाधिष्ठानत्वेन “स पवेदं स्वैमा- 
त्मैवेदं स्वैमि' ति श्ुतेन जीवब्रह्मणोः सावौत्म्येन चाक्षि्तं विश्वमिथ्यात्वं बह्मसखरं जीवन्रहयेकयं 
च विभ्वं सत्यमित्यनेन असद्वा इस्यनेन शा खपे यनेन च निषेद्धुं नेह ननेव्यनेन' सवयं ज्ञान- 
~ “~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ----~~ ~~ ~ ~~ -~ “` “न~~ ~~~“ 

गोडब्रह्मानन्दी ( कघुचन्द्िका ) । 

तासिविका्थान्तरपरं पुच्छप्दमिति नोक्तसूत्राथः । उपचरितमिति । आधारस्वरूपगुणयोगेन गोणमिलय्थैः । तच्चाधारस्वं 
कल्पितमिति न तास्विका्थकता । एवमग्रेऽपि बोध्य् । तथाच विक्लानमयात् अन्योऽन्तर आत्मानन्दमय इयादिबह्य- 

पुच्छं प्रतिष्ठेयन्तवाक्ये विकारराब्दात् रच्छरूपावयववाचिश्चम्दयोगात् ब्रह्मश्श्दो न प्रधानी भूतबह्माथेक दति 
चेन्न; भराचुयौत् पुच्छपदस्य अन्नमयादिपयायेषु प्रचुरस्वात् पुच्छपदयुक्तम्, नपु बद्मणि पुच्छरूपावयवत्वविवश्चया 

भ्रतिष्ठाशञ्दयोगेन पुच्छपदस्याधारा्थकत्वादिष्युक्तसूत्राथं द्रति भावः । नतु तात्िकाथोन्तरविषयत्वं तार्वि- 
कार्थान्तरविषयकोक्तश्चतिरिति नार्थः । उपदेरोत्यादि । “अथ यदतः परो दिवो ज्योति्दीष्यतः इदन्न उयोतिरवाब्द्- 
बोध्यं ब्रद्येव, नतु तेजः; 'न्रिषादस्याखतं दिवी 'ति पूर्ववाक्ये बरद्यण एवोक्तःवादिति सिद्धान्तिते दिथीति पूर्वनिर्देशात् 
परो दिव इत्र पूर्वोक्तं बह्म न ग्रयभिन्ञायत इत्याशङ्कय सखमादितसुपदेशेलयादिसूत्रे । चक्ाग्रादिति । पर इति 
रोषः । नाचेतन इतीति । अश्वेतने तद्रोपेऽपि प्रातीतिकं तद्वाच्यम् । तथाच व्यावहारिकैक्षणपरस्वे संभवति 

आतीतिकपरत्वं न युक्तमपि बोध्यम् । पतेन--प्राती तिकुच्छतवादिकं पुच्छादिपदथं इति स्वद्धाष्यादौ कतो 
नोक्तम् १ नहि तादशपुच्छत्वं प्राघान्यविरोधीयपि--अपास्तम्; आश्रयादिरूपव्यावहारिका्थैपरस्वे संभवति 
ताव्पर्यायोग्यप्राती तिका्थकत्वसंमवात् । सयुणश्चुतेसतु च्यावहारिकसगुणस्वपरता संभवति; निगौणश्चुतेः भरबराया 

विरोधादिति ध्येयम् । सगुणवाक्यस्य गुणम्रकारकोपासनापरस्वेऽपि न गुणवैरिष्चपरत्वम् ; वा्यसेदापत्तरिव्युक्तम् । 
इदानीं सगुणवाक्यं गुणनिषेधवाक्यपेक्षितगुणरूपप्रतियोगयनुवाद रूपत्वेन न सगुणत्वपरमिव्याह-- किंचेति 1 

अत एव गुणनिषेधपरस्वेन सगुणवाक्यस्य प्रामाण्यस्वीकारादेव । पयेदासाधिकरणेति ॥ अपि तु व्वाक्यरोषस्या- 

न्याययत्वाद्धिकस्पविधीनासेकदेश्चः सया"दिलयनेन -पयुदासाधिकरणीयसिद्धान्तसूत्रेण ` चाक्यभेदपादकविकस्पखान्याय्य- 
स्वात् अ तिदेशवास्यादिरूपविधीनां (नार्थं ब्ृणीतः इत्यादि वाक्यरोषः; तदेकवाक्यत्वादिष्युक्तम् । भकृतेऽपि 
खडेत्यादेनिपेध्यनिषेधपरत्वे खडादुत्तरक्स्वाप्रयये किष्वनिषेघरूपस्य लिषेध्यस्य प्रसक्तेः “न क्त्वेयएदिना वाच्यतया 
शाखेणेव निषेध्य निषेधयोखमयोः भ्रासो बिकट्पापरया वाक्यभेदात् “न होतारं दरणीतदत्यस्य हो तृवरणभिन्न इव 
पडा देशरैडा युत्तरत्तिभिक्ने लक्षणयेकवाक्यता । अत एत॒ ््राह्यणेभ्यो दधि न देयम् । कौण्डिन्याय देयःप्रित्ि 

वाक्ययोः कौण्डिन्यवाक्यस्य कौण्डिन्यभिन्नरुक्षणया एकवाक्यत्वमिति भावः । प्रकृते सगुणवाक्ये । पयदासाथेकस्वं 
सार्वस्यादिगुणान्यस्य नियुणश्चुतिनिषेध्यगुणान्वयिनो ङक्षणया बोघकत्वम् । नेति नेतीति वीप्साया: इतिशब्देन 
वीप्सिततेन सर्वना्ना सर्वस भ्रसक्तस्य निषेधः; अन्यथा वीष्ावेय्यस् । नच--उपदेद्यरूपस्वेनाप्युपपन्ना वीप्सा 

न सगुणश्चततिबाधिकेति-वाच्यम्; न ह्युपदेशो वीप्ां बिना घटते, येन सान म्यां । किच सयुणवाक्ये 
सगुणत्वनि्णये वीष्सायाः संकोचः स्यात् । तस्य तुपासना्यां निषेधे वा तादपर्येतैकवाक्यत्वाननोन्तनिणैय इत्युक्तम * 
पतेन--ब्रह्मणाय दधि न देयम् कौण्डिन्याय देयमिलत्रेव वीप्लापि संङ्च्यतामिति-अपास्तम्; इष्ट 



७२६ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः २] 

मिल्यनेनः तवमसीव्यनेन चानूद्यत इति स्यादिति, तन्न; "विश्वं सत्यं! "दवा सुपर्णे ' त्यत्र च निषेधद्योत.- 

कपदामावेन निषेचकत्वासंभवात् ¦ असद्वा इत्यन्न त॒ नसत्वेऽपि नामपदसमभिव्याहृतत्वेन निषे- 
धकत्वासंमवात् , श्ाखुपण'लयस्य पेङ्किरदस्यव्राह्मणे उदधिजीवपरतया वयाृतत्वेन जीवन्रह्ममेदाबोध- 
कत्वात्, फठतो निषेधत्वोपपादने द्टान्तदाष्टोन्तिकयोर्वैषम्यात् । तथाहि--सा््षयस्य निषेधप्रति- 
योगितया मिथ्याभूतत्वेऽपि नाक्षेपादुपपत्तिः; आरोपितेनाप्याक्ेपकज्गत्कठेत्वनिवादात् › आक्षि- 
पविश्वमिभ्यात्वनह्मसस्वजीवन्रह्मैक्यानां निषेधे तु ज्ञातनिवव्यैत्वादीनां चयाणामाक्चेपक्ाणामसंमृवः 

स्यात् सत्यस्य ज्ञानादनिदृत्तेः, असत्यस्य भविष्ठानत्वायोगात् › भेदे सावौत्म्यायोगाशच । पतेन-अद्वेत- 

श्रतेनियणश्चत्यन्तरस्य वा तारपथैपरिक्ञान्रा्तनि शणत्वमेव सगुणवाक्येन निषेद्धुं निशेणवाक्येनानूच्यत 
इति- निरस्तम् ; तात्पथेपरिज्ञानपरा्तते निषेधार्थमजुवादायोगात् । नु श्ाक्षी चेता केवलो निशौणश्े' 
त्यादिना द्वषस्वादिशुणविधानात् न तेन तन्निषेधः, तदर्थं च सगुणवाक्यं नायुवादकम्, भन्यथा 
सावक्यादेव्यौवहारिकस्वमपि न स्यात्, न हि निषिद्धे ब्ह्महननादाववान्तरतात्पयेम् ! नच ओप- 
निषदस्य ब्रह्मणः सा्वैश््यादिकमलमानादितिद्धमिति- चेन्न; अविद्यासिद्धसाश्षित्वा्ययुवादेन तर- 
स्थलश्चणद्धारा ब्रह्मपरतया गुणपरत्वामावात् गुणनिषेधकतोपपत्तेः । नच निषिद्धे ब्रह्महननादा- 
बवान्तरतात्पयौभाववदत्रापि तदभावे सावैश््यं व्यावहारिकमपि न स्यादिति- वाच्यम्; देवतावि- 
ग्रहादौ विधिस्तुतिद्धारतयोपात्ते पमाणान्तरप्रा्िविरोधयोरभावात्; तद्लयागमात्रेण तस्छिद्धिव- 
दापि निषेधोपयिकतयोपात्तस्य सावैशष्यादेमोनान्तरादप्रा्षस्य वउ्यावहारिकप्रमाणानिषिद्धतया 
व्यवहारदद्यायामल्यागमन्रेण व्यावहारिकत्वोपपत्तेः । बह्महननादिकं तु मानान्तरप्रा्तमिति विशेषः । 
न च वद्रोधकत्वं तत्तात्पयैनियतम्; विरिष्टविधेर्विशेषणवोघधकत्वेऽपि विरोषणे अतात्पयौत्, 
बिशिष्टस्यातिरेकात्, अन्यरोषतयोपात्तेऽपि सा्ैक्ष्यादौ तात्पयँ वाक्यभेदापत्तेः । नच- तर्हिं “उपा- 
सनायाः कायते विष्णोरात्मत्व एब च । उभयत्रापि तात्प्यमात्मो पासादिके विधो ॥' इति स्दरति- 
विरोध इति- वाच्यम्; देवताधिकरणन्यायेनोभयसिद्धिपरत्वात् उभयत्र तात्पयं स्तेरपरमाण- 
त्वात्, यः सर्वज्ञ दत्यादाञपासनाप्रकरणस्यत्वामवैऽपि तरस्थलक्षणद्धाय ब्रह्मप्रतिपादने तात्पयेण 
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गोडब्रह्मानन्दी ( डघुचच्दिका ) । 

कौण्डिन्यादिवाक्यस्य पयदासपरत्वं विनैक वाक्य्वा संभवेऽपि दा्टीन्तिके तत्सं भवेन वैषम्यात् । निषेधय्यो तकति । 
न्िश्वे सलय^मिलयन्न खलयपद्राक्यस्य त्रि कारबाध्यतादस्म्यवतो विश्वसन् तादास्म्ये बुध्यते, नतु विश्वस्मिन् मिथ्या- 
त्वस्याल्यन्ताभावः, मिध्याभूतात् भेदो वा । उक्ततादास्म्यं तु मिथ्यात्वसयेव व्याप्यम्, नतु सदरूपतायाः, येन 
साऽचुमीयेत । श्भासुपर्णेटादौ तु ह्विस्वं बुध्यते, नतु मेदः, येनाभेदनिषेधः खादिति भावः । निषेधकत्वा- 
भावात् । सत्लनिषेधकतवा भावात् । सत्वसंसगौभावः छुदधब्रह्मणि स्ीश्छियत एवेत्यपि बोध्यम् । नच--सद्धेदबोध 
एव ममेष्ट इति -- वाच्यम्; तरिकाराबाध्यतादार्यवद्धेदस्य मयापि छद्बरह्मणि स्वीकारात् । नयु द्वाखुपर्णेयादौ 
"अन्यः पिष्पर् स्वाद्र्यनश्चन्नन्य' इत्यनेन जीवस््ररूपस्य भोक्तृष्वकथनादेवाथीन्नी वभेद निषेधो रुभ्यते। एवं सत्वनिशि- 
षटसेदबो धकात् असद्वेयस्ादथौस्सत्वनिषेधः । एवं निश्वं सत्यमिति वाक्यादपि मिथ्यास्वनिषेधः, तत्राह--फटत इति । 
जथौदियथैः । आरोपितेन स्यावहारिकेण । निषेधे धर्मिसमानसत्ताकनिषेधे । अयोगाश्चेति । जीवस्वविश्िष्टात् 
भेदस्यार्थकत्वेऽपि जीवत्वोपरुक्षितस्वरूपात् मेदो नार्थिकः । एवं सस्व संसर्मनिषेधो ब्रह्मणीष्ट एव, मिथ्यात्वनिषेधस्त॒ 
पञ्चे नाथौत्संभवति नहि तादा्म्यमेक्यम् , येन त्रिकाङाबाभ्यतादात्म्यानुपपस्या मिथ्यात्वनिषेधसिद्धिः, किंतु 
भेदभ्याप्यः संबन्धविरोष इलयाचयपि बोध्यम् । एतेन-- निषे धवाक्यापेक्षितप्रतियो गिलमर्पैकत्वेन एकवाक्यता- 
संभवे वाक्यभेदस्यान्याथ्यत्वेन । हेत्वन्तरमाह -- तात्पयेपरिज्ञानप्राक्तत्व इत्यादि । अनिर्णीततात्पयैकाद्रेतवाक्या- 
दिनेव निण्या वक्यान्तरेणाजुवादो व्यर्थं दति भावः । नचेति । नदीयभैः । तरस्यरश्चणद्धारा स्वै- 
साक्षित्वादिवैरिष्यद्वारा । उपात्ते श्ुतिबोधिते । तदत्यागमात्रेण श्ुतिजन्य्ञानस्य तदंशे प्रमाप्वस्ीकारमानरेण । 
व्यवहारदशायामव्यागः न्यावहारिकेप्रमातम् । व्यावहारिकत्वोपपत्तेरिति । नियणश्चुतिस्तु व्यावहारिक- 
शुणनो धकशचुया न विरुध्यते । यत्तु--भपूरवहवाधय्ेकस्यापि तास्पर्यशिङ्गत्वात् मानान्तराभास्स्वरूपापूर्वैत्वसस्ात् 
सगुणसवे श्रुतितासपर्थ दुवारमिति, तदेकेकस्य छिङ्गस्वनिरासेन पूवमेव निरलम् । अतात्पयीदि ति । बििष्टविधाय- 
कवाक्यस्य विरोषणे ताश्पया मेऽपि कल्पितेन विरोषणविधिना विशेष्ये विरोषण्वेरिष्टयसिद्धिः । अत एवानेकविध्य- 
मरप्रसवसमर्थकनिरिष्टनिधिभादेनानेगुणविधानमिद्यनेन विरिषटविभ्यन्यथानुपपस्या कल्पनीयव्रिधिसि विशेषणानां 
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विरोषणे अतात्पयीत्, अन्यथा पकविज्ञानेन सव विक्ञानप्रतिज्ञाविरोधापत्तेः । नच--आस्मेल्येवो- 
पासीतेः त्यत्रदवैतस्याप्युपास्यत्वेन उपासनरोषतया अद्धेतासिद्धिः स्यादिति--वाच्यम्; अनेन 
ह्येतत्सर्वं वेदे" व्युत्तरवाक्यस्थ विदिसमानार्थतया उपास्तिशाब्दस्य क्ियावाचकत्वाभावात् । नच 
ज्ञाने बिधिः; तस्य निराकरिष्यमाणत्वात् । नच-- विधिश्ुत्यानर्थकयम्; बाह्यविषयात् पराच्रय 
चित्तस्य भरत्यगामप्रवणतासमस्पादकत्वात् ! “अथ योऽन्यां देवतामुपास्तः इत्यादेनं स वेदे"त्युत्तर- 
वाक्यपयीलोचनया सेदद्दौननिन्दापरतया उपास्तिपरताशङ्कैव नास्ति । नचोपक्रमाजुलारेण उप- 
संहारनयनम्; अनेन ह्येतत्सर्वं वेदेव्येक विज्ञानेन स्वैविक्ञानपतिज्ञाषिसेघेनो पक्वं दारस्येव ्रावस्यात् । 
यत्तु शुणोपरस्तहारपादे “आनन्दादयः परघानसये'ति सत्रे “आनन्दं ब्ह्ये'त्यादिश्चुतानामानन्दादीनां 
'उयतिहार' इति सूते "तद्योऽह मिति श्रुव्युक्तस्य जीवे ईश्वरत्वस्य ईश्वरे वा जीवत्वस्य उपास्यतयो- 
क्तत्वादुत्तरतापनीयादौ नि्गुणोपास्तेरूकततवेऽपि यथानन्दादेरेकयस्य निशणस्य च सिद्धिः, तथा 
सत्यकामत्वादेरपि ताच्िकतासित्वति, तन्न; आनन्दादयः इति सूत्रेण लक्ष्याखण्डवाकयार्थसिच्य्थ 

गोडब्रह्मानन्दी ( छघुचन्दिका ) । 
सिद्धिरिष्युक्त पौणैमाख्धिकरणे वातिके । प्रतिज्ञेति । "कस्मिन्वु भगवो शित्तते सचैमिदं विज्ञातःमिति श्चतीलयथैः । 
अद्धैतश्यापीति । एवकारेणार्मस्वरूपमात्रस्योपास्यत्व मिति भावः । “अनेन द्येतत् सर्वं चेदे"ति छरददारण्यके “स एष 
इह प्रविष्ट" इत्यनेन बदह्यणः कार्योपाधिषु प्रतिबिम्बरूपेण प्रवेश्षशुक्तवा तन्न पर्यन््यकृस्खो हि स इत्यनेन संसार- 
दशायां ददयमानस्य प्राणनवद्नादिक्रियाबिरिष्टारमनः परिच्छिन्नसेन तद्धी नस्यास्मस्वरूपदरोनल्वामावसुक्त्वा आस्मि- 
व्येवोपासीतेलयनेन छुद्धात्मनोऽपरिच्छिन्नसख उपासनसुक्सवा अत्र द्येते सर्वमेकरी भवन्ति इयनेन तस्य सवौधिष्टानस्वेन 
तत्र सर्वमेकतां प्रतिपद्यत इत्युक्त्वा कृष्रत्वरूपमपरिच्छिन्नस्वसुपपायय तदेतस्पदनियमस्य सर्वसानेन द्चेतत् सर्व॑ 

चेदेत्यनेनोक्ताव्मक्ञानेन सर्वज्ञा नादुकतात्मेव ज्ञेयः, नान्य द्युत्तम् । तन्न पूर्वं न पदयन्तीसनेन पश्चात्तदेतस्पदनियम- 
न्नेन सर्वं वेदेव्यनेन च ्ञानसन्दुशदुपासीतेति मध्यममपि ज्ञानपरमेवेति भावः । यत्ु-प्राणादिनासानि परमेश्व. 
रख सर्वगुणपू्णतां न वदन्तीति तैः स नोपासखः' अत्मशब्दस्तु तख तां वदतीति तेन स उपास इति प्रहृत. 
वाक्यार्थः । अत एवं तदेतत्पदनियमस्य सर्वसयेल्यनेन प्राणनादिगुणख सर्वस्यात्मा बद्नीय आश्रय ह्युक्तम् । “गनेन 
दयेतत्तर्वं वेद यथा हवेपदेनाजुषिन्देदेव कर्षि शछषोकं बिन्दते य॒ एवं वेदे"टनेन च स्वोपासनाणरदेतुरास्मोपासना, 
सर्वोपाघनाफलग्राह्या चात्मोपासनया सर्वमुपासितं भवतीस्युक्तमिति, तन्न; जत्मञ्षब्टस्य सर्वगुणपूण तावाचकस्वे 
मानाभावात् । 'यच्चामोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानयम् । यश्चास्य सन्ततो भावस्तेनास्मा परिकीर्तितः ॥* इदे 
तरेयमाष्याद्ुक्सया सर्वास्यादिगुणवाचकष्वेऽप्येवकारेण केवकात्मख्ररूपोक्लया गुणपूणैत्वोक्तयसं भवात् सानस्येव पूर्वं 
पश्चाचोक्तेः पूर्वं प्रदक्षितवेन तदाहुः यद्रह्य विधयेःयायुत्तरसन्दरभ॑स्य ब्रह्मविद्याविये चनेन चोपासनापरघ्वाभावात् । 
अत एव संपूणैवाक्यस्य श्ुद्धात्मतात्पयैकस्वेन "यथा ह वै पदेनालुविन्दे'दिलयादिकं न फरुपरभ् ; अछद्धास्मन्ञानख सर्य 

फरविरोधित्वाच, कितु विधेयश्युद्धास्मस्तृतिपरम् । पर्याखो चनयेति । “य एवं वेदाहं ब्रह्मास्ति स इदं सर्व भवति 
तसय ह देवाश्च नाभूलया हैशते आत्मा ह्येषां संभवति अथ योऽन्यां देवतायुपासेऽन्योऽसावन्योऽहमस्मीति नस 
वेद् यथा प्रवं स देवानां पञ्चुरिव्यादि तस्मादेषा तच्च प्रियं यदेतन्मनुष्या विद्यु रिल्यन्तवाक्ये जस्मन्ञानस्यासर्वे भाव- 
रूपपरिच्छेद निब्र्तिफरसुक्तवा तादृशफरप्राधतिं विहन्तु देवा अपि न समथौः, अत उक्तफरूवान् देवानामास्मभूतः । 
यदा तु मेदेन कंचिदेवसुपास्ते तदा तस्यात्मज्ञानमाो देवा चिश्चमाचरन्ति; भामक्ञानस्य देवपरिचारकमूढावस्थाती- 
तत्वात् । अतपएव सुक्तेश्च बिभ्यतो देवा मोहेनापि दधुर्मरान् । तेन ते कर्मसूदयुक्ताः भ्रवरस॑न्ते दिवानिशम् ॥ इति 
मा्विब्राह्मणञुक्ताथैकमिलेवमथेस्योक्तत्वेन भेदघरितोपास्नानिन्दादवारेणेकास्म्यक्लानस्तुत्तिपरमुक्तवाक्यमिति भावः । 
“अन्यां देवतायुपास्तेः इत्यनेन सेदघटितोपास्रनानिन्दाद्रारेणोपक्रमस्थेनास्मेयेवोपासीतेलयनेनोक्तमास्माभिन्नत्वेनेश्वरे- 
पासनं स्तूयते, न सवैकात्मयत्तानम् ; उपक्रमस्थोपास्तौ तस्याप्रतीतेः । तथाचोपक्रमस्य प्राबख्वादुपसंहारस्थं “य एवं 
वेदेश््यादौ वेदेलयादिपदमुपासनापरतया नेयम् । उपासननाया एवा सर्व भावनिचत्तिः फलम् , तत्राह-नसोप्मेति । 
प्राबलट्थादिति । तन्न पदयन्तीलयखवोपक्रमत्वेनोपक्रममत्रम्राबस्याश्रयणेऽपि न क्षतिरिल्यपि बोध्यम् । न्--अनेन 
दयेतदिल्यादिवक्यमास्मोपासनया सर्वोपासना फराक्ष्या तय सर्वमुपासितमिच्युपचर्यते इति-- वाच्यम् ; उपचरिताथै- 
स्वस्यायुक्तस्वात् › चात्मनः सर्वस्वरूपव्वेन तज्ज्ञानात् सर्वज्ञान खूपस्यार्थस्य सुख्यस्वात्, "कीति शछोकं विन्दते" हयमेनं 
सर्वोपासनाफङानुक्या सर्वोपासनाफरकत्वकव्पनखाप्रामाणिकप्वात् । तथाचाक्ताननिद्धत्तिरूपदष्टाथकात्मस्ररूपत्तान- 
बोधकस्वेन सर्बविक्लानभरतिन्ञानुसारिष्वेन च *आस्मानमेववेदहं ब्रह्माखी"ति “यो यो देवानां भ्रङ्भ्यतः "वद्धेतत् 



७२८ अद्वैतसिद्धिः । { परिच्छेदः २ ] 

वाच्यवाक्यार्थोपसंहारस्य क्रियमाणत्वेन उपास्वत्वालुक्तेः । व्यतिहारसुज च 'तद्योऽदहे सोऽसो योऽसौ 
सोऽह मिव्युक्तस्य जीवे ईश्वसेद्ध्यानस्येश्वरे कवा जीवासेदध्यानस्योपासनाप्रकरणप विनश्ु्यु- 
कस्य जीषेश्वरामेदः सगुणोपासनरूपेणापि ददीकतेय्य इव्येवपरतया णकस्य उपासना्बिंषय- 
त्वेऽपि न खत्यकामत्वादिवदताशिकत्वम् । नचेक्ययत् सत्यकामव्वादीनां तार्वकताः; अनुपासना- 
प्रकरणस्थवत्परवाक्यवयोधितत्वाबोधितः्वाभ्यां विरेषात्, उन्तरतापनीयादौ श्व॒तोपस्तेज्ञौनपर- 
त्वात्, उपास्तेविशिष्टविषयत्वेन निविंरोषविषयत्वाभावात् । यच्च यथा ध्यानाधेऽपि सवयकामादिः 
गुणोपदेशे तद्कण रैभ्वरः सिध्यति, तद्वदेक्यमिति भाष्यपयीखोचनया णेक्यवर्लत्यकामत्वादि 
सिद्धिरिति, तन्न; तत्र सगुणो यः स ईश्वरः प्रसिध्यतीव्यर्थः, नतु गुणस्यापि प्रसिद्धिः; निरुण- 
शरुलजसारेणातङ्णसंविज्ञानबहुनीहव्रेव' तात्पयोत् । तथाचेकयसिद्धावीश्वरस्प निदरीनत्वम्, नतु 
शुणस्य । एवमेवार्थसिद्धं भवन्नोपेक्चामहे । सद्यकामादिगुणोपदेरात् तडगेष्वरादिसिद्धिरिति टीका 
नेया । नछ-आन्दादिवाकयसद्यकामादिवाक्ययोमोनान्तरापिरोघे तद्प्राप्नो उपासनाविध्य- 
श्रवणे निशुणश्चुतिविरोधे च तुल्येऽपि अनन्दाद्यस्ताच्िकाः, सत्यकामत्वादपस््वताच्िका इति 
कथं व्यवस्थेति- चेन्न; आनन्दादीनां ब्रह्मरूपत्त्रेन निशणश्चुतिविसयेधामावस्य व्यरस्थापकत्वात् । 
नच--एवं वलद्ाक्तयादीनामपि श्लानात्मको भगवान्वलात्मको भगवानिति श्रुतेः समस्तकत्याण- 
गुणात्मकः इति श्रुतेश्च ब्रह्यासेद् इति- वाच्यम्; असाकमरपि ब्रह्मातिरिकतगुणसद्धावप्देषात्, 
अभेदे गुणगुणिभावाह्गीकारस्य पारिभाषिकःवात् । यत्त॒ सगुणोपास्तेशचैमत्वे निगणोपास्तेरपि 
0 1. न "र ^^“ ~" ^+ ~~~ ^-^ ~~~ 

गोडब्रह्मानन्दी ( रुघुचन्द्िका ) । 
पयन् ऋषिवीमदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभवं" "य पव वेदाहं बह्मासी ति “यदेतन्मनुष्या विययु'रिति क्षानवाचकराब्दाना- 
सुपसंहारस्थानामेव प्राबल्यम् । उपासनायास्तु अदृष्टा्धकष्वेन तद्वोघधकस्वा दुक्तप्रतिक्ञानयुसारित्वाच्चोपक्मस्थसुपासीतेति 
दुषेखुडुचितमिति भावः । व्यतिहार इति खतरे “्यतिहारो विरषिषन्ति द्ीतरव'दिति सूत्रे! वाच्यवाक्या्॑ति । 
दवरीभूतेलादिः । तथाच नोपासनाविषय आनन्दादिरिति भावः। जीवेश्वर सेद्; जीवव्वेश्यरप्वा भ्यामुपरुक्षितयोर- 
भेदः । रूपेण द्रेण । ददीकतैव्यः विपरीतभावनानिदृततिद्वारकनिश्चयवरिषयीकायः । इल्येर्वपर्तया दयेवेप्रयोजः 
कस्वेन भाष्यादयुक्ततया । बविषयसेऽपीद्यादि । तथाचाद्ष्टाथैकोपलनायां ता्पर्येऽप्युक्तददी कारसखानुषङ्धि कच््टफलस्य 
तत्र भाष्यराद्ुक्तददीकारस्य चेकयविषयकःत्वं बिनाऽसं भवादपासनातिषयोऽप्येक्यं तस्परतस्तरम्नस्या दिबाकबोधितत्वात् 

ता्विकम् , सलयक्रामस्वादिकं तु तदबोधितत्वा दसास्विकमिल्यथैः । श्रुतो पास्ते: "देवा ह वे अरजापतिमन्रुदन् अगोर 
णीयांलमिसयादेः । भाष्येति । व्यतिहारसूत्रस्थमणष्येयथैः । ईश्वरस्य है श्वरत्वोपरस्षि त चिन्मात्रस्य । निधैमेकस्व- 
श्चुलयजुसारेण ईश्चस्वोपहितेऽप्यतात्प्यीत्द्वाचकपदा भावाच्च अन्ाचयदिष्टे तादास्स्यद्य भवश्नोचेक्षामहे । सलय- 

कामादिगुणोपदेश इव तद्रणेश्वरसिद्धिरिति रीकायामन्याचयचिष्टं पदं प्रकृतोपयुक्तायकथनेन गृह्णति । अर्थसिद्ध 
मिति । शैशत्वो पिते जीवस्वोपहितस्य जीचत्वोपहिते ई शत्वोपहितस्य तादा्म्यचिन्तनं अङृते विधीयते । अत्त एव 
तादए्म्यस्यानेन अकररिणालुचिन्त्यमानस्वादिति भाष्यम् । जीवताद्स्म्ययेश्वरे शा्यादारोप्यो पास्यल्वातत् नेश्वरस्यो- 
स्कर्षनिदृ्तिरिति कल्पतरौ: व्याख्यातम् । तथाचो चिन्तन रवाह वदात्तयो सादु स्म्य ददी भवत् जीवस्वेशस्वोपलक्षित- 
चयक्तयोस्तादाम्यमथांडढीकरोति; उक्तभ्यक्ो खादृरम्यं विनोक्तोपदहितयोखादाट्म्यासं मवात् । अतस्तरखम सखा दिवाक्ये 

शवष्युक्तभ्यक्त्योरेकयं सिध्यतीति भावः । कल्पतरावप्यन्वाचयदिष्टमिखसख पश्चात् प्रनीतमिख्थैऽथन- 
कासि्यकं प्यकं बोध्यम् । अलद्गसंविक्तानबहुनीहिः समाधिसोकयीदुक्तः । वस्तुतस्तु-तद्धगसंविक्तानेऽपि न 

क्षतिः; अमात्वमात्रे ब्टान्तसंभवात् । एतावांस्तु सेदः । यदुष्टान्ते निगुणश्चुख बु सारेण ज्यावहा कमेव देवताधिकरण- 

सिद्धं सगुणत्वांशे श्तेः अमात्वम, दाष्टौन्तिके तु बाधकाभाव देक्यांरो तार्िकमेवाथौ पत्तेतद् दवारा श्ुतेवौ अ्रमात्वस् । 
अत पवेश्वरे जीवतादाख्यचिन्तने निङ्ृषटव्वभ्रसङ्गमरङ्वाङ्खय तत् किमिदानीं सगुणे ब्रह्मण्युपास्यमाने अस्य वस्तुतो 
निरणख निहृष्टता भवति । कसचित् फएराय तथा ध्यानं विधीयमानं निष्शतासंपादकमिति तु भ्यतिहारचिन्त- 
नेऽपि तुस्यपिष्युक्तटीकावाक्यसख पूवैवक्ये उक्ताथं एव प्रतीयते ) वस्तुतो निगुणस निङ्ष्टवा वस्तुतः सगुणस्वम् । 
त्च छगुणवाक्यान्च प्रतीयते, तत्परे निर्ण श्ुतिबिरोधात् , किंतु थाव हारिकं सगुणस्वम् । तद्कदारोपितं जीवतादाप्म्यं 

नेश्वरस्य निरृता, कंतु इेससमसत्ताकमिल्य्े इति ध्येयम् । विभ्यश्चवण इति । सगुणवातक्येः छचिद्धिधिश्रवणेऽपि 
कवि द्विभ्यश्चवण द्रयथैः । पारिभाषिकत्वादिति । उक्तश्वतिस्तः भ गवञ्ततानादेः खाभ7विकरव परेति भावः । 
सुग्युक्फररछ ्मुयुक्तिरूपकरूासि द्धिः + जमतवेऽम्यदंमरह्ोपासनेव , हिशपपषमसनाप्युक्तफकदा संभवतीति 



[ तरह्मनिरणत्मोपपत्तिः ] गौडनद्चनन्दीयुता ॥ ७२९. 

मतया सम्यक्फकासिद्धिवह्यासिद्धिश्च स्यात् । न च--निगौणोपासनं यपि ध्रमस्तथापि मणि- 
प्रमायां मणिश्चम इव सम्यक्फटप्रद्म् । तदुक्त--खयश्रमोऽपि संवादी यथा सम्यक्फलभ्रदः । ब्रह्म- 
तच््रो पासनापि तथा मुक्तिफरुपरदा ॥' इति नापि ब्रह्मसिद्धिः; उपासनस्य श्रमत्वेऽपि शब्दाज्ाय- 
मानस्य ज्ञानस्य प्रमास्वादिति-- वाच्यम्; धरतेऽपि तथात्वापत्तेः, मणिप्रभायां मणित्वस्येव ह्मणो 
मिश्यात्वाभावेन ध्यानस्यापि सलयत्रह्मविषयस्वाच्ेति, तन्न; सगुणोपास्तर्विरिष्टबिषयत्वेन ्चमत्वेऽपि 
निशणायुषस्तरनिविदचेषविषयतया श्रमत्वाभावात् । पवमेव शब्दखशुणनिगणक्ञानयोरपि; सगुण- 
वाक्यस्य विशप्यांदासयविषयत्वेऽपि विशेषणा रासलयविषयत्वात् । अतणव-त्रह्मविषयदाब्द धीज- 
न्यस्य तदपरोक्षधीजनकस्य ह्मध्यानस्यान्रह्यविषयःवे श्चवणादीनामपि तथात्वापत्तिरिति-निर- 
स्तम्; तेषां विशि ्टाविषयत्वात्, उपास्तेश्च षििष्टविषयत्वात् । नच -ईश्चतिकमेतिसुज “ईश्चति- 
ध्यानयोरेकः कार्यकारणभूतयोः । अं ओस्सर्गिकं तत्वविघयत्वं तथेश्चतेः ॥ इति भामल्यां यत् 
परं पुरिषयं पुरुषमीक्षत इतीक्षतिकर्समणः परबद्यण एव परं पुरुषमभिध्यायीतेति अभिध्यातव्यत्वे- 
नोपया तद्विरोध इति--वाच्यम् ; निमाजोङ्कारावलम्बनोपाधिषि शिष्टस्य ध्येयत्वोक्त्या शयुद्धबिषय- 
त्वाभावेन विरोधाभावात्, वित्तेष्यांशमादाय ईश्चतिसमानविषयत्वो पपत्तेश्च । यत्तु पेक्याद्युपासनस्य 
अप्रमप्रवाहरूपत्वमाशङ्ख सगुणोपासनसमत्वसुक्तं, तदयुक्तम्; सगुणप्रकरणस्थेकष्यवाक्यजन्यैक्य- 
ज्ञानस्य सगुणोपास्त्यन्तगेततया विशि ्रविषयत्वात्, खत च्ेक्यजन्येक्यज्ञानस्य निविंशेष विषयत्वेन 
विरि एटविषयसगुणोपास्तिवेषभ्यात् । नच -ेकयादेर्विध्यविधि रूपवाक्यद्वयवबोधितत्वेन ध्येयत्वक्षेय- 
सवस्सलावद्यादेहपास्तिविधिधिषयस्यापि अविधिरूपवस्तुतरथविषयःसवैक्ष दत्यादिवाक्यबोधित- 
स्वेन ज्ञेयत्वमप्यस्तीति- वाच्यम्; तस्य तरस्थरु्षणद्वारा परब्रह्मप्रतिपनयुपायत्वेन तखमसीत्या- 
देरव तत्परत्वप्मावात् । अतण्व-- बरह्मणि कदैत्वादीनामासोप्यो पास्ये नान्न बह्यचाक्यानामिवं 
जह्यण्यपि कारणवाक्यानां समन्वयस्यावक्तभ्यत्वेन समन्वयादयध्यायानारस्मापात इति-मपास्तम्; 

गोड्रह्मानन्दी ( लघुचन्द्रिका ) । 
तु ध्येयम् । संवादि मणिप्रभायां भवर्िद्वारा मणिरन्निकषौदिना मणिचाक्षुषप्रयोजकः । सम्यक् फरुपदं 
मणिप्रासिभ्रयोजकः । जह्यतस्वोपासना अहं ब्रहेष्युपासरना । मुक्तिफरभ्देति । वित्तेकाप्यदिपरीतभावनानिडृत्ति- 
द्ररकार्बरह्येति वाक्याथेनिश्चयद्वारा सुक्तिप्रयोजिकेयथः । उधाचनस्य जा नान्यदृतिविरोषय । भ्रमर्वेऽपि क्षान- 
स्वभ्याप्यप्रमाखाभावे.ऽपि । प्रङ्ृतेऽपि सगुणोपास्तनाचाक्येऽपि । त थात्योपपत्तेः सखगुणोपासनायः भ्रमाखाभावचे- 
ऽष्युक्तवाक्यजन्यत्तानख प्रमात्वेन सगुणसिद्युपपन्तेः । बरह्मणः सगुणब्रह्मणः । प्रणित्वघ्येवे ति । मणिप्रभायां मवि 
यथा मिथ्या, तथा सगुणब्रह्य प्रिथ्येयस्याभावेनेखथैः । निर्वि्ेषवि षयतयेति । अभ्युपेलेदसुक्तम् । उन्तरतएपिनी- 
यादौ श्रुतो पासतेक्तनपरस्वादुपासेर्विरिष्टविषयप्वेन निर्विंहोषविषयष्वा भावादिति पूवैयुक्तत्वात् ॥ मणिप्रभायामिदयादिना 
यदुक्त, तदुषयति । सशुणेति । इश्वरतिकमेति सुत दश्चतिकमै्यपदेशात् स? इति सूत्रे । अर्थः; निष्यः । परै 
पुर्षमि ति । “यचेकमात्रमभिध्यायीत स तेनेव संवेदितस्तू्णमेव जरल्यामभि संपदयते' इत्यादि “यः पुनरेतं त्रिमन्र- 
णोपियेतेनै वाक्षरेणे'ति पूर्ववाक्यं बोध्यम् । तद्धिसेध इति 1 उपास्ते: विरिष्टनिषयकत्वेन निविंरोषविषयकत्वा भावा- 
दिति भवहुक्तविरेध इलः + पिरि सेवेति । श्रिमात्रेणेलेतस्यो क्तप्नोपनिषद्तोपासनावाक्य एयोक्तवात् “पए्तद 
सलयक्राम यरं चापरं च बह्म यदोङएरससमाद्वि् नेतेनैवायतनेतैकतरमन्पेती व्युपकमात् = ओङ्कारेणेवायतनेनान्वेति 
विद्वान् यत्तच्छान्तमजरमण्टतमभर्य परं चे्युपसंहाराच ओङ्कारविशिष्टमेव परं ब्रह्मोक्तवाक्ये उपाखत्वेनोक्तमिति 
भावः । विशचेष्यांश्यमित्ति । परषुरुषपदेनेश्चतिष्यानक्मणोनिदशपदैक्य निर्णीतम् । भ्यानकर्मणश्चोङ्कारशि 
विदोष्यसमैव परघुरषपदेन निदेश इति विरशेष्यांशस्यव दै श्वतिकमेभ्यम् । ननु--षिरोष्यांरामादाय तदै 
क्यमेकद्धिमान्नोपासनाकर्मणोरपि संभवतीति तदपि भाष्यादाबुध्येत, तस्माद्वि्ेष्यांशमरा्नमादाय तदैस्योक्तिर- 
युक्तेति-चेत्, श्नान्तो ऽसि; नहि प्कद्विमात्रोपासनयोः पर एुरंषेक्षणं ररसुक्तम् । पकमात्रोपरासनस्य मबु- 
घ्यलोके तपोब्रह्यव्याद्याघिषूषैकमहिमप्रषिः द्विमा्रोपासनखय सोमलोके पुनरादृत्तिसहित विश्यूलयनुभवस्य च एर- 

तवेनो कत्वात् । नच--एवं थ्येययेश्च्णीयिक्यकूधन संभवेऽपि ध्येयविशेष्यांङख परत्रह्मता छतो नोक्तेति--व्यम् ; 
नहि ध्येय विरोष्यांशमान्रत्वं भ्रकते वि चार्यतावच्छेदकम् , कंठ चिमात्रप्रणवांशे वि्ेष्यत्वम् । एकद्धिमाच्रपणतसि 
त्वपरेगरह्य ध्येयं विशेष्यमिति कथं तस्य परबरह्मता वाच्येति ध्येयश्र । सगुणभ्रकरणस्येति । योऽद सोऽसा- 
रिलादीत्यादिः । वि िष्टबिषयत्वात्् जीवलेश्वरत्वनिशिष्टयो सादाएम्य िष्रयकल्वात् । समन्वयस्य तात्पयैख । 

९२ 



५३० अद्ैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः २] 
नान्न जह्यविकारतया असमन्वयेऽपि ब्रह्मणोऽविकारतया सुखुश्ङ्ञेयत्वेन कारणवाश््यानां तटस्थर- 
छ्वणकटैत्वादिबोधनद्वारा तत्रैव तात्प्यसंभवेन समन्वयादेरावदयकतया तद्ध्यायारम्भसंभवात् । 
नच--य आत्माऽपहतपाप्मे"लयारभ्य "सत्यकामः सव्यसङ्कसपः सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितष्यः 
इति सत्यकामत्वादीनामपहतपाप्मल्ादिभिः सद॒ जिक्गास्यत्वभ्वणात् ज्ेयत्वमिति- वाच्यम्; 
अपहतपाप्मत्वादीनां खरूपतया जिक्ञास्यकोरिप्रवेशेऽपि सलययकामत्वादीनां खरूपवहिभीवेन 
जिकश्षाखत्वायोगात् तच्छब्देन तेषामपरामशोत्, यधिश्रगुङैम्बकणेव्च तमानयेल्यादौ योम्यविदोषण- 
सेव तच्छब्देन परमदोदरनात्, अखरूपत्वे तेषामप्यपरामर्ष विशेष्यांशामात्रपरामरौः यथधिजशुषे. 
इधनस्तमानयेत्यादिवत् । अतपव--पष सवेश्वर एष भूताधिपति'रिव्यादिघमा युक्त्वा तेषां “तमेतं 
वेदाघ्चवचनेन ब्राह्मणा विबिदिषन्ती"ल्यादौ सुसुश्ुक्षेयत्वेनोक्तेः "यः सर्यक्षः सवैषित् यस्यैष महिमा 
अुवीत्युक्त्वा "तद्विज्ञानेन परिपदयन्ति चीरा' इत्यपरोक्षप्रमाच्िषयत्वस्योक्तेः तरीयं सवैदक्सदे'ति 
वरीयसावैश्षयश्ुतेश्च सर्वज्ञरवादीनां सत्यस्वादिसिद्धिरिति- निरस्तम् । यसखपहतमाष्मत्वादीनासु- 
पाष्यत्त्े तेषां भूताकाशेऽपि संभवेन वदराकाशरास्य ब्रह्मत्वप्रतिपाद्कदहराधिकरणविरोघ इति, 
तन्न; चेतनघमीदयन्ताभावस्य पाप्मादिविरहस्याचेतने संभवेऽपि कामसह्कल्पादेस्चे तने संभावयि- 
मशक्यत्वेन विरोधाभावात् । यत्तु “सत्यः सोऽस्य महिमेःत्यत्न होममाजालुवादेनादवनीयस्येव स 
इति श्ुत्युक्तमहिममानासुवादेन सत्यत्वविधानात् सार्वक्ष्यादिकमपि सत्यम् । “लव्यः सोऽस्य 
मदिमेयादेरेन्सूक्तस्थत्वेऽपि 'तच्खायामि खुवीयं त्र्य पू्ैचित्तयः इति ब्रह्मश्चुलया इन्द्रः सू्म- 
रोचयत् । इन्द्रेह विश्वा भुवनानि येमिर' इत्यादिसूयैप्रकादराकत्वलिङ्गेन च अयो तिरधिकरणन्यायेन 
~~~ ~~, 

गोडव्रह्मानन्दी ( ठघुचन्दिका ) । 
तरस्थरश्चणकतैस्वादिति । आरोपितं न तरस्थरुक्षणमिति तु मौढ्यम्; मन्मते गन्धदिरपि तटस्थरक्षणस्यरेपि- 
तस्वरात् । अपहतपाष्मत्वादीनां पापद्युन्यत्वादीनाम् । वदिभोतेनेति ॥ यद्तानात् संसारः, त्येव निज्ञाखतया 
अल्यग्बरह्मणोरेक्यमखण्डानन्द्रूपमेव । तथा पापाभावादविकं चाधिकरणसखरूपता तदैव । कामादिक चाघकामत्रनि- 
यदृ्यादिश्वतेः ` खप्रकाशनिरतिदायानन्दस्य ईेशखशूपस्वाच्चाविघ्यकमेव ! अतएव सोऽकामयतेवयादिषचुया कामन- 
देरतीतस्वं प्रतीयत इति भवः । अखरूपत्वे अभावस्याधिकरूरणसखरूपत्वाभावपक्षे ¦ विशष्यारोति । आ्मत्बो- 
पहितेतयथेः.। शूवकद्पे तु यद्यपि बिशेष भूतस्या भावस्य न विशिष्टरूपेण जिक्वास्यस्वम्; तथापि 'शुरशरीरश्चत्नो श्ट" 
इसदौ गुरत्वो पहितचैन्रसेवाभावस्मोपहितस्य जिक्षास्यत्वान्वयः । कष्यद्रयेऽपि छद्धात्मपरिचायकत्वादपहवपाष्म- 
स्वाद्विपदानि न व्यथीनीति बोध्यम् । अतं एव सखरूपान्यसय सल्यकामस्क्रादिवत् सर्वेश्वरप्वादेयुँसुश््चजिन्ञास्यस्वेन 
वक्ष्यमाणवाक्यस्थतस्पदस्य विसेष्याशमान्नपरामीकत्वादेव । निरस्तमिति । (तुरीयं सर्वदभि"ति गोडपादीय वाक्यं 
हु सर्वैविषयकतादुस्म्यवत्तुरीयमिदथैकमपि न सावैरथसल्यलवबोधकमिति रोषः । उपास्यत्वे दहरवास्योक्तो पास्य्वे । 
अद्वाक्यत्छेनेति । नच-उुद्धिःूर्वकारोपेण सद्यकामत्वाद्युपासना भूताकादोऽपि संभवतीति--वाच्यम्; अनारोषै- 
णपासनासंमवे आरोपकल्यने गोरवात् । सत्यः सोऽस्य महिमेति । चेनासञुदमखजो महीरपस्तदिन्द्र इष्ण ते 
शब; । सत्यः सोऽस महिमा न सन्नरो यं शोणीरचुचक्रदे' इयस्या कचः हे हन्द तत् भसिद्धं ते तव हावो बलः 
चुर्णि व्षकं भभीषश्टफरदं येन बेन, मरिर्महतीरपः आसमुद्रं सञुद्रप्रणयोग्यम् असः स्टवानति, स बरु- 

खूपोऽस् सयुद्वादेजैनको महिमा सत्यः 1 एवंचाखेति षष्टी नोप्रचरितारथा; बरुखेन्द्ररूपवरह्स्ररूपत्वेऽपीन्प्र- 
खन्दस् तदथं कत्वाभावात् । न सन्नो न नश्यति । यं महिमानं क्षोणी श्रथिव्याद अजुचक्रदे अनुगच्छति । 

कद्मदाविति धतुः । होममात्रेति । "यदाहवनीये खदोती"ति वास्थस्यानारभ्याधीतत्वेनाविदोषात् पदे जुहो तीत्या- 
दिविरोषविष्य दिषयहो मसामान्यो देरोनाइवनीयवि धान मिवाभीषटदायकभगवदरुरूपभक्रान्तमहिमसगमान्यो देदोन सस्य 
त्वविघगनमिति मावः + पूवैचित्तय इति । “येनायतिभ्यो श्छुगवे धने हिते येन प्ररण्वमाविये,ति ऋक्षः । 
रह्मधखेति । सवीय प्रसिद्धं रहम रूपं व्वा परवित्त पूषा बहविदां वित्तये हमक्तानाय यामि आश्रयामि । 
येन सुवी्येण यतिम्य उपरतेभ्यो यषटभ्यः सकाशात् आह शग श्गुनान्न ऋषये धने हिते दत्ते सति येन वीर्येण 
भस्कण्वनामानं ऋषिमा बिध रक्षितानि । गवे धनं दत, भस्कण्वश्च रश्चित इति यावत् । तदेतद््ैपयीरो च- 
साच् बरपदं परमेशरवा्कमिति मववः । इन्द्रः सुयैमिति । “दन्दो महारोद्पि पर्रथच्छव इन्द्रः सू्ैमरोचयत् । 
शेः विव भिरे इन्दे सुवाना स इन्दव, इति जक । इन्द्रः शवः दवस. स्वीयवरुद महा महिश्चा 

५1 श्रग्रधत्ः दितरिववान्.। श्यैमररोचपत्र स्वभौन्वाद्तं सू स्वभ जुवधेनारोचयव् । इन्द्रो 



[ जह्यनिरणत्वोपपत्तिः ] गौडन्रह्मानन्दीयुता । ७३१ 

स्तस्य परमेश्वरपरत्वव्यवस्थितेरिति, तन्न; निगैणत्वश्वुतिबिरोधेन सखरूपमह्वस्यैव सत्यत्वोक्तः, 

ष्या उपचरितत्वात्, धमौणामपि व्यावद्यारिकसत्यत्वोक्तेः । नच बह्मसच्वमपि तथा; सत्यस्य 
सत्यमिति निरतिशायसखप्रतिपादननिरोधात्, अधिष्ठानत्वाचपपत्तेश । नच तत एव सविदोषत्वम् ; 

निर्विरोषत्वेऽपि तच्वस्योपपादितस्वात् । नच--ृथगात्मान'सित्यादिश्चुविषु यो मामद्चेषदोषोत्थ- 

शुणसर्बेखवर्जितम् । जानात्यस प्रसन्नोऽहं दां मुक न चान्यथा । भोक्तारं यज्ञतपसां स्वैकोकमः 

हेश्वरम् । खद् सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां चान्ति्च्छतीत्यादिस्मरतिषु च सविशेषज्ञानादेव मोक्ोक्तेः 
सखथ्रकारकन्ञानस्यैव मोचकत्वमिति--बाच्यम्; परमसुक्तिदेत॒नियैणसाक्चाककरारोपयोभिसच्वदद्युपा- 

यस्रुणोपाखनाबिभ्यर्थवादतया साश्चान्सुक्िहेतत्वा्रतिपादकःत्वात्् । नच निशौणज्ञानान्मुक्तिश्वति- 

रपि तथा; तत्परत्वातत्परत्वाभ्यां वैषम्यात्, सगुणज्लानस्य फलान्तरश्चवणच्च । यद्यपि नास्या- 

ह्मविरङुरे भवती"त्या दिफलान्तस्थवणं निशौणक्ञानेऽपि, स्ुत्य्थतयोपपादनमपि समानम् , संयो- 

गप्रथक्त्वन्यायेन उभयफङ्त्वोकतिरपि समाना; तथापि अधिष्ठानतच्वावगाहित्वानवगाि त्वाभ्यां 
1 

गोडब्ह्यानन्दी ( ठषघु्चन्दिका ) । 
ह इन्ड एव सर्वाणि सुवनाति सुवानप्सः सूथमाना इन्दवः समाश्च ये गिरे इन्द्रेण नियम्या इयर्थः । यद्यपि नात्र 
'ज्योतिश्वरणाभिध्ानादि'ति ज्योतिरथिकरणन्यायावक्छाशः, ‹अथ यदृतः प्ररो दिवो ज्योति्दींप्यतः इ्यादिवाक्ये “पादो 

ऽस्य विश्वा भूतानि इया दिपूववाक्योक्तचतुष्पाद्द्यपरामसि यच्छब्दालुसारेण भोतिकजञ्योत्तिषो दिवि वतेमानदीस्यनुप- 
खञ्ध्या च ऽ्योतिःशष्दस्य रूदिलयागेऽपि भर्ते इन्द्रपदानां रूढिल्यारो मानाभावात्, उनच्तसूर्य्रकाशकस्वस्य च्ि- 
ष्यपि संभवात् चिश्चुवनतियन्तुर्वादेरण्यारोषेण स्तुतिसंभवात् , अन्यथा संपूणैसूक्तस्यानामनेकेन्द्रपदानां रूटि- 

ल्यागः । रमा उ ता पुरूवसो गिरो वर्धन्तु या मम । पावकवर्णाः चयो विपश्चितोऽभि स्तोमेरनूषते'ति ऋगथौ- 
सङ्गतिश्च । हे पुरूवसो भहुधन इन्द इमा; मदीयाः श्रख्ररूपा; गिरः त्वां वन्तु । पावकवणौः मन्नितुद्याः 
विपश्चितः उद्रातारः स्तोभः स्तोजैः बहिष्पवमानादिभिः अभ्यनूषत अभिदष्टुबन्ति जु स्तुतौ टादिः । एवं च 
स्तोच्नरखस्तूय मानत्वमिन्द्रसयेव; देवताखात्, न परमेश्वरखेयसङ्ति; । एवे ^भभित्वा पूर्वपीतय दन्दस्ोमेभिरा- 
यवः । समीचीनास बदभवः समस्वरन् हदा गृणन्त पू्व॑"मिल्यस्यप्डचि आयवः मवुप्याः ऋत्विजः पुवैपीतयें प्रथमे 
सोमपानाय त्वामेव अभि भभिषुवन्ति 1 समीचीनासः शोभनाः ऋभवरूनासेव समसखरन् सम्यगस्तुवन् । तथा 
रुद्धाः र््रुत्राश्च पूरव पुरातनं स्वामेव गरुणन्तं अभ्यस्तुवम् चत्रवधे । '्रहर भगवो जदि वीरयस्वे'लयेवं सखररूपया 
चत्वा त्वामेव स्तुवन्त्र इल्यर्थोऽप्यसङ्गतः । न हि परमेश्वर उन्कस्तुति विषयः । "इन्द्रमिदेवतातय इन्द्र प्रयद्यध्वरे । 
इन्द्रं समीके वनिनो वामहे दन्द्रं नख सातये" इत्यचृ्च व निन; संभजमानाः वयं इन्द्र मित् इन्द्रमेव दवा- 
मद आह्वयामः । देवैस्तूयत इति देव तातिः यन्तः तसमै तद्धोगाय अध्वरे यत्ते भति उपक्रान्ते सति समीके 
खभ्यक् गते संपूर्णं च यज्ञे सति धनस्य सातये काभाय चेल्य्थीनां स परमेश्वरदेवताककर्मणि परमेश्वराद्वान संभवेऽपि 
इन्द्धादिपदानां बहूनां रूहिलयागो नोचित इति विश्वाञ्चुवनानील्यादौ विश्वादिपदसंको चेनापरसेश्वरेन्दर परत्वमेव प्रहृत 
खुक्तस्य युकम् । अत एव (त्वा यामि सुवीर्यं॑वत् जह्य पूर्वचित्तय? इत्यन्न सुवीर्यं स्वां भरति तत् ब्रह्म अन्नरूपं 
यामि याचा प्रार्थयामि । चाकारलोपर्छान्दसः । “पूचैचित्तये सवेषमन्नप्रषेः पूषमन्ररभायेःति माधवीयमाष्ये 
व्याख्यातम् । तथापि परोक्तमचुसत्याद--तन्न निशैणेति । स्वरूपम दच्छेति । ख रूपखापि कारणत्वेना मीष्टरूर- 
दर्त्रादिसंमव इति भावः । स्वरूपस्याकारणत्वमते मायादितिरिष्टस्य कारणत्वात् तख च तास्तिकत्वास्तमवाब्यग्वश्ारिक- 
स्वमेव सखपदार्थः । तथाच ज्ञाजेच्छादिधमौणासपि सहिमपदार्थस्वसंमव इल्यारयेनद--धमोणासिति । तत् 
एवेति ॥ बिरोषरूपे णा्तातस्य सामान्यतो ज्ञातस्याधिष्ठानस्वात् सविरोषत्वमिति भावः । निर्विंरोषत्वेऽपीति । 
तेऽपि उुद्धेऽक्ातस्वसयो क्तात् कदिपतसेदवस्वाज्छातत्वान्ञातस्वसंभवाद्च निर्विरोषमप्यधिष्ठानमिति भावः । 

हेतंत्वापरतिपादकत्वादिति । प्ररितारमीश्वरमात्मानं जीवं॑च पृथक् तदुभयिकक्षणाखण्डानन्दरूयेण तख. 
मस्यादिवाक्येन क्त्वेति धु खथैः । दोषोरथगुणश्चून्यत्वेन यक्ञभो कतस्वादिना च उपकश्चिते कात्वेति स्यथः । “अदत 
चतुरं मन्यन्ते स आत्मा स मिङेयः तमेव विदित्ये त्यादिश्तेः विन्ता परमार्थोऽसौ तिनोऽतय्यदु्दिनः । क्तानं 
यथा सलमसयमन्य'दि्ादिस्शतेशचल्यादिपूर्वोक्तमपि बोध्यम् । संयोगपथक्तवन्यायेनेति । "एकस तूभयत्वे 
संयोगप्थकतव^मिति नेमिनिसून्रमेकस्योभयाथव्वे संयोगख बिनियोजकथ्रमाणख पृथक्स्वसुभयस्वं नियामकमिति रषः । 
तथादि--यथेकष्य लवादिरख ऋष्वथेलं घुखपाथैष्वं च; 'लादिरो अरूपो भवतिः “खादिरं वीयैकामस्य यूपं ऊवीते*ति 
वाक्याभ्यां तथा बोधिततात्> तथा शुक्तेः फरान्तरख च नो धकवपक्याभ्यां उभयधेतेयथेः। अधिश्ठानतस्वाव- 



७२ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः २] 

निगणसगुणक्नानयोरविेषात्, सशुणक्ञानजन्यमुक्तेर्वान्तरमुकतिर्वाच्च ! नच--“पुण्यपपे विधूये"त्ति 
स्वैकर्मनिन्रस्युक्तेः परममुक्तित्वमेवेति-बाच्यम् अस्य ब्रह्मतत्वसाक्चात्कारहेत्वतिरि्तकर्म परत्वात् » 
अविद्यानाशाभावाच्च परममुक्तित्वासिद्धेः । नच- निगुणज्ञानजन्यव्या अपि गुक्तेरवान्तरत्वम्, अस- 
्ेषे'तिश्वत्युक्छदान्यतायाः परमसुक्तित्वसिति- वाच्यम् ; शन्यताया अखुखरूपत्वेना पुरुषार्थत्वात्, 
असननेबेत्यादिवाक्यस्य शुन्यत्वाध्रतिपादकत्वाच्च । यत्तु गुणविशेषविधिसन्निदितस्य सामान्यनिषेध- 
कस्य निष्प्रपञ्चवाक्यस् विहितशुणमिषेधकत्वं नास्तीति, तन्न; बाधकस्य निषेघकप्रामाण्यसमकश््यत्व 
एव सङ्कोचादन्र तदभावात् । यच्तुपासनाग्रकरणस्थत्वमात्रेण उपास्यत्वरे उद्वीयोपासनास्थस्य “स एषो- 
ऽनन्तः इति श्वुतानन्तत्वादेभूताकाश्च उपासनामा्र सिति सुवचत्वेनाकादाद्यधिकरणे अनन्तस्वादि- 
रिद्ेबहयत्वोक्त्ययोग इति, तन्न; उपासनाप्रकरणस्थतेऽपि निशैणश्चुतिवियोधाभावेन तात्िकत्वा- 
द्गीकारात्, तस्यचाकारादाव संभवेन तत्तदधिकर्णारम्भस्रंभवात्। यत्त॒ सत्यकामत्वादेर्लुपास्ति- 
प्रकरणे भ्रवणमिति, तन्न; पूषाद्यञुमच्रणमच्मवत् प्रकरणा दुत त्वस्य डाक्रोपसनत्तावाक्यवत् 
स्तावकरवस्य वा संभवात् । यन्तु वेधाघर्थसेदादित्यन्न “स्वं प्रविध्येःत्यादिमन््राणामुपासनाप्रकरणा- 
दुकषैस्योक्तत्वेन तश््यायेनानन्तादिषाक्यस्योत्कषः स्यात् तस्य वाक्यस्योपास्तिपरत्त्रे चस्तुतख- 
परत्वे च सगुणवाक्यस्यापि तथा स्यादिति, तन्न; खरूपपरसत्यंक्नानमनत्तमित्यादिवाक्ये अनन्त- 
त्वादेः खत एव सच्छेन उत्कं प्रयोजनाभावात्, तस्य वस्तुतत्वमात्रपरत्वेन उभयपरत्वाभावाच्च, 
उपास्तिप्रकरणस्थानन्तवाक्यस्य उभयपर्त्वेऽपि निगौणश्चुतिविरेघेन सगुणवाक्यस्योभयपरत्वा- 
भावात् । नचेवं साधैश््यादीनां वाग्धेनुत्वादिवत् प्रातीतिकत्वापत्तिः; वाग्धेनुत्वादेवुद्धिपूर्चकारोप- 
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गोडब्रह्मानन्दी ( रुष्ुचन्द्रिका ) । 
गादित्रेति । "स एष नेती नेतीति नेह नानास्ि किञ्चन, शिवम्दरैतम् एकमेवद्वितीयणमिल्यादिश्चया "परमार्थस्तु 
भूपार संक्षेपात् श्रूयतां मम । एको व्यापी समः छुद्धः निर्गुण प्रकृतेः परः । जन्मङ्च्यादिरषहित अष्मा सव॑गतो- 
ऽत्ययः । परज्ञानमयो सद्धिर्नामजाल्यादिमिर्व मुः । न योगवान्नयुक्तोऽभूत् नैव पार्थैव योक्ष्यति !' दइलयादिस्प्र्या च 
केवरासरन एव तात्विकष्वेनाधिष्ठानत्वमिति भावः । अवान्तरपुक्तित्वादिति । सगुणख मिध्यप्वेन तघ्प्ा्षि- 

रूपञु्तेविंनाशिष्वेम् । तथाच स्तिः श्रह्मणा सह ते सर्वे संप्रति प्रतिसञ्चरे । परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविदान्ति परं 
पदम् । सूत्रं च--कायौत्यये तद्ध्यक्षेण सहातः परमभिधानात्ः । पुण्यपापे तिधूयेति । “यदा पद्यः परश्यते 
रेक्मवपं कतौरपीरं पुरूपं ब्रह्मयोनिम् । तद्र विद्वान् युण्यपपे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यघुपेतीःति सुष्डकशथुत्िः । 
साक्षात्कारहेस्विति । सा्षाव्कारपूषैमवदयमभ्दुपेयस्थितिकेल्थैः । सगुणव्रह्मोपासनया साक्ष्कृतवतोऽपि बद्य- 
रोकावच्छिन्नमोगसय निरनुगसा्षात्कारस्य चावदयकत्वात्द्धेतुकमौवरयकमिति भावः । अविचानाराभावादिति । 
उन्छरी घा सगुणसयापरमाथैतवेन तञ्ज्ञानं प्ररमाथौक्तान रूपबन्धनिवतेकमिति भावः । निपेधकत्वं नास्तीति । 
न हिंखादित्यख विहितान्यदिंखाया इव निगणादिश्चतेविहितसर्बसयादियुणान्यगुणख निवेघकस्वप्रिति भावः । 

बाधकस्य विरोषबिधायकशाख्ख । समकश््यत्वे तास्प्यविशेषधटितत्वादिरूपेण सण्ददये । निगणवाक्यं स्वाथैपरम् + 
सगुणवाक्यं तु न सगुणस्वपरम्; उपासनापरस्वस्यावदयकत्वेनोमय परत्वेन वक्यमेदादिति तयोः प्रामाण्यं न सम~ 

मिति भावः । उपास्यस्वे अतार्विकोपास्यत्वे । उपासनामात्रं नतु वािविकस्वम्र् । विरोधाभावेनेति । 
अनन्तत्वादेरधिकरणाप्मकाभावरूपत्वेन न विरोधः । अधिकरणानात्मकत्वपकषेऽपि व्यावहारिकस्य संभवे प्रातीतिकूख 
न ग्रहणमिति न भूताकददो उपाखतेति भावः । श्रवणमितीति। तस ज्ेयत्वमावरयकमिति रोषः । पूषाद्यनु- 
मच्रणेति । पूषादिमन्नस्य दरीषूणैमासादिप्रकरणे पटितस्य दुश्चादौ पूषादिदेदताविरहेण यथा पृषादिदेवताककर्मणि 
लिङ्गेन विनियोगः; तथा सयकामत्वादेततँयवरह्मप्रकरणपटितय च्तानाल्वयासंभवेन सगुणो पाखनायामन्वय इत्यथैः । 
स्नप्रकरण एव स्तावकस्वेनान्वयसंभवे उत्कर्षो न युक्तः; प्रतीतेकवास्यताया भङ्गापत्तरित्यायेनाह-- द्वाद रोति । 

“तिर एव साहस्योपसदो ादश्षाहीनये'ति वाक्ये अहर्गेणरूपादीनगतोपसदां द्वादरस्वेनायुष्टानगौरवद्वारा निन्दया 
साह्वगतोपसश्नयस्य विधेयस्य तदभावेन यथा स्तुतिः, सगुणव्रह्मणः सल्यक्नामत्वादिना विधेयस्य निर्गुणारनः स्तुतिरिति- 

भावः । इत्यत्र सूत्रे! उभयपर्त्वेऽपि ताप्विकानन्तत्वादौ उपास नाकूतैभ्यतायां च भ्रमापकस्वेऽपि अनन्तत्वादेरधिक- 

रणीभूतव्रह्मरूपत्वेन लिगणश्च यत्रि धात् उपासनावाक्यादपि दवताधिकरणन्थायेन तात्विकानन्तत्वादिपरमेति आवः। 
उभयपरत्वाभावात् तास्विकसघयकामस्वादाबुपास्नाकतेव्यसवे च अमापकसवाभावात् । यथाश्वुते उपासिवक्यसया- 

नन्स्वादिपरसरे वाक्यभेवुपततेरसङ्गतिः। शुद्धि पूरैकेति }. उवावक्ारिकबिषयकडुद्धिपूषेङेल्धैः । वागादौ भेनुख(- 



[ ब्रह्मनिरौणत्वोपपत्तिः ] गोडजदहानन्दीयुता । ७३३ 

विषयतया प्रातीतिकल्वेऽपि सत्यकामत्वादेरी्वरादन्य्रासंभवेन वुद्धिपूरवैकारोपवि षयत्वाभावात्। 
नयु--असदुपासना न चरते; "नाविच्यमानं ब्रुवते बेदा ध्यातुं न वैदिकाः । नच र्मन्व्यहयो असदुपा- 
सनयात्महटन' रत्यादिस्तत्या अच्ेतनासत्यायोम्यान्यनुपास्यान्यफटत्वविपर्ययाभ्या'सिति खदङ्कषेण- 
सृत्रणापि निषेधादितवि- चेन्न; स्मृतिसुत्रयोरत्यन्ताखदुपास्ति गिषेधपरतया तदितेधाभावात्, शवां 
धेनुमुपासीते'त्यादौ प्रात तिकस्याप्युपास्यत्वदरनाच्च । नच--तन्र "रात्रि घेदसिवायतिःमिति श्वुलय- 
न्तराद्धेनुराब्दो गौणः; योभरितमभ्चि ध्या यीते"ल्यजापि "रेतो जुङती'ति श्रुतेः रेतोरूपाहुव्याघारतवे- 
नान्निरान्दो गौणः, भाष्योक्तरीत्या योभिको वा, न त्वारोप इति--वाच्यम्; आसेपेण मुख्यत्वसंभवे 
गोणताया अन्याय्यत्वात् । नच गौण्युच्छेदः; यत्रोपासनाया अश्रवणं तश्रारोपस्य निष्प्रथोजनत्वेन 
गोण्युपपत्तेः, रुढार्थस्य कथमपि संभवे योगिकार्थत्वस्यान्याय्यत्वाञ्च । पतेन--नाम जह्य 
नामाभिमानिनी वैषा तस्यां ब्रह्म हरि सररे'दिति स्घुल्येव जह्माधिष्ठने नामादो गो णो ब्रह्मदान्दः; 

^-^ ~~ 

गोडव्रह्मानन्दी ( कघुचन्दिका ) । 
देग्यौवहारिकमरमाणविषयत्वात् अ्रातीतिकस्वं युक्तम् ; सल्यकषासस्वादौ तु देवताधिद्रणन्यायसिद्धव्यावहारिकि्रमाणता- 
कशुतिषिषयत्वात् तत् न युक्तमिति भावः । नाविद्यमानमिलयादि । अनिमान ध्यातुं वेदा वैदिकाश्च न श्ुवत 
द्धेः । न ब्रुवत इष्यादि । 'व्वदञ्ुष्ये इखयमिद्मात्मसुहतभ्रियवश्चरति तथोभ्सुखे स्वथि हिते प्रिव आत्मनि च । 
न वत्त रमन्यहयो असदुपासनयात्महनो यदचुशया अमन्प्युङमये शरीरतः ॥* इति मागवतद्शमे वेदस्ुतिः । 
“आराममस्य पदयन्ति न तं पश्यति कश्वनेगयादिश्चु त्यो दे्टादौ सखाभाविकीं रतिं लक््वा आत्मनि रत्तिं कर्तव्यां 

वदन्तीलाह-- त्वदनुपथं त्वदधीनं कखायम् । कौ पृथिव्यां छीयमानमिदं शरीरं भास्मवत् सुद्ढव् प्रियवच्च चरति 

भाति तवाव्मस्ररपख तादृष्म्याध्यासात् स्वमिव भाति, तथापि उन्घयुखे पूणौनन्दरूपेण भा्तमाने स्थि हिते पूर्णानन्दे 
भिये निर्पाधीच्छाकिषये आत्मनि न रमन्ति । अहो बत कष्टम् । असतो मिथ्याभूतस्य देहादेरुपासनया “अहं गोर 
ङटीनो गुणौ"लयादिप्रययाच्रर्या आत्महनः आस्मस्छुरणनिरोधि विपरीतमवनोपचययुत्छाः यदलुशयाः य॒ उक्तोपचय 
रूपः अनुशयः एषा ते उरुपथे संसारे अमन्तीलय्थैः। अत्यन्तालदिति । नजु--भल्यन्तास्स्वं भातीतिक्र्वम् , 
अलीकस्वं वा, नाद्यः बाग्धेनुत्वादेरपास्यखात् , नच--उपास्यत्वेन विहितं यत् तदुन्यभ्रातीतिकत्वं तदिति--वषच्यम् ; 

तदुपासनस्याप्रसक्तप्वेनानिषेध्यत्वात् । अतं एव नान्त्यः; नद्यठीकपुपाखस्वेन विहितम्, येन तदुपास्यत्वेन 
भ्रसञ्येत । अथोपाखत्वेनादिहितस्यापि देहादेः राग ्रह्तोपास्यत्वेन निषे धाहंस्वमिद्युच्यते, वरि रतेः प्रतिषेधपरत्वेन 
साथैकत्वेऽपि सूत्रानथेक्यम् ; न्याय प्रतिपादनात् । न हि सूत्र बिधिभरततिवेधरूपमस्र;, किंतु न्यायविशेषसुचनद्वाश 
अतिषेधतासर्यनिगौयकमिति--चेत्, अन्न बूमः, अयन्तासदियस्य उपास्यत्वेन बिधेयत्वायोग्येदयथैः,। तत्वं॑च द्वेधा 
उपाखत्वेन विध्यभावात्, तद्धवेऽपि म्यायविरोषाद्रा । तथाच देह्ादेरपास्यत्वेनानिवेयत्वेऽपि उपायस्वेन रागमप्रा 
्स्दात् । स्म्रल्योपास्यत्वेन निवेध्यता सुत्रेण यत्र व्यावहारिकं प्रातीतिकं च बिहितोपाखत्वेन असक्तं तत्न ्य्रहारिष- 
मेषोपाखं शाखाः, नतु प्रातीतिकम्; व्यावहारिकसंभवे प्रातीहिकखानादेयस्वात् । यथा--उद्वीथोपाक्ठनायाम् 

अनन्तत्वादि भरातीतिकमाकाष्चादौ नोपाखम्, #िठ बरह्मणि सलयम् । यथावा सलयकामत्वादिकं जहयण्युपाखं स्यावहा- 
रिकं, न भातीतिकम्, देवताधिकरणन्यायेनोपासना वाक्यस्य व्यावहारिकम्रामाण्यात् । एवं चत्र चेतनमचेतनं 
चीपाखं विधिना प्रसक्तं, तत्र चेतनमेवोपाखं शाखाः; श्रद्धातिश्षयराभात् । एवं षत्रोपाखस्वेन यं पुरषं अरति 
यदयोग्यम् , यथा तामसं अति परमसास्विकी बिष्णुमूर्तिः । सारिवकं प्रति वा तामसी भेरवविरोषादिमूतिः, तत्तेन 
नोपाखम्; भध्रद्धादि संभवादिति बोध्यत दति भावः । मिभ्यभूते उपस्यस्वनिषेधपरत्वं त्वयापि वक्तुमराक्यमिलः- 
शमेनाद- बाच मिदि । श्युलयन्तरादिति। रात्रौ घेनुसाध््य्य श्व खन्वरेण कथनाविल्थः । तद्वदिति दोषः । 
मोणः भेनुखादद्यपरः । भाष्योक्तरीलया ननारायणाद्यः पञ्च कमात् पञ्चाञ्मयः स्मृता “भदुनादङ्गनेत्रष्वापसुतराम- 

चत्वतः इति माध्वभाष्यरीलया “असौ वाव कोको गोतमान्नि'रिलयादिरान्दोग्यवाक्ये स्वर्लोकादयः प्रतीयमाना ने 
पञ्चाञ्मयः; कितु नारायणाद्य इयथः । यजे ति । केण्डपायिनामयने "मासमश्मिहोत्रं जुहोतिः दयादौ चेदे सिंहो 
माणवके इत्यादौ रोके चेति शेषः निश्प्रयोजनत्वेनेति । अभिहोत्रलादरया्थकाभरिदोन्नपदेन नेयमिराभिदोच्न- 
धमौणां मासाभिहोत्े सहोतिप्रा््थंतिहयुणको्यादिप्रती तिताष्पर्थनिवाहार्थं॑चेति रोषः । कथमपि संमते 
सादक्यादिप्रतियोगित्तया शाब्द धीविषयस्वसंभ्वे । अन्याय्थत्वादिति । रूढ्यरथस्मारितगोणा्भविवक्षायां रुढ्यथे- 
स्यालागात् । योगिकाधैल्य च नानावयवचरतति्ापेक्षस्वेन रुढ्यथोपेश्चवा दुबैरस्वात् गोगाथ॑ यागेन यौगिकार्थ्रहणं 
रथकाराधिकरणनिरदमिति भावः! ब्रह्माधिषठाने ब्रह्माधिकूरणे । नामादौ नामादविष्दार्भोषादौ । गोण इति। 



७३४ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः २] 

नामेति श्रथमावचनं वसन्तो मारत इतिवत् सतस्य, बह्चति पथमा वा पञ्चम्यर्थे, श्राह्यणोऽस्य 
मुखमाती"दितिषत्, खपां खदभि' तिख्नाव्, अन्यथा शुलं दयेव मे भगवद्दशेभ्यस्तरति शोकमा 
त्म्रि'"दिति पृष्टवन्तं नारदं प्रति नामोपस्त्युक्तिरयुक्ता स्यात् , प्रतिमायामपि दैवतातखबुद्धित एव 
फलम्, नतु देवताऽतच्ववुद्धितः, "शिखा देवतेति ज्ञानस्य भोम इञ्यधघीरित्यादिना निषेधा- 
दिति- निरस्तम्; आरोपेण मुख्यत्वसंभवे गौणत्षस्यान्याय्यत्वात्, समानविभक्तिकत्वामावे 
इतिराब्दानन्वयप्रसङ्गात् । एवं प्रतिमादावपि देवतात्वारोपेण मुख्यत्वे गौ णत्वमन्यास्यमेव । नच 
मोम इन्यधीरिति निषेधान्न तथा; तस्य भौवातिरिक्तश्चेतनो देवो नास्तीति अरमभ्युदासपरत्वेनारोपा- 
निषेधकत्वात्, अनात्मोपःत्तेस्तु मुख्यं जह्मोपदेष्टुमेव शाखाचन्द्रन्यायेनावतारितव्वात्, “तदेव ब्रह्य 
स्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते" इति गुणविशिष्टस्य उपास्यस्य ब्रह्मत्वनिषेधाच । नच-'अन्यदेव 
तद्विदितादथो अबिदितादधीःति श्रुतौ अध्रौतक्ञानस्याकात्श्यैन ज्ञानस्य वा निषेध इति "तदेव 
जद्य'त्यादावपि अश्रौतभ्यानस्याकाल्छर्यन ध्यानस्य वा निषेधेन नोपास्यस्य जह्मत्वनिषेधः, अन्यथा 
तस्याभिभ्यानादि"ति श्चुतिविरोध इति - वाच्यम्; अन्यदेवेत्यादौ षिदितात् प्रमेयात् घटदेरपमेया 
च्छशविघाणादेतैलक्षण्येन खप्रकारात्वप्रतिपादनपरतया त्वदुकताथौदष्टान्तत्वात् । उपास्य जह्यत्वनि- 
चेधेऽपि न 'तस्याभिध्यानादिति श्रुतिविसेधः; अभिभ्यानदाब्दस्य निदिध्यासनवाचकत्वात्, ध्यान. 
परत्वेऽपि कमपुक्लय्थतेन विरो धाभावात् । तसात् साधकाभावान्निशंपं ब्रह्म; सगुणत्वे बाधक- 
सद्भावा । नचाकिद्धिः; मिभ्यात्वश्चुतेर्निंगणशरुतेश्च बाधकत्वात्, मिथ्यात्वश्रुतेरबाधकत्वप्रकारस्य 
मिथ्यात्ववादे अखण्डा्थेवादे च निरासात् । नचु-निगैणवाकयं सशुणवाक्यं बाधते नतु सगुण- 
वाक्यं तदिति किम नियामकम् ? नच निषेधकतया नियणवाक्षयं भवलम्, "असदधा'हइत्यादिवाक्यस्य 
सदेवेत्यादिवाक्यात् प्राबस्यापत्तरिति- चेन्न; अपच्छेदन्ययेन प्राबस्थस्य भ्रागेवोक्तेः । निषेधत्वाचच 
्रावस्यम्; असद्वा इत्यजासच्छब्दस्यानभिव्य कपरत्वेनानिचेधत्वाचचच तैतन्ययेन आवस्यम् । निशौण- 
वाक्यस्य पुरुषार्थपयैवस्ायितया तत्परत्वेन पराबस्यात् सशुणवाक्यस्य तत्सन्निधिपरटितस्य "फङ- 

गोडब्रह्मानन्दी ( कञुचन्द्रिका ) । 
ॐषौकाराविकं ध्येयस्य हरेराणार इति उपासीत उषादिकं यथाधारो भवति, तथोपासीत उषःकारादौ तियमानः सन् 
हरिखुपासीतेति यावत् । दत्थसेवोक्तस्शतिषमानाथेकतेति ध्येषम् । सक्तम्यथे इति ! वेखगरे अन्वयः । तेनोषा्यां 
हरिघुपाखीतेतयथैः ॥ इतिशब्दानन्बयस्तु अस्िक्नेव पञ्चे वक्ष्यते । इति परषटवन्तं इत्यादिना शुद्धात्मानं पृष्टवन्तम् 1 
तश्चबुद्धितः आधारष्वङदधितः। अतस्वबुद्धितः तादास्यञुद्धितः। चेतनो देवो नासीति साधुजनोपाखो- 
नैद्यथैः । “यस्यात्मबुद्धिः इुणपे त्रिधातुके खधीः कर्त्रादिषु मौम इञ्यधीः । यसी्ैडुद्धिः सिरे न किदित् 
जनेऽ्वभिज्ेषु स एव गोचरः ॥' इति स्तः देहादिमिन्न आल्मा साघुजनाः स्वीयाः पूज्यास्तीथे भूतीशरेलयत्न तात्पयीत् 
वैषटादिभिन्नोऽनास्मा साधवः स््रीयखपूऽ्यत्वतीथरवशचून्या इति श्रमणग्युदासपरत्वमिति भावः । यथाश्चुते अध्वरमी- 
भा सकानां चेतनदेवतानङ्गीकारिकाणां मते विरोधः । न कटि जनेष्वभिन्तेष्विति सवौम्ते निर्देशात् । साधूनामेवं 
श्लीयत्वादिपरस्वघीविरोधश्च । खात्मत्वे तु तेषां न संभवतीति न तस्परत्वधीरिति ध्येयम् । शुद्धास्मलि नारदेन षष 
शअनात्मनिर्दशो न युक्त इति यदुक्तम्, तत्राह--अनात्मेति 1 शाखाचन्द्रेति 1 अथमतः छद स्मनो दुर्बोधत्वात् 
पश्वान्तं बोधयितुं नामाचवच्छिन्रात्मरूपानासनोपास्तिः प्रथमसुक्छ । यथा भ्रथमतश्वन््रं दृष्टमसमर्थं॑बारं प्रति दाला 
प्रदस्य॑पश्चात् चन्द्रः प्रद्र्यैत दयैः । भ्रह्यत्वनिषेधाश्चेति। सलयजञेथव्रहयखरूपत्वनिषेधाचेत्यथः । सगुणवाक्यं 
भोपास्िसगुणत्वोमयपरम्रिति पूर्वेणाुक्तेनान्वयः 1 अश्चौ तज्ञानस्येत्यादि । विदितादिलश्य शुखन्यमानेन विदितादि- 
ह्यथेः। अतरिदितादिलस च सकखयुणव्वाविषयकाप्राशस्यत्तानविषयादिलख्थैः । तथाच ज्ेयत्रह्मणः तदुभयान्यव्वोक्तया 
शचदैव सकरगुणवस्वमेव ज्ञेयं ह्येति रुभ्यते । एवं "नेदं यदिदमुपासतेः इत्यत्रापि धुतिभिन्नन नोषास्यं, सकङगुणवचवं 
विना नोपाखं ब्ह्मेलर्थात् शेव सकरुूगुणकसेव बरह्मोपाख मिति रुभ्यत इति भावः । विदिताविदितपदयोसुक्ता्थैपरस्वे 
छक्षणादोषात् च्तानकमैव विदितपदाथः; शक्तिरम्यस्वात् , अबरिदितपदं तु न॒तदन्या्थकम् ; ब्रह्मणोऽपि ्ानकमौ. 
स्यत्वात् ॥ कि प्रमायां निदेकश्षणया प्रमाविषयान्यपरम् । त्वन्मते -ननोऽप्राास्त्यरक्षकत्वे तदथैस्य घाव्वथैज्ञानेऽन्वयो 
न भ्युन्न इति तदक्षणा न युकतेखासयेनाद--अन्यदेवेत्यादावि ति -कममुक्ल्यधैत्वेन क्रमसुक्तिहेवसगुणोपा- 
सनाथकत्वेन । ेयबद्यणो ष्येयत्वाबोधकत्वादिति सेषः । साथंकाभावात् सगुणलंयत्वसाघकाभावात् । सगु 

ण्म, सगल । निवात परपितनिवे््ा्। देन नितेऽपजासस्वपवेि न कतिः । गुरपार्थेति । 



[ ब्रहमनिणस्वोपपत्तिः | गौडब्रह्मानन्दीयुता । ७३५ 

वट्सन्निधा"विति न्यायेन तदयुशुणतया नेयत्वात्। न्च सगुणन्ञानस्य मोचकत्वम् $ ' तस्य प्रगैव निरा- 
सात् । अतप्व-सगुणत्वनियणत्वयोर्षिरोधेन समुश्चयायोगात् अनुष्ठान इव च वस्तुनि विकद्या- 
योगात् पकस्य परतीतार्थत्यागरूपे बाधे वन्तभ्ये निशणवाक्यस्येव स युक्तः, नतु प्रबलस्य सगुणवाक्य~ 
स्येति--निरस्तम् $ प्राबस्यासिद्धेः । नच-उपक्रमाधिकरणन्ययेनाुपजातविसोचत्वात् निगुणश्चुते 
प्रतियोभिज्ञानापेश्चतया प्िरस्बितत्वेन लिङ्गच्छरुतेरिव शीघगामित्वात् पदे जुरोतीतिवद्धिरोषविषय- 
त्वाच्च सशुणवाक्यस्य पाबदयमिति- वाच्यम्; उपक्रमाधिकरणन्यायस्यान्यथासिद्धोपसंहारविषय- 
त्वात्, भरते च तवभावात् । सगुणवाक्यस्यं अरतियोग्युपस्थापकतया चीघ्रगामित्वेन भ्रावव्ये प्रहण- 
वाक्यस्यापि प्राबस्यापर्या विक्पाभावप्रसङ्गात्, सामान्य बिषयप्रमाणसमक््यस्यैव विष बिष- 
यस्य प्राबल्यात्, अकृते च तदभावात् । पतेन--'दीक्षणीयायामय॒नूया'दितिवत्. निरवकाशत्वेन 
प्राबल्यम्, निशणश्रुतिद्िं देवात्मशक्तिं खयाणेर्निगरढां' दैवी दषा गुणमयी"यादिश्चतिस्खतिष्विव 
सत्वादिशुणे सावकारोति- निरस्तम्; सावकारानिरवकादयन्यायस्य समकक्ष विषयत्वा । अतपव 
बहुत्वादपि न प्रायस्यम्; शतमप्यन्धानां न पदयती'ति स्याथाचच । नच- प्रव्रन्तिनिमित्तापेश्चः 
जह्यादिरब्दै धर्मिणं निदिं क्रियमाणं चरमेनिषेधं परत्युपजीव्यतया युणसमपैकाणां पराब्यम् ; ग्रहि 
कत्ववदुदेश्यविरोषणतयथा पचत्तिनिमिन्तानामविवक्षितत्वात् । नच अ्रहेकस्वन्याये उदेदयसरूपे 
ठन्धे यदधिकं तस्थेवाविवक्षेति खितिः, अन्यथा ग्रहत्वस्य्यविवक्षा स्यात् । अतपवोक्त हवियार्ति 
नये 'श्रृष्यामहे हविषा बविरोषणम् , उभयत्वं तु न सृष्यामह' इतीति--वाच्यम्; यच्छब्दो यच प्रतर 
त्तिनिभित्तमपेयन् धर्मिंणमुपश्यापयति तजा न्यायः, यस्तु छक्षणयोपस्थापयति, तत्र नायँ ्रवतेते । 
नच-लक्षकेणापि चशब्देन इतख्यावत्तमसङ्गीणेमेव वस्तुखरूपयुदेष्टग्यम्, अन्यथा यत्न कचन 
धर्मनिसेधः स्यादिति- वाच्यम्; गङ्गायामिद्यादाबितरनदीतीरव्यादरृत्ततीरलाभवद्ापि खतो- 

~~ 

गोडन्रह्यानन्दी ( लघुचन्दरिका ) । 
परमदुरषाधैयथः । तदुगुणतया निणवाक्यजन्यज्ञा ना वुष्रवित्तेका्यादिफरुकोपासनपरतया । उपारलयसमभि- 
व्याहतगुणवाक्वं तु गिषेधापेक्षितप्रतियोयिखमपंकतया अन्यथाकिद्धमिति अन्यथा नेतं राक्यमरियथैः । सयुणवाक्य- 
स्यानपेश्चणीयत्वेन तद्धाधिष्वैव निगुणवःक्यमवृत्तरपच्छेदन्या्येन पररमयुरुदथैपयवसायित्वेन च रनर लिरुणवाक्यं 

नान्यथा नेतं शक्यमिति भावः । प्रसज्ादिति ! तथाच निषेधवक्येन प्रतियोगिज्पकतया वाक्यान्तरं नापेक्ष्यते 
स्वस्येव प्रतिषोग्युपस्थापकत्वात् । निषे धाधिकरणे प्रतियोभिप्रपञ्चकतयाऽयेक्ष्यमाणमपि अरहणादिवाक्यं नाप्रहणाद्ि 
चाक्यख सर्वथा प्रमाण्यामावे हेतुः, कितु पाक्िकयति निणवाक्यस्योक्तमाबल्यात् वस्तुनि विकस्पासंभवाच्च न 
पाश्लिकोऽपि सः, किंनु तदुनुशुणतया सगुणवाक्यमेव नीयत इति भावः । प्रावस्यादिति । अन्यपरत्वात् सगुण- 
वाक्यं न समकक्चम्› विरोषव्रिषयस्वमात्रेण प्राबद्ये त्व्थवादसखापि तत् -स्यादिति भावः । दीक्षणीयेव्यादि । 

यक्किञ्चित् आचीनमश्रीषो मीयात्तेनोपांश्य चरन्तीयस दीक्षणीयाद्न्यन्न सावषादात्वात् "यावत्या वाचा कामयते, 
तावदा दीक्षणीयायामनुनुया'दिति वाक्यं दीक्षणीयाभिते निरवकाशं यथा कामस्वरच्रिधायकं, तथा सगुणवाक्य- 
जोधितसा्द्यादिगुणान्यसत्वादिरुणेषु निगणश्चुतेः सावकाशत्वात् सगुणश्चुतिः सार्वरयादिगुणपरेति भावः । विषयः 
त्वाच्चेति । गुणशब्दस्य रूपदिरूढस्य सत्ादिष्ठ विरूडरक्षणापत्तिः । अधरधानत्वरूपगुणीभुतस्वरूपेण हि सस्तरादौ 
गुणपदं राश्चरणिकम् । न हि स्प्वादिगुणयुक्ता माया, किंनु सस्वादिन्रयरूपेयपि बोध्यम् । हविरार्तिनये "यसो. 

भयं इविरातिंमाठैत् स रन्द्र पञ्चशरावमोदने नि्पे'दिति वपक्यविचे। दविर्विंशेषणं हबिरभिन्नं विशोषणम् । 
नाहाङ्पार्सिमात्रय हविमौत्रय वा सार्वदिकव्वात् निमित्तत्वासं भवेन ह विनाशस निभित्तत्वसं भवात् हविषो निमित्ती- 
भूतोदेर्यविशेषणस्व युक्तम्, उभयत्वं ठ न बिरोषणम्; तद्िनापि निमित्तपय॑वसानसंभवात्। आ्छैदिलाख्याते- 
नैवोभयपदं संबध्यते, न तु हविःपदेन; विभक्यन्तनाश्नां परस्परानन्वयात् । तथाच इविःककैकार्तिकर्मकपराक्षिभाव- 

जैव निमित्तस्वेनन्वेति, न तूभयहविःकरणिका भावना दद्युभयत्वातिवक्चायामेव पयैचसानाच्च, उ भयपदं तु दयिपय- 
सोरेकखेव नाशो न निमित्तम् › किंस्वत्यतर्सेति क्लापनाचेति न ब्यथैप्रिति भावः । यच्छब्द इत्यादि. । किञ्चि 
मेप्रकपरेणोदेश्यबोधकं यस्पद॑, तज्ायं न्याय इयर्थः । खष्चषणया खद्धरुक्षणया । नायं पवर्व॑त इति । यथा 
प्रृष्काशचश्न््र इखादो चन्दरपदे न छुद्धव्यक्तिरेबोपदिदयते । यथाच दयुदस्योदे्यष्वचिभेयत्वे, तथा व्युत्पादितमः 
खण्डाथेवदे इति देषः । सखतोग्याचृत्तेति । युढनोधकाटे दिदोषणवबोधं विनापि तस्पर्वं द्तीभूतबोधे विशेष 



७३६ अद्दैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः २] 

व्यावृत्तवस्तुन एबोदेश्यत्वसंभवात् किं धमैसमपेणेन ? नच-निगौणवाक्यस्य छागपद्युन्यायेन 
शरेशुण्यवर्जितं "विना हेयेशैणादिभिरित्यादिविशेषोपसं हार इति--वाच्यम्; नेति नेती"ट्ादिवीप्सा- 
चलेन सक्तस्वैनिषेधे प्रतीते कतिपय विोषपरिदोषस्य कतैमदाक्यत्वात् । अतण्व (काकेभ्यो दधि 
रक्षयताःमितिवव् चशुण्यादिनिषेधस्यैव सामान्यविषयत्वम् , सा्श्यादौ श्वतेरमानत्वेनाविरोधा- 
दत्रापि काकपद् इव मानान्तययुघ्रहस्य तुव्यत्वात्, तथापि बिशेषोपसंहारे ^न हिंस्यात्सवी भूतानी 
लवस्य ब्राह्यणो न हन्तव्यः इत्यत्रोपसंहारापातात्, व्य्थहंसायां विध्यभाववत् सार्वह्यादि.- 
श॒णेष्वपि षिध्यभावस्य समानत्वात् निषेधसाम्योपपत्तेः । अतपव--"धमौन् पृथद्न पदयती- 
ल्यादिश्तेः “सविशेषणे ही'ति न्यायेन गुणानां पार्थक्यस्यैव निषेधात् तच्सामान्यादन्यत्रापि तथैव 
निषेधो युक्त इति-- निरस्तम् ; सविशेषणे हीति न्यायस्य विदोष्यवाधकावतार एव प्रदत्तः, प्ररत 
च बाधकाभावात्, सावैश्ष्यश्ुतेः बाधकत्वनिरासात्, पार्थक्यनिषेधे ब्रह्ममात्रपरिशेषात् नामान्त- 
रेणाद्धेतबाद्येवोक्तेश्च । यत्तु क्ञानानन्दयोरभेदेः णकतरपरिदोषाभावादज्ापि धर्मधर्मिणोर्नैकतरपरि- 
शेषः, अन्यथा आनन्दस्फुरणयोरन्यतयभावात् मुक्तिरपुमर्थः स्यादिति; तन्न; ज्ञानानन्दव्यक्त्योरस्ति 
सेदग्भकतरशब्दस्याप्रवत्तिः । पवमव त्वन्नये गुणशुणिव्यकल्योरसेदसंमवात् अस्य परिभाषाः 
माजत्वात् । यत्तु साक्ष्यादिचेतन्यस्य पूव पश्चादपि गुणोक्तेस्तन्मध्यस्थं निगुणवाक्यमपि उपांश्युयाज- 
स्यायेन तदयुगुणतया नेयमिति, तन्न; गुणान् तरस्थीङ्ृत्य तेषां ब्रह्मपरत्वेन शुणे तात्पयौभावात् । 
अतपव--निणरब्देन गुणमात्नरनिषेधो न युक्तः, साक्ष्यादिपदेन दधरुत्वादिविधानव्याघाता्सङ्कोच 
पवेति-निरस्तम्; द्रटत्वादावज्रापि अतात्पयौत् । तथाच द्रटूत्वादिद्वारकब्रह्मरूपयुकतार्थतेषाः 

गोडनह्यानन्दी ( लघुचन्दरिका ) । 
भनेनार्थिकव्यवृक्तिधीविषयेयधैः । छागपड्युन्यायेनेति । “छागस्य वपाया मेदसोऽलुनूही'ति मच्रस् बरादज्जीषो- 
मीय पञ्ुमारमेतेति वाक्यस्थपञ्चपदं यथा छागाथकसुक्त, तयेलथः । अमानत्वेन अतास्पर्येण । अजापि तरगुण्यादि- 
वाक्येऽपि । तुस्यत्ादिति । श्वादिभ्यो दध्याविरक्षणखेष्टसाधनसवं मानान्तरेण प्रमाय काकपदं दध्युपघातकसा- 
मान्ये रक्षणिकं यथा निणीयते, तथा नियुणश्चुलयादेगैणमान्रनिषेधकस्वं प्रमाय तरैगुण्यादिपदं गुणसामान्यरक्षकं 
नियत इयथः । तथापि मानान्तरानुभ्रहेऽपि । विदोषोपसंदारे निरीणवाक्यख ुणविरोषनिषेधकत्वस्ीकारे । 
उपसंहारापातादिति । सवेभूतपदं ब्राह्मणपरं स्यादिति भावः । नु अञ्नीषोमीयपश्वादिवेधर्दिसान्यर्दिसारूप- 
व्यथहिंसायं विध्यभावात् नन हिंस्यादि'ति निषेधस्तस्साधारणः युज्यते, सार्व्यादिगुणेषु छु धिधिखचप्तत्साधारणस्वं 
निरोणवाक्यस्य न युक्तम् , तघ्राद--व्यथैति । विध्यभावात् शरुतितास्पर्या भावात् । विध्यभावस्यं ्तिताखय- 
भावस्य । निषेधसाम्येति । नन हिखयादि"ति वाक्यनिगुणवाक्यरूपतिषेधयोभ्यैथैहिंसा सार्वस्यादिगुणसामान्यविषय- 
कतंयः सपम्येलथः । धमीन् पृथगिति । (यथोदकं इुगे बृष्टं पवेतेषु विधावति । एवं धमन पृथक् पर्य स्तानेवानु- 
विधावति । यथोदकं छदे छद्धमासिक्तं तादगेव भवति । एवं सुनेविंजानत आष्मा भवति गौतमः इति कटश्चुतिः । 
पार्थक्यस्येवेति । रथक्ेन गुणा न दर्व्या, किंतु बरह्मभिन्स्वेनेति शुखथैः इति पाथेक्यस्य मोक्षहेतुभरमाब्िषयत्व- 
निषेधेन मिथ्यात्वमिति मावः । तत्सामान्यात् वस्समाना्थकत्वसंभवात् । अस्यापि शाखान्तरीयनि्णवाक्येऽपि । 
बाधकाभावात् प्रधग्भूतधमो न गरष्व्या इति निषेधे बाधकाभावात् । जह्ममानेति । मेदनिषेप्रे सेच्रपञ्- 
स्यापि निषेध जार्थिकः, भे्य्रपन्चस्य मेदश्याप्यस्वेन व्यापकाभावे व्याप्याभावस्यावश्यकस्वादिति बह्ममान्नं परिदिष्ट- 
मिति भावः । वस्तुतो नेह नानेति पूर्ववाक्येन तत्पदार्थो धनात् "अङ्कुष्ठमात्रः पुस्पो ज्योतिरिवाधूमकः दलयुततर- 
बाक्येन त्वम्पदाथेशोधनात् “अङ्खष्ठमान्नः पुरषः डेशानः इति मध्यमवाक्येनोक्तत्वम्पदार्थयोरैक्यं ददी धर्मा- 
नित्यादिना जीवेराधमेज्ञाननिन्दया शुद्ध योरेकयक्तानं स्तुतम् । अत एव "यथोदकं छ्दधे द्ध 'मिलादिना तादम्तानसुप- 

संहतमिति धमेसामान्यनिषेध एव तात्प्ैम् । एकतरपरिशेषेति । एकमाज्रपरिरोषेय्थः। अत्रापि धमौनिलादि- 
छतिबोध्यभेदे प्रतियोग्यजुयोगिनोरपि । ज्ानानन्दव्यक्ल्योः जानानन्दुसखरूपयोः । सेदगर्भकतर्शब्दस्येति । 
योरेकम्यद्धिभिन्नापरब्यक्तिवाचकसयेकतरेति शब्दस्येयथैः । तथाच त्तानानन्दस्वरूपमात्रस्याव्यन्तासेदात्तत्रैकतरेति 

शब्दवृत्या एकतरपरिशोष इति वक्तुमशक्यमिति भावः । पूर्वमिति । (तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं 
च देवतः मित्यादिवाक्ये इति देषः । पञ्थादिति । “एको वशी निष्कियाणां बहूनामेकं बीजं बहुधा यः करोती"टा- 
दिवाक्य इति रोषः । तदुस्थीङत्य द्ारीङृतय । बरह्मपरत्वेन छदधनहमपरल्वेन । तात्पयौभावादिति । ययप्ुक्त- 
वाक्योततरं "तमाप्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुख शाश्वतं नेतरेषामि्ुक्तम्, तथापि -तज्न तत्पदेनशवरमुकूवा 
ते दुत्तरं तदरूपमननाभयं “अ एतद्विुरष्तास्ते भवन्त्यथेतरे ` दुःखमेचापियन्ती' यनेन तत्र तत्पदं स्वयापि 



[ ब्ह्मनिगैणत्वोपपत्तिः ] गौडन्रह्मानन्दीयुता । ७३७ 

आगमस्य तत्रैव प्रामाण्यसंभवात्। एवच युक्तो ऽयुक्तश्च यचरर्थः आगमस्य प्रतीयते । स्यात युक्त 
एवार्थ" दत्या्यसखन्मत पवोपपन्नतरम् । तस्मादुपक्रमादिन्यायानामन्यविषयस्वात् न तद्वलेन सगुण- 
स्वसिद्धिः । यत्तु अम्तस्तद्र्मोपदेश्ात्' “अन्तयीम्यधिदेवादिषु तद्धमेव्यपदेशा'दिव्यादिसरेषु घमाणां 
तत्तदधिकरणसिद्धान्तसाघकतया आदतत्वात् सगुणत्वसिद्धिरिति, तन्न; आरोपितब्रह्ममाजसंबन्धि- 
गुणो पादानेन सिद्धान्तसिद्धयुपवत्तगणतात्विकत्व ओदासीन्यात् । यच्च सर्हिसास्रीषोमीयवाक्य- 
योरिव सगुणनिशुणवाक्ययोरपि भिश्नविषयतयाऽविरोघे संभवलयपि सगुणवाक्यस्यामानत्वा- 
भिधानं सौगतसोहदादिति, तन्न; निशणवाक्यस्य तत्परत्रेन पचलतया बाधस्यावद्यकत्वेऽपि 
मानत्वाभिधानस्य ब्रह्मवादिषिद्धेषमाच्रत्वात् । तस्मान्निशणवाक्यवाघात् सगुणवाक्यमतस्परम् । 
अलुभूतिः, निर्विशेषा, अनुभूतित्वादिति व्यतिरेक्यमानमपि वाघकम् 1 नचात्राप्रसिद्धविदोषण- 
त्वम्; यद्य तिरेके समीदहितप्रसक्तिः तत् मानयोग्यसिति सामान्यतः प्रसिद्धेः । विरोषत्वमभावप्रति- 
योगितावच्छेदकम्, अभावप्रतियोगिमाचचत्तित्वात् , घटत्ववदिति विशिष्यापि सत्वात् । नापि खन्या- 
घातः; निर्विंशेषत्वस्य खरूपत्वेन विशेषत्वानङ्गीकारात् । नच खरूपस्य पागेव सिद्धेः स्यादजुमितेवै- 
यर्म्; तेन रूपेण ज्ञानस्योदेश्यत्वात् । नापि श्चुतिबाघः; प्रागेव निरासात्, भरत्युत बहुतरशुत्यलु- 
ग्रहः । अतपव नाभाससाम्यम् । नाप्यप्रयोजकत्वम् ; भिन्नत्वे अभिन्नत्वे संबन्धत्वे चातिप्रसङ्गानव- 
स्थाभ्यां धर्मधर्मिंभावान्ुपपत्तेरेव विपश्चवाघकत्वात् । नच संबन्धस्य मिथ्यात्ववत् खनिवोदकत्वा- 
न्रानवस्था; अभेदवादे अतिरिक्तस्य वक्तमराक्यत्वात् । नच-धमौभावरूपधर्मभावाभावाभ्यां 

गोडबद्यानन्दी ( ठघुचन्द्रिका ) 1 
विरोष्यमान्रपरं वाच्यम् । अन्यश्चा शेताश्चतर एव तृतीयाध्याये वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिश्ठयेकम्तेनेदं पृणी"मिति 
षवितीयाध्यायेऽपि श्तंखीव्वं पुमानसि व्वं कुमार उत वा छमारी"त्यादिना खुद्धक्ञानखेव मोक्षटेतुखमियसखोक्छि- 

विरोधात् । (तमेव विदिष्वातिष्षयुमेति । नान्यः पन्था विधतेऽयनयेटस्य “सुसु शरणमहं भ्रपये निष्कं 
निष्क्रियं चान्तं निरवद्यं निरञ्जनम् । अश्रतस्य परं सेतमिःखस्य च तमादमस्थमिलयाघुक्तवाक्योत्तरवाक्यस्य विरोधापत्ते- 
रिति मावः । संभवादिति । बरह्मान्यख तु बाधितत्वेन तत्र न प्रामाण्यसंभव इति भावः । अन्यविषयकत्वात् 
सगुणव्रिषयकलात् । सिद्धान्त सिद्धीति । तत्तद्वाक्यस्य तत्तद्धुणविदिष्टोपासनापरस्वसिद्धीयथः । बाघस्य सगुण- 
वाक्यबाधख । बाधात् बाधितत्वात् । अभरसिद्धविशेषणत्वं विश्ञेषसामान्याभावस्वरूपविरोषणाप्रसिद्धिः । 

विदोषत्वं मेयत्वम् । माच्ुत्तित्वात् सामान्यहत्तित्वात् ! ब्रह्मणि विशोष्य सन्दिग्धरवात् दश्यमात्रे तथ्यापकस्व- 
स्थाजुभूतित्वाभावे निश्वयसंमवाद्विरो षव्यपकाभवप्रतियोम्यनुमूतित्ववत्यनु भूतिरिति परामर्शात् निर्विशेषत्वानुमिति- 
संभवेत तसूर्वं॑बिकेषसामान्याभावाप्रसिद्धावपि न क्षतिरिति बोध्यम् । खेन्याघातदति । निर्निशोषत्वायजुमिते- 
विरोषसामान्याभावविषयकप्वे विरोषस्ामान्याभावरूपविशेषामावोऽपि तद्विषय दति तत्प्रामाण्यव्याघात इयर्थः । 
अबाधितनिषयकत्वरूपं प्रामाण्यं विद्रोषसामान्याभावस्रूपमाच्रांशे भस्सव, विशेषसामान्याभावत्वविषिष्टरो तु न 

मयापि तदङ्गीक्रियत इत्याश्येनाह--निरविंरोषत्वस्येत्ति । तेन रूपेण िविंरोषत्वेन । भिन्नस्व इत्यादि । 
भिश्लयो धर्मधर्मिभाव घटपटयोरपि स स्यादिलयतिप्रसङ्गः । नच--अतीलयभावादेव तयोः स तेवि--वाच्यम् ; कदाचि- 

त्तयोरपि तस्य म्रतीतेः । नचच--भिश्रयोरपि समवायादिसंबन्धो ध्मधर्मिभावनियामक इति--वाच्यस् ; भिनत्वेन 
निथितघटपयादियुग्मसाभमान्ये धमैधर्मित्वादर्शनात् भिन्नत्वेन सन्द्ग्धगुणगुण्यादावमेदसंबन्धसयेव कल्पनात् । 
अथ-मेदं विना संबन्ध एवानुपपन्नः, नहि स्वस्मिन् स्वयं संबध्यत दति--चेत्, एवमप्यभेदस्य संबन्धस्वानुप- 
परस्या कस्प्यमानो भेदो न खपेक्षया तमाभासीकरोति, किंतु स्वयमेव तदपेश्चया जआभासीभवतीति धर्मघर्मिणोर- 
भेदो व्यावहारिकः, भेदस्तु प्रातीतिकः । नच-एवमभेदस्ताचिक एवास्तु, मेदस्तु व्यावहारिक इति--वाच्यम्$ 
कद्पितसेदस्य तास्विकसंबन्धोपपादकस्ये हि तद्यक्तिस्तब्यक्तिमतीयपि भ्रमा स्यात् । तस्मात् भेदासेद्ाम्यां घर्मधभमि. 
आवो न निर्वाच्यः । प्वं धमेख धर्म्यसंबद्धसे सर्वं सर्वे धर्मैः स्यादियतिप्रसङ्गः । संशद्धस्वे संबन्धादेः संबन्धो 
वाच्यः; अन्यथा स्चैख संबद्धतापत्तेः । तथाच संबन्धपरम्पराकर्पने भनवस्था । खरूपसेव संबन्धसंवन्धस्तर 

धमौन्यसंबन्ध एव न कल्प्यः खात्; धर्सखरूपसेव तस्संबन्धतासंभवादिति भावः । न च संबन्पेद्यादि । 
यथानवस्थाभयात् मिध्यात्वान्तरं स्वया न मिथ्यात्वेऽङ्गीक्ियते, सथा मयापि संबन्धस्य संबन्धान्तरं नाङ्गीक्रियते; 
लब तेनेव सश्र मिथ्यास्वयेव ममापि तेनेव तस संबन्धस्य यवहार इति भावः । परिहरति--असेदृवाद् इनिः । 
गवदमेभोदतलीकारवतदव मते इयथः । अ्रतिरि्तस्येति । संबम्धसेति दोषः । संबन्धस्य सेदनिषठर 

अ. सि, ९३ 

८१८५. 



७३८ अद्रैतपिद्धिः । [ परिच्छेद २] 

व्याघातेन ङुतर्कतसेति--वाच्यमर्; धमौभावस्य खरूपतयैव सप्वाङ्गीकारेण व्याघाताभावात्, 
असेदेऽपि सेदकरपनया धर्म॑धर्मिभावव्यवहारस्य त्वयापीष्टत्वात् । नच--पवमानन्दस्य ज्ञानमात्ते 
दुःज्ञानमप्यानन्दः स्यात् भिन्ते भखण्डत्व हानिः एवमेव बह्यणो जगदभिन्नत्वे मिशथ्यात्वा- 
पत्तिः भिन्ते सेदसत्यस्वमिद्यादितर्कवाधाल् त्वदभिमतं ब्रह्मापि न सिध्येदिति श्ुतिबाधात्तको- 
वामाभासत्वं मन्मते समानमिति- वाच्यम्; दुःखक्ञानस्य वृत्तिरूपतया आनन्दस्य नित्य चिन्मा- 
भ्रानतिरेके अतिप्रसङ्गाभावात्, भआरम्भणाधिकरणन्यायेन बह्यव्यतिरेकेण जगतः अभावात् 
मेदासेदविकस्पस्यानवकारात् सयुणश्युतेरतत्परतया श्ुतिबाधसाम्योक्तेरयुक्तेः, निणशरुतेस्त 
तत्पर्तय। तदयुगरहीततक शयष्कत्वाभावाच्च । यन्तु निविरोषत्वस्य मावाभावाभ्यां मूकोऽदमितिवत् 
खन्याधातः, यदि निर्वि्षेषत्वरूपविरोषोऽप्यनेनेव निषिध्यते, तर्दीयमपि वचनक्रिया मूकोऽहसमित्य- 
नेनैव निषिध्यत इति खममिति, तन्न; निर्विरोषत्वस्य बिरोषरूपत्पेः बिशोषत्वेनेव रूपेण तन्निषेधस्या- 
दितीयवाक्ये दितीयाभावरूपदितीयनिषेधष्ये वोपपत्तेः, अन्यथा विदोषत्वावच्टिछश्ननिषेश्यप्रतीतेर- 
घुपपत्तेः, अभावानतिरेके त॒ खरूपानतिरेकितया मूकोऽहसितिषत्खवचनव्या घाताभावस्यैवोक्त- 
त्वा, मूकोऽहमित्य्च वक्ठृत्वतदभावयोरेकरूपेण निषेधाभावात् व्याघातोपपत्तेः । नञु--बद्यणः 
शुन्या निवोच्यव्यावतंकविद्रोषाभावे तुच्छत्वमिथ्यात्वाद्यापत्तेः तत्सत्वे खघिद्रोषत्वमिति--चेत्, 
ठ्याव्यसमानसत्ताकविरदोषाभावेऽपि व्याच्र्तिकोचसमानसत्ताकधमेण भिन्नत्वनिविंरोषत्वयोरूप- 
परतः । अत बव- ब्रह्मणो निर्विशेषत्वे विचारविषयत्वालुषपत्तिः । “दद मित्थमिति क्ञानं जिक्ञाचावाः 
प्रयोजनम् । इत्थभावो हि धमोँ.ऽस्य न चेन्न प्रतियोगिता ॥' इति- निरस्तम्; विचारकाङे आरोपितः 
धर्मसंभवात् । विचारोत्तरकाङे च इत्थमिति व्यवहारस्य खरूपव्यायृत्यादेश्च कद्पितपार्थक्य- 
मादायोपपत्तेः । नजु--धर्मीरोपा्थमपि केचन घमौः सत्याः खीकतैव्याः, इदंत्वादिना ज्ञात प्व 
 रूप्याद्यारोपदश्च॑नात् । तदुक्तम्-वमौसेपोऽपि सामान्यधमीदीनां टि वद्रीने । सर्व॑धर्मविहीनस्य 
धमौरोपः क द्यते ॥' इति-- चेन्न; इदंत्वदेरपि सलयत्वासंप्रतिपत्तेः, शुद्धेऽप्यध्यासस्योपपादितत्वाच, 
आरोप्यधिलक्षणधर्मबस्वस्यानायविधासं बन्धेनैवोपपत्तेः । अतपव--अभावरूपधमोज्ञीकारे भावोऽ- 
प्यस्तु, भामाणिकत्वाविशेषादिति- निरस्तम्; सरूपातिरेकिणो ऽभावस्याप्यनज्गीकारात्, धसैमात्न 
धामाणिकस्वस्य निराङूतस्वाच्च । तस्मान्न विरोषं परं ह्य ॥ इति ब्रह्मणो निर्विंशेषत्वनिरौणत्वोपपत्तिः ॥ 
[1 न~ ~~ 

गोडब्रह्मानन्दी ( टघुचन्द्रिका ) 1 
व्यादिः । सेदकद्पनयां धर्मैधर्मिंमावच्यवहारप्रयोजक्छकट्पनया तथाचानन्दादीनां अह्यासेदेऽपि धर्म्मिंभाव- 
म्यवहाराय खयण्यतिरेकनामा कश्चनाथैः खीन्नियते । एवच कल्पितत्वे नास्रत्सीङतसेदस्यैव नामान्तरं कतम् । 
महि मेडनिर्बाद्यो धसैभमिभावो मेदान्येन निवेहति । नचाभिन्नयोस्ताप्विको मेदो निर्वहतीति धर्मधर्मेणोः 
कल्पितभेदः उभयसंमत हति भावः । विशेष रूपत्वे बह्यातिरिक्तवे ¦ अभावानतिरेके अभावस्ाधिकरणत्व- 
खरूपनरिरेके । खरूपेति । बह्मस्स्येयथैः । पएकरूपेणेति । निरविशोषादिवाक्ये विरोषप्वरूपेण विशेषाभाव- 
लाधारणविशेषसा मान्य तिपेधवयोधकत्वात् विहोषामावरूपविरोषतात्पयौ संभवात् तदुपलक्षिताखण्डवहाण्येव तात्पर्यम् › 
सुकोऽहमितयत्र तु यध्रपि मूकरशन्देन वक्तसवशन्यं बोध्यते, ताद्शकब्दोच्यारणेन चाथादवक्स्वाभावो बोध्यते, 
तथापि वकृष्तदावलाधारणरूपेण तदुभयनिषेधो न॒ ताभ्यां बोध्यते । अतो वक्त्वाभावोपरक्षितस्वरूपे 
तात्ययंकद्पकाभावात् भ्या घात प्वेति भावः । तत्सरस्वेन विरोषसप्वेन । ग्यावृत्तेः अद्यस्वरूपत्वे तत्समानसन्ताकत्वा- 

भावादाड-भ्यादृत्तिवोधेति । इदम् इत्थम् हदमानन्दादिषिशेषवत् । नु भनन्द्ादिविरोषवस्वेन क्लानं न 
जिज्ञासायाः भयोजनम् , तु आनन्दादिविशेषद्वारा भनानन्दादिभ्यादृत्त्षानम्, तत्राह--न चेन्न भरतियोभि- 
तेति । भानन्दादिधमों न चेत् तदि प्रतियोगिता अतिद्टम्द्िता अनानन्दादिव्याद्रत्ततापि जह्यणि न संभवतीव्यथः ॥ 
भरोपितेति । तथा्वारेषितण्यादृत्यादिधभेदवाराऽखण्डवरह धीरेव निक्लासक्याः एकम्, न तक्तथर्ेपरकारिका, येन 
ताद्व पीविषयतवेन धर्मैः स्य उच्येतेति भावः । उत्तरका इति । जीवन्मुक्छस्या निच देच्ासश्वादिति दोषः § 
आरोपेति । अमोत्यत्तील्थः 1 अभ्यासस्य अनि चाद्यनाद्यच्यासस्य ॥ तथाच रूप्यादेरि वाहं ्भासदेरप्यध्यासस्योत्पत्तीः 
भध्यस्ततामाच्यघसेदेनसेव हेतुरिति न सत्यधमपे्ेति महव; । आरोप्य बिलक्षणेति । आरोप्यपू्दततिखवादि- 
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अथ अह्मनि्ुणत्वे ममाणोपयत्तिः । 
नतु-निरविंरोषे कर प्रमाणमिति- चेत्, स्पूल्य॑थ वा अक्ञाननिचृचयर्थं वा षमाणघ्रश्चः । अचे 

खध्रकारातया प्रमाणवेयश्यैम् । नच विप्रतिपन्ने खतः सिद्धे शक्यतया अतिपरसङ्ः, अभाव 
ग्याच्र्तिबोधकपमाण सरवाखत्वाभ्यां बिदेषात् दि तीये उपनिषद् एव प्रमाणत्वात् 1 अतएव थत्य 
क्षमजुमानं वै्यादिविकस्पस्य नावकादाः । नदु--कथं तज्रोपनिषत् मानम् ? जातिगुणक्रियादिरूपः 
निमिन्ताभावेन सुख्यव्रत्तेरयोगात्, अखलीकाराञ्च, आरोपितनिमित्तविषयप्रतीतेर्निर्विंशेषे प्रामाण्या- 
योगात्, गोण्याश्च मुख्यार्थगुणयुक्ततयेव लक्षणायाश्च दाक्या्थ॑सं बन्धितावच्छेदकसरूपवन्तयेव खा- 
्थोपस्थापकःवात्, पदस्यान्वयितावच्डेद्करूपेण खाथोपस्थापकतया निर्विशेषे चत्तिमात्रायोगात् ; 
पदविधया वाक्यविधया चोपनिषन् मानं न निर्विशेषे; संसर्गागोचस्त्वाचेति- चेश; ु ख्यगोण्यसंभ- 
वेऽपि टक्षणायाः संमरवात् । नच लक्षकपरे राक्याथेसंबन्धित्वावच्छेकरूपवन्तया प्रदमान्नेऽन्वयिता- 
वच्छेद्करूपवत्तया च उपस्थितिनियमः; सं सभैवो धकवाकयस्यपदानामेव तथात्वात् । नच संसगो- 
गोचस्त्रे प्रमाणवाच्यत्वाजुपपत्तिः; असन्दिग्धाविपयैस्तबोधकतया निर्विकलव्पकत्वेऽपि प्रामाण्य 
स्याक्ाङ्गादिमत्तया वाक्यत्वस्य चोपपततेषत्तिमन्तरेणापि खुप्ोत्थापक्वाक्यस्येव वेदान्तवाक्यस्य 
निर्धिरोषे प्रामाण्यस्य वातिककङ्द्धिखप्पादितत्वाच । तथारि--“अग्रहीत्वैव संबन्धमरसिधानाभिषेय- 
योः । हित्वा निदं श्रवुध्यन्ते खुषुतते बोधिताः परेः ॥ जाच्द्धन्न हि संबन्धं खषुसे वेत्ति कथचन ॥' 
इत्यादिना ्रन्येन विनापि संवस्यं वाक्यस्य भरामाष्यसुपपादितम् । टक्षणापक्चेऽपि तात्पयेविरेषा- 
प्रहेगैवातिपरसङ्गभङ्ो वाच्यः । राक्यसंबन्धस्यानेकज संभवात्, तात्पथैविरेषग्रदश्च पुरुषयिरोषस्य 
रवति, न सर्वस्य; पुरषगतो विशेषः अन्तःकरणद्युद्धिरूपः अरतिबन्धाभावः । अन्तःकरणाडुद्धि- 
रूपस्य पापस्य च प्रतिबन्धकत्वं श्ानयुत्पद्यते पुंसां श्यात् पापस्य कर्मणः इव्यादिश्ाखसिद्धम् । 
तथाच भरतिषन्धक्षये विनापि संबन्धं शब्दादात्मसाक्षात्कार इति निरवद्यम् ! विस्वतमिदमसभिः 

गोडबद्यानन्दी ( रघुचन्द्रिका } । 
दिष्टमिति भावः । निभर्मितावच्छेदुकस्यारोपस्य संभवादयिष्टानगतधमैक्तानमपि नापेक्ष्यत इखयपि बोध्यम् ॥ 

तकैरिव्यादि-नहनेगण्यसाघनम् ॥ इति लघुचन्द्रिकायां बह्यनेसीण्योपपत्ति; ॥ 

विप्रतिपन्ने शब्दनिलयत्वादौ । अतिप्रसङ्गः स्पूरय्थ मानानभिधानम्रसङ्कः । अभावन्यात्रत्ती ति । परपरका्य- 
खालन्ताभावपरप्रकष्यमेदेयथैः । तथाच शब्दनिलत्वादौ तादशायन्तामावमेदबोधकप्रमाणामावेन रष्लै्थ माना- 
भिधानेऽपि ब्रह्मण्युक्तप्रानसप्वेन स्पूरयंथ माननपेक्षेति भावः । अस्षन्दिग्धेति । मानान्तरेणानिश्चितेदथैः । नं 
षटि संबन्धमित्यादि । सोषप्षीयस्य वा्याथैबोघस्य पू पदतद्थसंबन्धन्तानं न प्रामाणिकम् । नच--कारणत्वेन 
क्षं तद्विना वाक्याथेबोधासंभवात्तदन्यथानुपपत्तिरेव तत्र भानमिति-- वाच्यम्; सोऽयं चेत्र हयादिवाक्यं लक्षणया 

शक्तिभसेण वा रेक्यसख वाक्यार्थस्य बोधे कारसेदेन जनकम् । तत्र च खधघरक्पदवृत्तिक्तानजन्यपदार्थोपसितिसंबन्येन 
नोक्तवाक्यत्वरूपाकाङ्काानं हेतुः; तादसब्रत्तिरस् दाक्तिरुक्षणासाधारणसखान्यतरत्वादिरूपख वाच्यतया विनिग- 

मशठाभाचेन गुरुतरनानासंबम्धरूपावच्छेदकमेदभिन्नहेठुतापत्तेः, किंतु स्वघटकपदशक्तिक्नानजन्यार्थोपस्थितिविदिषे 
तादयवा्याथैबोधे ताद्दोपसितिसखंबन्भेन स्वघटकपद्रुक्षणा्ानजन्योपस्थितिविचिष्टतादश्यवाक्या्थेबोधे तादशो 
परथि तिरसंबन्धेनोक्ताकाष्कु ज्ञानत्वेन देतता । तथाच सुषुशपुरषीय तारा वाक्षयाथेबोधस्यो ्ोपरिथितिषिशिश्त्वसंदेहयतत- 
दत्तया मोक्तोपस्थितिः कव्परथिठुं शक्या, किंत॒॒ताददाबोधनियतपू्दृत्तितया ह्व त्तव्छालीनक्वानविरोषादायेव 
जैजात्यनिशेषंकत्पयित्वा बिजातीयक्तानादिविरिष्टबोधे तादशन्ञानादिसंब्धेनो क्षाकाद्भनक्तानदेतुष्वान्तरं कल्प्यते; 
अनन्तल्त्तिक्ञानाकद्पतेन खघवानुयहादिति भावः ॥ तस्वमस्यादिवपक्यख तु खघटकपदजन्यच्चत्तिन्तानस्य उद्ग्रह्य- 
ए्यनङ्गी कारपक्षे पापविरोषरूपप्रतिबन्धकस्त्वे स्तानविरोषादिविशिष्टे अनव धारणरूपे सखार्थबोधे च्तानचिशेषादिसंबन्येन 
हेठत्वेऽप्युक्तप्रतिबन्धकनाश्रूके तद्विशिष्टे स्वा्थबोधे तस्संबन्धेन देतुत्वान्तरं कटप्यते, ताददाज्तान बिशेषादेरप्य. 
कटप्यतया रुघवानुम्हादिदयाश्रेनाह--छक्षणापश्चऽपीलयादि ¦ ग्रहेण निश्चयेन । तथाचेति । प्रपविरोष- 
नाक्नसाव्रह्यपिश्षणीयत्वे चेखथैः । सं बर्धः बृत्तित्तानं तत्पमय॑ज्षावं च । आल्मसाश्चात्कारः साश्चए््यरखभाण 
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गीतानिवन्धने ! नच--अनिधीरितैककोटिप्रकारकनिश्यं भ्रव्येव धरमिज्ञानाधीनविचारस्य जनकत्वात् 
कथं विचारसध्रीचीनवेदान्तवाकयजन्यज्ञानस्य निष्कारकत्वमिति--वाच्यम्; संशयनिवत्तिश्षम- 
ज्ञानस्यैव विचारफठत्वात् । तस्याश्च बिरोधिकोरिप्रतिक्षेपकोपरक्षितध्मिक्ञानादप्युपपत्तेने तदर्थं 
सप्रकारकत्वनियमः ! नच गौरवम् प्रमाणवतो गौरवस्य न्याय्यत्वात् । नच--निर्विंरेषविषयकस्य 
ज्ञानस्य निष्परकारकत्वे निर्विशेषत्वासिच्या तत्सिद्य्थं विरोषाभावरूपविरोषविषयत्वस्यावद्यकत्व- 
मिति- बाच्यम्; बिरेषाभावस्य खरूपतया तस्स्फूर्तौ प्रमाणानपेक्षत्वात्, अखण्डार्थतिच्ययकूल- 
पथग्जातपदा्थौपसितिबिषयत्वमात्रेण विशिष्न्यवष्टारोपपत्तेः । तस्मात्सगुणस्वे साघकामावात् 
वाधकसद्धावाच्च निर्गुणत्वे तदभावात् निगणमेव ब्हयति सिद्धम् इति अद्वैतसिद्धो बरह्मणो 
निरणत्वरे पमाणोपपत्तिः ॥ 

अथ जह्मणो निराकारत्योपपत्तिः । 

पवं निराकारमपि । नलु-आदित्यवणै तमसः परस्तात् “यदा पदयः पदयते सुक्मवणी' ऋतं 
सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम्" "विश्वतश्चष्ठुःः 'सहखशरीषौ इत्यादिश्चुतिभिः पक्ष्य मे पार्थ 
रूपाणि" “स्वेतः पाणिपादं तत् इत्याविस्मरतिभिः बह्म, सविग्रहम्, खध्त्वात्, पाटयिदठत्वादुपदे- 
भरत्वादिव्यायचमानेशच विग्रह सिद्धिरिति--चेन्न; आदिलयवणैसिव्यस्याविद्याविरक्चणखध्रकाशसरूप- 
्रतिपादनपरतया उपास्यपरतथा चोपपत्तेः । नच तमसः परत्वोक्त्योपासनापरत्वानुपप्तिः; 
उपास्यविग्रदोपरक्चितस्य तमसः परत्वोक्तेः; नतु रूपविशिष्टस्य । नच-'एषो.ऽन्तरादिये हिरण्मयः 
पुरूषो ददयतः इत्यत्र वतैमानत््ेनापयोश्चक्ञानबिषयत्वोक्तेरनारोप्यत्वं, नहि योषितोऽचित्वं द्यत 
इत्युच्यत इति-- वाच्यम्; शरतीकोपासने उपास्यसाक्षात्कारनियमामवेऽपि सगुणोपासने उपास्य- 

गोडब्रह्मानन्दी (रघुचन्दरिका ) । 
आतेमश्याग्दुधीसामान्यताव्पयैतिश्चयो वाक्यार्थषंशयहेतुतातपय संशय रूपदोषोत्सारकतया निश्चयात्मके वाक्यार्थनोधे 
प्रयोजकः, नत्वनवधारणरूपवाक्याथेबोध इति भावः । नच-प्रतिबन्धकाभावादेराकाह्ुगल्लानाजन्यत्वात्तद्यापारत्वा- 
शुपपत्तिरिति- वाच्यम्; व्यापारत्वामावेऽपि तस्समानाधिकरणत्वेन संबन्धत्वसंभवात् । नच--पवं प्रतिबन्धका-. 

भावसेव स्वविशिष्टे वक्याथैबोधे हेतुस्वसंभवाद्वाक्यमपि हेतुनं स्यादिति--वाच्यम्; वाक्यज्ञानं विनोक्तवोधाुप- 
पत्तेः, ओपनिषदत्वसमाख्यानुरोधात् तिजन्यस्वं विना ज्ञानस्य अल्यश्चत्वादिवाधकःत्वानुपपत्तश्च । गौरवमिति । 
सप्रकारकनिष्यकारकयोः संशयनिवसतकस्वे मौरवमिदयथेः । परमाणवत इति । उक्तरीलया श्ुतेनियुणबो धकस्वस्य 
अविद्यानिवतेकस्वस्य च सिद्धतया आबिद्यकसंद्ययादिनिवतेकत्वं प्रामाणिकमिति भावः । राक्तिविरेषेण सप्रकारक 

साधारणेन । निष्प्रकारकस्यापि संशयनिवतेकत्वस्य पररी्यापि संभवात् न गोरवमिलयादिकं तु पूर्वोत्तर ॥ 
तकैरित्यादि-नियैणे सप्माणता ॥ इति ठघ्ुचन्द्रिकायां निगणते प्रमाणोपपकत्तिः ॥ 

कृष्णपिङ्गरमिति । “उर््वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नम' इति । तेत्तिरीयारण्यकस्थोक्तशुतिरोषः । अविधा- 
बिरुक्षणेति । जडविरश्षणेलथेः । उपास्यपरतयेति । यदेकमन्यक्तमनन्वरूपम् आदित्यवर्णं तमः परसतात् । 
वदेव तस्वं तदु सत्यमाटुखदेव बरह्म परमं कवीना"मित्यादितियबरह्ममतिपादकेषु खदा शपरत्वेऽपि सगुणोपासनावाक्येषु 
आदित्यवणेस्वेनोपासनापरतयेलथेः । व्तैमानत्वेनापरोश्चक्ञानेति । वैमानापरोक्षक्तनेय्थः । अनारोप्यत्व- 
मिति । हिरण्मयश्चरीरविरिष्टसय श्द्यत्वोक्या हिरण्मयश्लरीरस्यापि दर्यत्वलाभादविद्यमानयेन्द्रियसन्निकषसाक्चि. 
संबन्धाद्यभवेनाददयत्वाव् इद्यशरीरमनारोप्यम् । तथाच हिरण्मयश्चरीरमेवादिखव्णैमुक्तश्च ताबुपाखव्वेनोच्यत 
इलादिल्यवणैरीरस्याप्यनारोप्यत्वमिति मावः । यत्ु--दुशौने इव तत्कर्मैण्यपि तद्वारा वतेमानत्वान्वय इति शिर 
ण्मयश्शरीरस्यानारोप्यव्वलाभः, तथाचादियवणैवाक्योक्तमादिल्यवणैत्वं वमानं दहिरण्मयस्वादितुल्यत्वात्--दति, 
तन्न शोभते; दशैनद्वारा वसमानस्वान्वयो हि वतैमानत्वान्वितद्लनकर्मत्वान्वयः । तथाच कथमनारोप्यत्वसिद्धिः ? 
कर्थं वा हिरण्मयस्वादितुस्यत्वेनादिलयवणैस्वादेर्बतेमानत्वसिद्धिः १ यथाकथचित्तल्यत्वखय उयभिचारित्वात्, वसेमानत्वेन 
छतिजन्यबोधनिषु्रचर्पस्य तत्यत्वसयािदधतात् । श्रतीकोपासने नामादौ गदरग्ुपसने । सगुणोपासने भह , 



[ ब्रह्मनिराकारत्वोपपत्तिः ] गौडब्रह्मानन्दीयुता । ४४१ 

साक्षात्कारस्य तस्य स्यादद्धेति श्वुतिसिद्धस्य नियतत्वेन तस्यैव दरनदाब्देनाभिधानात्› विश्वतश्च- 
्ुरिव्यादिशरुतिस्घतीनां सर्वात्मकतया सवौन्तयीमितया च नियम्यजीवश्रीरचश्चुःपाणिशिरपरभ- 
ल्युवादित्वोपपत्तेः, ख्ैतः पाणिपादत्वादेस्तु असंभवात्, त्वयाप्येवमेव चक्तव्यत्वात् । अन्यथा 
देदाविशेषावच्छेदेन पर्ममुक्ति प्रतिपादनं गम्यत्वप्रवेषटुत्वादयुपपादनं च त्वदीयमसङ्कतं स्यात् 1 
अयुमानेऽप्येवमेव सिद्धसाधनम् । “विकरणत्वान्नेति चेत्तदुक्त"मिति सूत्रे अविद्यापरिणामस्य करण- 
स्थानीयस्याङ्गीकारादविरोधात् । यन्तु-“तदेवाजुधाविश्ात् ब्रह्मविदाभोति परमित्यादिश्वतिसिरद्ध 
स्वेगतस्य ब्रह्मणः भवेष्ुतवं गम्यत्वं च विग्रहं विना न युज्यते--इति, तन्न; खखष्टकायोभिन्यक्तत्व- 
स्येवालुपवेरारशब्दार्थतया व्यापकस्य मुख्यप्रवेशासंभवात्, खतः प्रासस्याप्रि अविद्यातिरोधाननि- 
चृस्यपेक्षया पराप्यत्वोपचारेण विग्रहानाक्षेपकत्वात् । यन्तु (तमेवं विद्धानसत इद भवतति “यका 
पदयः इत्यादिश्रुतौ स्वैनान्ना सविन्रहस्येव परामराीत् तज्ज्ञानस्यैव मोचकत्वे सविग्रहत्वमिति, 
तन्न; सगुणविचायाः कममुकव्यर्थत््ेनान्यथासिद्धेः, साश्तान्मुक्तिजनकत्वपक्षे तदुपलक्षितात्मक्ान- 
स्यैव मोचकत्वात् । अतएव--देवा अप्यस्य रूपस्य नियं दरौनकाष्विणः 1' इत्यादिस्छतिरपि- 
तण ननन मन त शण त कि च ४ 

गोडनज्रह्यानन्दी ( खघुचच्दरिका ) । 
अहेण सगुणोपालने । स्यादद्धेति । "यख खादद्धा न विचिकरिस्सास्ती"ति श्वल यस्योपास्यमद्धा साश्वाककृतं 
अवति (उपासनपफरं मया प्राष्ठभ्यं न वे"ति विन्चिक्रिससा नास्ति च+ तयोपास्यप्रा्िदारकमुरिरूपफरम्रासिरिति 

बोधनेनाहंगहोपासनायासुपाखव्रह्मस्ाश्चास्कारनियमः । अतत एव “विकरपोऽविशिष्टफरस्वा"दिस्यधिकरणे उपास्य 
साश्षात्कारह्वारककमसुक्तिरूपफकाविश्ञेषात् स्वसामहंमहो पानानां विकल्प उक्तः । तस्यवेति । तथाच तत्तद्रण- 
विशिष्य ब्रह्मण इन्दियसाक्ष्ययोम्यस्वेऽपि तयेवाविद्मानहिरण्मयश्रीरविषिष्टस्वादिलयवणैष्वाद्चाचिमौयेनातिश्षयेन 

साक्षात्कारसंमव इति भावः । बस्तुतस्तु--उपासनायग इानत्वा भावेऽपि दष्छादिदिषयस्वेनेव तद्धिषयश्वेनारोप्यस्मा- 
वि्यमानखापि सक्षिभाखत्वादादिल्यवर्णसवहिरण्मयत्वादेयसेप्यस्य वसेमानदद्रौनविषयत्वबोधकश्चुति रपपश्रा नानासेष्य- 
साधिका । नच--उपासनाविषयत्वेन रदयत्वोपपादनेऽपि स्वरूपेणाघिद्यमानस्य दङ्यत्वं नोपपादितमिति--वाष्यम् 
खरूपेण ददेयत्वस्य दृरयत इलयनेन बोधनादिति बोध्यम् । पएतेन--हिरण्मयवाक्ये “य एवं वेदेति फ्ियापदश्रयणात् 
एकवाक्योपात्तवसमाना्थकाख्यातानामेककालीननानाक्रियात्रोधकृत्वाच्यद्ा यदोपासना; वदाम तदा दृद्यीमसय शाभा- 
दुपासनासाध्यद्दौनमादाय दृश्यत इति शतिः नोपपादयितु श्चक्यत इति कषोधम्--अपास्तम् ; एककाीन- 

नानाक्रियागोघकतवेऽपि क्रियाणां मिथो व्याप्यभ्यापकमावाबोभकस्वम् । न हि पचति परतीव्युक्ते यदु पारसा 
पाक इति बोध्यते । तथाचोपाखे साक्षाच्छरतेऽपि “आप्रायणात्त्षपि हि इष्टमिति म्यायेनोपासनासश्वदुपासनाकाले 
कदाचिदरस॑नसच्वेनोक्तशवयुपपत्तराचार्योक्तसिद्धान्तस्याप्यदोषत्वराश्च । यनत्तु--“एतमितः म्रेल्याभिर्खंमनिताखी "यादि 
श्लोपाखरूपग्रासेसपासनाफरुत्वेनोक्तत्वादुपखशरीरमावद्यकम्- इति, तश्च; तावत्ताप्यनारोपितश्षरीरस्य ब्रह्मण्य. 
सिद्धेः । भरोपितद्रीरं त॒ बरह्मणि वक्ष्यत एव; चद्षणा सह ते स्वे" इष्यादिस्शलयाधनुक्तारेणोक्छश्ुतेरसेपितसगुण- 

भराधिपरस्वावस्यत्वात् । असंभवादिति । स्वदेशदरत्तिपाणिपादादिेशि्यमसं मावितम्; पाणेः सर्वदेशब्लिस्वै 
पादादेस्तद नुपपत्तेः, मूैयोः समानदेकताविरोधात् । अन्यथेद्यादि । यवि ईेशषरीरं सर्वदेशद्रत्तिपाण्यादियुक्तम् , 
तहं वैङ्ण्टादिदेशविरेषावच्छेदेन ईशशरीरपरा्षिसंक्तिः शरीरिण दै शस्यान्तयामिरूपेण सर्वकायखु भवे हस्यादिष्वयु- 
क्तिरयुक्तेयथैः । नच--सर्वदेशभ्यापकशरीरं “परय मे पाथं रूपाणीःल्याविश्चाख्रसिद्धम्, वद्ुण्टस्यशरीराप्राकिरपि 
°एतमितः ्रेये'लयादिश्चाख्रपिद्धेति-- वाच्यम्, स्थतः पणिपादादियुक्छोपासकस्यापि न्मते यकुण्टपरारपा (पश्य मः 
इस्यादेरारोपितश्चरीरबो भकत्वेऽपि तत्सल्स्वाबोधकष्वात् , सुक्तपराण्यशचरीरसैव त्वम्मते सदखयत्वौविष्यात् । पमेव 
आरोपितश्चरीरमादाय । सिद्धसाधनमिति । नच--खिपू्वंकाखावच्छि्ेशस्वेन पक्षत्वात् तत्काखावष्छेदेन समि. 
अहस्वसिद्धरदेर्यत्वात् न सिदधसाधनमिति--वाच्यम् ; तथाप्यनादिमिध्याश्नरीरमाद्ायायौम्तरसंमवात् सिद्धघ्नाभम- 
पद्स्योदेदमासिदधिपरस्वात् विअहं विनापि खषटतवादिसंभवेनाप्रयोजकस्वमपि बोध्यम् ! करणस्पानीयस्येति । 

देश्वरस्य च्चुरादिकरणाभावेऽपि तत्कायेकारित्वेनं तस्स्थानीयमनिद्यापरिणालरूपमीक्षणादि खीफ्रियते ¦ 'पकषमल्यचषुः 
स शणोलकैः इल्यादिश्चया हि तथोक्तमियसाथेस्योक्तसूत्र स्नीकाराविल्यथेः । कायौभिग्यक्तत्वस्य मनभादि- 
कार्येषु जीवादिविशिष्टरूपेण स्फुरणस्य । अतः ष्यापकत्वात् । सविग्महत्वं मोक्षेतुप्रमाविषयत्येम विभरहय्छ ताति 
कस्वात्तार्विग्रहवष्वम् । अन्यथासिद्धे; आरोपितशरीरबोधकव्वेनोपपन्तः । अनकत्वपशे उकशवुतेजगकथ- 
बोधकत्वसीकारपक्षे । मोचकत्वातरू उक्तस्य मोच्रकत्वनोधनात् । आदे खकमौर्जितष्वे ! द्वितीये परकम सिदत । 



षष्ट उदितसिद्धिः । [ परिच्छेदः २] 

व्याख्याता । विच विरहः कि मोतिकः, अभोतिको वा) अभोतिको.ऽपि मायिकः अमायिको 

वा । अमायिकोऽपि बह्यभिन्नः, अभिन्नो वा । भोतिक्रमायिकावपि कर्मजितो, परकमौर्जितौ वा । 

आये संसारित्वापत्तिः, द्वितीये इष्टापत्तिः; । बद्मभिन्नत्वे तवापपिद्धान्तः, नेति नेतीतिश्चुतिविरोघः, 
-अपाणिपाद" इत्यादि श्वुतिविरोधश्च । अभो तिकामायिकबह्याभिन्नदे दाङ्गीकारे उक्तुतिविरोधः, 

चा्वोकमतपवेशञ्च, पमाणाभावश्च । नच नाभ्या आपीदन्तरिश्च'मिति भूतकारणत्वोक्त्या जभौति- 
कत्वासिद्धिः; 'अधिमूद्धे" लयादिश्ुतिपयौखोचनयान्तरिश्चादीनां नाभित्वादिपरिकसव्पनया विराड्देहः 
प्रतिपादकतया दरीरस्य भ्रूतकारणत्वाप्रतिपादकत्वात् , तमसः परस्तादिल्यादेश्च विराददेहोपर- 
क्षितबह्यपरतया बिथदुस्य तमसः परत्वाभ्रतिपादकत्वाव् । नच "एको नारायण आसीत् न बह्मा 
नच शाङ्करः इति श्रुत्या महाप्रख्ये नारायणसिद्युक्त्या निल्यधिग्रहसिद्धिः; नारायणराब्दस्य सदेव 
सोम्थेदमन्र आसीदिति शरुलयजुखारेण मायोपदितन्रह्मपरत्वेन विभ्रदपरत्वाभावात् । नचैतावता 
चेतनान्तरसाधारण्यम् ; अखण्डमायो पटितत्वस्यैव व्यावतेकत्वात् । नच "नित्यो नव्यानां चेतनश्चे- 
तनाना'सिति विध्रहनियत्वाभावे विरोषोक्तिविरोघः; विग्रहानङ्गीकारेऽपि खरूपचेतन्यमादायोप- 

पत्तेः । नापि पुय कर्पापये खछृतपुदरीकृत्य विकृत "मित्यादौ महाप्रलये देदस्य सास्चस्स्थि- 
त्युक्या नित्य वित्रहसिद्धिः; सर्वैविकारपुरुकारणाविद्यायाः संस्कारात्मनावस्थानस्य उदरीकरण- 
शब्दार्थत्वात् । नच सुख्यार्थत्यागः; त्वयाप्यस्यार्थष्यैव वक्तव्यत्वात्, अन्यथा सकलस्य ब्रह्माण्डस्य 

तदघुपरवेशमा्रेण भरुयासिद्धेः । यत्तु-“सवं नित्याः शाश्वताञओ देदात्तस्य महात्मनः । परमानन्द्- 
सन्दोहा ज्ञानमात्राश्च सर्वद ॥ शतयादौ साक्षान्निव्यत्वोकतिविरोधः- इति, तन्न; प्रख्यपयैन्तस्था- 

गोडब्रह्मानन्दी ( लघुचन्द्रिका) । 
अपसिद्धान्त इति । स्वया विग्रह ब्रह्मभेदासीकारादिति रोषः ! नेति नेतीति 1 व्रह्मभिन्धस्य सलयत्वरूपा- 
माथिकत्वे इचादिः । बह्माभिन्नममायिकं करीरमिति पश्च दूषयति--चावाकेति ! जीवतदैहयोरप्यमेद्पपर्या देहा- 
स्मत्ववादे पथैवसानाविल्यादिः । देह बह्मभेदे इदं दूषणम् । बरह्मणो देहासेदस्तु ममेश इति बोध्यम् । अमाणा- 
भावः अभोतिकत्वादौ प्रमाणाभावः । नाभित्वादिपरिकश्यनयेति । नाभ्यादितादारम्यारोपेणेल्थः । रथाच 
नाभिरिया्ये नाभ्या हृतयादिकमिति भावः । ब्रह्मपरतया बह्मणि तमःपरत्वपरतया । इति श्रुलयुसारेभेति । 
“एको इ वे नारायण जरत् न बरह्म नेश्चानो नापो नघ्ीषोमोः न इमे चावाध्थिवीश्यादिमह्ोेपनिषद्पि भूतमोतिक- 
सकरूकायस्रटस्वादिकं नारायणक्ञञ्दितस्य मायावच्छिरदेतन्यस्यैव प्रतिपादयति । सदेवे"यादिशवव्युक्छसदरपयेव 
नारायणशब्देनोक्िसंभवात्, नारं जीवसमूहः अयनं नियम्य येति ब्युत्यक्तः । नच- रीरिष नारायण- 
शब्दर्ब्या सदेचेल्यादिश्वतिरेव शरीरविरिष्टपरेति--बान्यम्; “एुकमेषःदितीय^भिलयादिविरो धात् , मगयादेस्तु 
मिथ्यात्वेन तद्विरोधात् › मायां तु प्रकृति" (नात द्वावजावीश्ानीदया"विति श्ुलया दविभानेन मायगदेरनादेः सिद्धत्वे 
प्यनादिद्रीरे मानाभ्रवाद्च । अखण्डेति । जीवास्तु मायप्रदेशारूपाविद्यो पिताः । मायाविद्ययोरभेदपक्षे त 
मायाचित्वमेव भ्यावतेकं बोध्यम् । ददं सदेवा आसीदित्यनेन भपच्नसय संस्फारभावपपन्नख सदासकतया स्थिघ्यु- 
क्ट संस्कारस्य च परिणामिकारणमायानियतत्वात् मायावच्छिद्त्वं चैतन्यस्या्थाद्धम्यत इति बोध्यम् । यन्तु- 
रर्ये शरीरं विना चेतनसामान्यसस्वान्नारायणस्यैव सप्वकथनमयुक्तम्--इति, तत् मोद्यात् ; नारायणसेक्षणादि- 
पषैकजगत्सषत्वादेबौच्यस्वेन तदर्थं तस्येव रर्ये खपवोकतेः । न ु--“ख एकाकी न रेमे त्य ध्यानप्तत्स्यस्य तसन् 
पुरषाश्चतदेशाजायन्त एका कन्ये "त्यादिना भूतेन्दरियसष्िसुक्सवा “तस्य रुाटात् श्यक्षः छ्रुपा णिरजायते"्युक्तेः शरीरी 
नाराबणे जपत्कारणमिति- चेन्न; एकमेवाद्वितीयमिष्याघनुरो धेन ररगटपद्श्य मायापरत्वान्तदानीमुत्पक्ञनारायण- 
रीरकारपरस्वाद्वा । उपपत्तेः कलपमात्रस्थायित्वरूपाकाद्मादिनियत्वाचपेक्षयोखृष्टनितयत्वा दिनो धकत्वोपपततेः । 
संस्कारात्मना सवैनिकारसंस्कारविरिष्टपमना । खङ्ृतं स्व॑ संस्काररूपेण विष्ठतं मायारूपोवरस्थीङृयेति परहा 
इति भावः । सुख्याथैति । उदरपदयुल्वा्थयर्थः । तदचुपरवेेति । उदरमवेकेयथैः । प्रलयासिद्धेरिति । 
संस्काराव्मना कार्यस कारणेऽवस्थानलैव पररयत्वात् संस्कारत्वापन्नस्य जगत उद्रेऽवस्थानं न प्रषः; उदरला- 
कारणत्वात् । भत उद्रपदु बिनाद्यमानाधारत्वगुणयोगेन मायायां गौणप्रिति त्वयापि , वाच्यम् $ माययास्तु 
कारणव शुखादिसिद्धमिति मानः । प्रलयपयन्तस्थायीति ! प्ररुयस्थायीयथैः । त्तेन श्रीहृ्णादिदेहस् योग 
धारणया दर्ष्वेत्यादिना प्ररख्यपयेन्तत्वामावकासेऽपि न श्चतिः । शाश्वता इतनेन तु. उपास्तनातिश्चयेन तन्तजातीय- 
वेः छषेद्। उं क्राः. पयोदा विदेहस्य नष्टेऽपि - भक्तवरसव्येन देवता - जाती मदेशान्तरं जनित्वा 



[ जद्यनिराकार्वोपपत्तिः ] गौड्रह्मानन्दीयुता । ७४३ 

यिदुःखभोगानायतनल्ञानमात्रप्रधानरेदपरतया त्वद्धिवश्चितपरत्वामावात् । अतएव जडस्ततो 
भिन्नश्च । नच-“आनन्दरूपमस्रतं यद्विभाति ““आघणखात् सवै पवानन्व्ः" “मोदो दक्षिणः पक्षः" 
“यद्ात्मको भगवान् तदारिमिका व्यक्तिः मारको भगवान् क्ञानासक पेऽवयौ तमक” इद्यादिश्तेभदा- 
भावेऽपि अदिकुण्डलन्यायेन विशोषबरखाद्धिभ्रहस्वो पपन्तिरिति- वाच्यम् ; आत्मनो ज्ञानानन्दरूपत्व- 
अतिपादनपरत्ेन विप्रहापतिपादकत्ात् । "विचचिच्रहाक्तिः युरुषः पुरणः इत्यादिवाक्यस्य आत्मनि 
चेवं धिचिञ्राश्च हीः ति सूत्रस्य च मायादक्तिवै चिच्यप्रति पादकत्वेनात्मराक्स्ययति पादकत्वात् , आय- 
णखादित्यादेश्च रीखाविद्महावच्छेदेन दुःखाद्भोक्छतयोपपत्तेः । मोदो दक्षिण इत्यादेरानन्द्मय- 
कोदराप्रतिपादरूतया अ्यपरत्वामावात् । न हिः श्रुल्युक्तत्वमात्रेण बरह्मणो विच्ररूपता । ् रहमबेदं 
खर्वं पुरुष एवेदं सर्वै'मित्यादिश्ुलया पपश्चरूपतापि ब्रह्मप्यापयत । खरूपानन्द् पव निदयत्वचद्- 
पराधघीनत्ववच विद्हत्वकल्पनस्य परिभाषामा्ल्वात् । मन्मतेऽपि ब्रह्मातिरिक्तस्य ब्ह्मसत्तास- 
मानसनत्ताकस्वामिमतस्य ब्रह्मणि निषेधाङ्गीकारात् । नच---नैषा तर्केण मतिरापनेये'ति तकगम्य- 
स्वोक्या आतमन पव विग्रहवक्वमिति-- वाच्यम् ; निविंशेषात्मन एव तकोगम्यत्योक्स्या आत्मनो 
विग्रदवचवस्य तक्षगस्यत्वानुक्तेररूपसरेन चाध्चुषत्वाप्रसक्या पिश्चाचादिववन्तरघानशाक्टयाञपटम्भ- 
समर्थनस्य प्रसक्त समर्थनत्वात्, धिग्रहपक्चे 'अपाणिपादः इव्यादिश्चुतिविरोधस्योक्तत्याश्च । नच-- 
९००7. क का 1117771 

गोडबह्यानन्दी ( रघुचण्द्रिका ) 1 
अददयैत इति कापितम्र् । परमानन्दसन्दोहा इयय शिकेचन--दुःखभोगानायतनेति । ् ानमात्रा इयस्य पिचे- 
चने- ज्ञानमाच्प्रधानेति । आवरणद्यन्येयधैः । रघुनपथादिदेदेऽपि आवरणकार्य॑रोदनादि बाद्यणश्चापायैय्य- 
सूचनायेति भावः। अदहिङ्कुण्डलेद्यादि ॥ वर्याकाराषहिङ्ण्डरामेदेऽपि यथािङ्कण्डलयो विशेषस्य मेदस्थानीयस्य 
सत्वेनाहिः कुण्डलीति वयवहारः, तथा जह्मतच्छरीरयोरपि विशेषस्वीकारेण गश श्रारीरीति म्यव्ार इति भावः । 
संयोगविरोषस्य तद्विशिष्ट वा केवखाहिस्वविरिष्टात् मेद एव संभवति । भत एव भह्ाविमते गुणयुण्याद्योभेदा- 
भेदखीकारः, घट्तवनीरूत्वादिखूपमेदेन तदुपहितयो भदस भवात्, म्रसीयमानस्वेनामेदस्यापि संभवात् । तथच 
भेदस्यैव विरोष इति नामभेदमा्रम् । अस्तु वा मेदान्यो विरोषः, तथापि ग्रह्नतच्छरीरयोर्न तरसंभवः । स हि भिध्र 
धर्मोपहितयोरेव वाच्यः, अन्यथा तब्यक्तिस्तव्यक्तिमतीयादिप्रययस्यापि विशेषविषय कत्वेन अमास्वापातात्, । नच 
जह्यत्वाद्यन्यस् शरीरस्वादिकं बद्याभिन्तव्त्तिः माना भवात् । चेष्टावदन्लावयविष्वे द्ारीरस्वपिति दि वृद्धाः । ब्रह्मणि 

तरस्वी कारेण च “निष्करं निष्किय"मि्यादिशरुतिविरोधश्च । नच---भाकतांह्शश्छिययोः उक्तशुत्या निषेध हइति--वाष्यम् $ 
संकोचे मानाभावात्, शरीरित्वबोधकमानगतेरक्तत्वात्+ स्रावयवस्वेन षिनारिस्वाद्यापन्ेरवक्ष्यमाणस्वाष्ष्याक्रयेन 
चिरे स्फुटं दूषणं मत्वा श्ुतिमुपपादयति--आगत्मन इत्यादिः । तथच यदात्मकः यस्खरूपेणात्यम्ताभिशन- 

खरप: । भगवान् इश्वरः । तदास्मिका तत्खरूपेणालन्ताभिक्ञा । व्यक्तिः अभिष्यक्तिरपयेक्ष चिद्रूप आत्मा ! 
ज्ञानात्मकः क्ञानस्वरुपालन्ताभिन्नः । रोभ्वयात्मकः निदयनिरतिश्यानन्द्स्ररूपाल्यन्ताभिन्नः । तथाच शिवुासना- 

पयक्तखरूपाभिन्न इति नीववह्मस्वरूपयोरसेदे श्चुतिताप्पयैमिति मावः । श्क्यप्रनि पादकत्वात् तशरिवकवामस्य- 
अतिपाईकलवात् । तथाच तदृष्टन्तेन तापविकरासैरसाधनप्रसा्ा नेति भावः । रीखाविश्रहेति । तथाच अरणख- 
पर्यन्त सर्वो देह्यो दुःखानवच्छेदकः हयव शरुलर्थः; अन्यथा प्रणखादि हिरण्मयदेष्टस्यानन्द्रूपस्वानुपपन्तेः 1 विन्रि्- 

शक्तित्वं षु कार्य संभावितत्वे तियामकम्, नध्वीशस्वशूपाभिन्नदेष्टसय । सस्य नित्यत्वेन दाश्स्यविषयष्वादिति 
अवः । नु--नियत्वादिकं ब्रह्मस्वरूपं स्वयापि वाच्यम् ; सम्द्रथा ब्रह्यणो नियास्यस्लभावस्वापत्तेः, तथाव 
िभ्रहखापि ब्रह्मस्खूपत्वसभवेन निल्यस्वसत्यरवादिसंमव हृति कथ तस्लण्डितमिष्यत आाह--नित्यत्वेहि । परि. 

भषेति । सोपादानकटदरभ्यसयय वचेष्टावेद्न्त्यावय षिस्वेन श्रीरपदश्यक्यरवान्तस्य च ब्रह्मण्यसंभवान्तत्र शरीरनासमाश्न 

स्वया ङतं नास्मदनिष्टमिति भावः । निविंदोचेति । निविरेप्करणस्ोक्शलेत्यादिः + अरूपत््ेनेत्यादि । 
अुपरम्भस्मर्थनस्य इन्दरादेरिषेशसान्त धौनराक्ला शरीङ्ष्णाविदेषस्य सदु विथमानत्वेऽपि सर्वपुरषानू प्रति 
कादािर्कमनुपरुम्भनमिति समर्थनस्य ॥ अध्रसक्तखमथैनत्वात् चाश्चुषाप्रसक्तावपि व्वाष्टुषामावसम्नस्वातर् । 
अयसन्ये च हेतवो व्िरोप्यलाद्विप्रहवस्ोपपन्तिरिति नच~--वास्यमिति पूर्वर बोष्याः । सप्रसक्तसम्ने--धरुप- 
त्वेन चाश्चुषत्वाप्रसक्त्येति । नीरस्वषीतस्वरष्तस्वतच्ाप्यजस्यवच्छिन्न प्रति एथिवीखेनोपादानस्व्रीरादिरूप- 
सामास्यस्य एथिवीजल्यस्वेन ब्रह्मविग्रहे मेत्यरूपं न॒ संभवति । जन्यं तत् विग्रहटकारणगतरूपात् , पावा, नाचः+ 
एम्मते दिग्रहस्य निघ्यष्वात् । नाम्त्यः$ पाद्पूवं रूपानतदस्य बाध्यसे श्रीहष्णादिविग्महस्य नाभाख्पतापत्तेः । 



७४४ अदेतसिद्धिः । [ परिच्छेदः २ 1 

'अदुः्खमखुखमि्यादो प्राङतसखुखनिरेधवदच्रापि प्रारृतावयवनिषेधपस्ता, अन्यथा श्रणोति 
पयतीति वाक्यरोषवियोधः स्यारिति-वाच्यम् ; आनन्दादिरूपतापतिपादकश्चुतिविरोधेन तच 
खङ्गोचवदच् खङ्ोचकारणमावात्, श्रवणदरनयोः शब्दरूपसाक्षित्वमाभरेण उपपत्तेने तद्धिसोधः। 
अन्यथा त्वन्मतेऽपि ब्रह्मणि चश्चुदिसाध्यक्ञानानङ्धीकारेण तद्विरोधो दुष्परिहरः स्यात् । अत 
पव--अरूपोऽप्राङृतश्वे'ति स्मृदयेवारूपश्ुतिगत्युक्तेः नारूपमित्यनेन रूपमा भ्र निषेध हइति--निरस्तम् ; 
स्सतेरुपास्यपरःवेन ज्ञेयब्रह्मभरतिपादकायाः श्रुतेः सङ्कोचे कारणामावात्, शुतिस्थरत्योर्तुस्यवटत्वाख, 
प्रत्युत "यत्तदद्रेद्य"मित्यादिना परविद्याविषयस्य विथहवखप्रतिपादनविरोधाच्च । किंच भगव- 
द्विश्रहयो न नित्यः; मदच्चे सति रूपवत्वात्, षिभ्रहत्वाद्धा, निद्यताबोधकत्वाभिमतश्तेरन्यथासिद्धेर- 
न ^~ ~^ ^^ ^-^ ~~~ ^~ ^~ 

गोडब्रह्यानन्दी ( रघुचन्द्रिका ) । 

नहि स कदाचित् नवनीरददयामः कदाचिदिन््रनीरादिर्यामः; तथासति ध्यानखान्यवस्थितत्वापक्तेः । नच-- 
नवनीरददयामत्वा दिकल्वमेवोपाखम्र्, नवीननीरददयाममिलादिगोतभमीयतत्रादौ तथोक्तत्वात् । तथाच ओआङृष्णा- 

दिवि एकैकजातीयरूपमेचोपास्यमिति प्रतिविग्रहं॑प्राकजनानारूपस्वीकारेऽपि नोपासनस्याष्यवस्थेति--वाच्यम् ; 
एवमपि पूर्रूपनाश्करूपान्तरोव्पादकस्ेजःसंयो गचिेषरूपः पाको ब्रह्मणि जायत इत्र नियामकाभावात् 
सगदो चायतत इति वाच्यम् । तथाच रूपश्सगन्धस्पशा नां चतुणा मुतखत्तिनादाकद्पनागौरवात् अनादिरूप- 
दिविशिष्टं पूर्वदेहं विनाद्य तादशमुत्तरं देहं पाको जनयतीस्येवोच्यताम् । अतएव “रूपादिमत्वाच्च विपर्ययो 
द्नादि"ति सूत्रस्य पृथिव्यादिश्रूतसामान्यानिलयताप्रतिपादकख त्ररेणुगतानां रूपादीनां पाकजस्वादिकद्पना- 
चेक्चयाऽनादिरूपादिविदिष्टस्य त्रसरेणोरेव पाकजस्वादिकस्पने युक्तमियादितकंपरता सूत्रसुक्तावल्यामसाभिष्यी. 
ख्याता । अतएव चेकैका एव नीरारणादिन्यक्तय इतति मीमांसकाः एवं च कृष्णाय देवकी पुत्रायोकस्वोचा्च 
न्रह्मण्यो देवकीपुत्रो ब्रह्मण्यो मधुभूदनः । चिन्मयेऽस्मिन्महाविष्णौ जते दक्चरथे हरौ ! रषोः ऽखिलं रति 
राजते यो महीक्षितः इल्यदिश्चुतयः । प्रकृति खामधिष्ठाय संभवामि । धमैसंस्थापनाथय संभवामि युगे युगे। 
तदारमानं खजाम्यहम् । जन्मकमांभिधानानि सन्ति मेऽय सहस्रः । बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चासन" 
इयादिस्छ्रुवयश्च च बाध्यन्ते । नच--तियसुखादिसच्वेन जन्यसुखरवादिना धमा दिजन्यत्वमिव निलनीखादिरूप- 
विशिष्टविग्रहालुरोयेन जन्यनीरुत्वादिनैव प्रथिव्यादिजन्यव्वमिति--वाच्यम् ; गोरवात् , सुखत्वा्रिजातिस्तु न निलय 
कृत्तिरिति तथैव धमौदिजन्यत्वादिति भग्वः । अन्यथा याणिपादचश्चुःश्रोत्रादिसामान्यसोक्शुया निषेषे । शुणोति- 
पयतीति । प्रश्यल्यचक्षुरिलादिश्चतीयथैः । सङ्खोचवदिति । वस्तुतः संकोचो नास्येव; सुखसवविशिष्टसैव निषे- 
धात्, सुखस्वरूपस्य ब्रह्मणः सुखशयुन्यत्वाविरोधाच्र । श्रवणदशेनयोः शणोतिददिधातव्थयोः । साक्षित्वेति । 
तथाच श्णोल्यादविकं श्रावणत्वाहिजातिविशि्े शक्छमपि शब्दुादिविषयकस्व रूपशाक्य गुणयोगेनेरा्राक्षिणि गौणमिति 
भावः । वस्तुतश्वघ्ुरादेरिव मायो पाधेरप्युक्तशुतिबरूच्च््ुषादिहेतप्वं कर्ये, नतु चश्चुरादीन्द्ियम् ; अच्छुरिलया- 
दिना धर्मिाहकमनेनैव भगवच्वाशचुषादेश्चश्चुरा्यजन्यस्वखामात्, मरतिसरमनन्तचश्ुरादिव्यन्तीनां भगवति ककष्पने 
गोरवात् ! जीवच्ुःसन्निकर्षेगेव वा मगवच्वाष्चुषम् । तत्पुरषीयचाश्ुषगतनैजायनिरोषविरिष्ेषु सन्निकषाणां तरेनाय- 
विदेविरदेचत्वानामावद्यकसवात् ईदाचाटुषजनकतावच्छेदश्वैजालस्यापि जीवचष्चुरादिसभिकप स्वीकारसंभवात् , 
जीवन्ाघ्युषजनकतावनच्छेदकवैनालसेश्वरनिष्ठचाश्चुषहेत्त्वेन करप्यमाने पिजाचादिनिष्ठे नीवचक्षुःखक्निकच सत्वे 
मानाभावेन ततो जीवचष्षुषापत्यसंभवादिति ध्येयम् । गत्युक्तेरिति । अग्रा्घतपदसमभिन्याहारात् अरूपपदं 
पराङ्ृतरूपन्षिकमिति भावः । अरूपमिव्यनेन “अशन्दमस्पर्ञंमखूपमिलादिश्चत्या । उपास्य परस्वेनेति । 
प्राङृतपदस्य भौतिकयरतया भूतरूपशचन्यात्मकोपा्यपरस््ेने यथः ¦ वस्तुतो भौतिकव्वनिषेधदेव भौतिकरूपन्चुन्यसयो- 
पास्यस्वरमि अरूपपद खपसामान्यलिषेधकम् । तथाचाप्राछ्तपदेन आङ्तरिरक्षणमायोपाधिकत्वेनारूपपदेन च 
रूपरसामान्यश्यन्यस्वेनोपाखत्वसुक्तस्टलया लभ्यत इति बोध्यम् । श्रत्युतेत्यादि । दे षि पररा चापरा च.। भथ 
परा यथा तदक्षरमधिमम्यते यत्तददेस्यमय्राद्यमगोत्रमवणेमचक्षुःश्रोन्न तदपाणिपादपमिलयादि अश्तब्दमस्परीपिदय 

न्तवाक्यं परविचापरस्वेन विगरहचन्यद्युदधमतिपादकमवदयं वाच्यमिति भावः । ने नित्य इति । विनारीय्थः | 
रूपमात्रे परमते परमाण्वादौ व्यभिचारीलतो-महत्छे खतीति । ताबन्प्रात्रमाष्नादावपीति--रूपवसवारिति । 
न्वाप्रयोजकसम्; स्प्सयोक्तरीला निलखवासंभवात्, जन्य रूपखाप्युक्तरीला विथहकार्यस्वत्रिनारितवसंपादक्गवात् , 
महस्वखापि रूपमानाधिकरणस्य जन्यत्वनियमात् । जन्यमहस्वे च खाश्चयावयवस मर्व बरहुःवं प्रचयो वा 
हेतुऽ घटादौ कपाराविमहर्वात् › त्रसरेणो ्यणुक्बहुस्वात्, तुलपिण्डादुगवयवभ्रचयान्मह्वोतपतेः । तथाच तरिप्रहे 



| ब्रह्मनिसकारत्वौपपततिः ] गौडव्रह्मानन्दीयुता । ५४६५ 

क्तत्वाचच । नच प्राृतत्वमुषाधिः; साधनव्यापकत्वात् । सावयर्वल्ीदपि नं नियत्वभ् । नच श्रुति 
वरात् कचित् सावयवोऽपि निलः; श्ुखन्यथाविद्धेरूकत्वात् । नयु--अवयव उपादानं चेत् ब्रह्म- 
विग्रहे नारलेव, एकदेशमा्रं चेत्, गगनात्मादौ व्यभिचारः तयोरण्येकदेरासखात्, नचो पादाना- 
तिरिकश्येकदेरास्येवाभावः; उपादानतन्त्वन्यदस्तबितस्त्यादिपरिमाणदेशस्य परादाव्ुमवादिति- 
चेन्नः उपाद्ानतन्तूनरामेव दस्तवितस्स्यादिपरिमाणवतामयुभवात् । गगनादौ स्यो भित्वादिना यदेकः 
देशसाधनं तदिष्टमेव; अस्माभिस्ततर सावयवत्वापिल्यत्वयोरङ्गीकारात् । यन्तु आत्मनि खुखदुःखल- 
योद शमेदेन प्रतीतेरेकदेदासाधन, तन्न; सखुखदुःखयोरन्तःकरणगततया तरद्धतत्वाभाषात् । नच-- 
^“गौरना्म्तवतीत्यादिःशवुल्या अनादिनिल्याया यपि भरते; सच्वरजस्तमोरूपेकदेशदशेनाच्यमिचार 
इति--बाच्यम्; प्रकतौ निस्यत्वाभावादविद्यातिरिक्तभक्तेरभावाच । नचाविधयायामेव व्यभिचारः) 
तस्या अप्यनि्यत्वेन व्यभिचाराभावात् । नच- जीवानामपि द्योणं ब्हस्पतेभोगं द्रौणि रुद्रा शसंम- 
वम् । दुवीसाः शङ्करस्यां शः इव्यादिनांशोक्तेः यस्यायुतायुतांशंशे विश्वरक्तिरवस्थिता । परव्रह्य- 
खरूपस्य पणमामि तमन्ययम् ॥ विष्टभ्याहमिदं छर्म कारेन सितो जगत् । इत्यादिनां हैभ्वरस्या- 
पयं्षोक्तेजीवेशयोव्यभिचार इति- वाच्यम्; आमन ऽशस्योपाधिकतया स्राभाविकत्वाभावात् , 
त्वन्मते जीवानामणुरूपतया खाभाविकांरामावेन काल्पनिकांशाष्यैव वक्तव्यत्वात् । पतेन भगवह्ो- 
कादेरपि निव्यत्वमपास्तम् ! नच 'अतो हि वैष्णवा टोका नि्यास्ते चेतनात्मकाः । मलखसादात्पयं 
दान्ति स्थानं भाष्यसि शाश्वतम् ॥' इत्याद्यागमविरोधः; तस्यावान्तरप्रख्यस्थत्वपरत्वात् । तस्मा- 
नरिरौणं निराकारं जहोति सिद्धम् ॥ हद्यदैतसिद्धौ जद्यणो निराकारत्वसिदिः ॥ 
१५८०५०५ 

गोडव्रह्मानन्दी ( कघुचन्द्रिका ) । 

म्तवोत्पतति भ्रति तधद्यतमहेवश्वावदयरूतया सावयवत्वेन विग्रहे जम्थस्वं तेन च वरिनारिष्यमावरयकमिति भावः। 
साधनव्यापैकत्वादिति । पिअहे पराङृतत्वख सन्दिग्धवेऽपि परं भति नायं सन्दिग्धोपाधिः । अनुष्ुरतकौणा- 
सुक्तस्वेन पक्षीयव्यभिचारसंभवस्य सन्द्ग्धोपाधिका्यख प्रयोजकत्वादिति भावः । सावयवत्वात् अवयवोपाद्- 
नकल्वात् । उक्तत्वादिति । शरण्यो देवकी षुत दव्याद्युक्तशुतिस्णतिरूपोप्प्तिनाशबोधकविरोध दहत्यपि बोध्यम् ॥ 
तन्तु नामेव तन्तूनामपि ॥ तथच । पटादूानरिव वियरहस्यापि मध्यमपरिमाणवचवेन परिणामिकारणरूपावेयवस्वमनु- 
मीयते; अन्यथा विग्रह् दति परिभाषामात्रापातत्, अन्यावयविविरोष एक विप्रहपदवाच्य दव्यु्ततवादिति भावः ¢ 
भङ्गीकारादिति । तारकिकादिमते सु तश्र संयोगिस्वादौ मानाभावः । गवबाक्षजारादौ तल्ुटय पव चाक्षुषाः, नतु 

तेषां गगनसंयोग इति बोध्यम् । ओपाधिकतयेति । तथाच दरोणादिशरीरावच्छिन्नं यत् इदस्पलयादिकरीरा- 
षच्छिग्रमनोजन्यमनश्चष्चुरादिकं तदुपाधिः आस्मैव बहस्पदयार्ंतरः । श्रदीपवदावेशसलथाहि दरीयती'ति सूज 
फाय०्यू हस्थे उपासनामाहस्म्येन मनश््ुराचन्तरण्ष्टेर्तस्वात् ॥ ष्व मायपपरिणाममनभाद्युपाधिकहिरण्यगभौ- 
दिरूपेण हेश्वरसखय बहुभवनस्य शद्युक्तत्वा द्विरण्ययभौदयसरदंशा इति व्यवहार इति मावः । व्वेतनात्मकाः जवरण- 
बाहख्यदून्याः । तस्य उक्तागमस्थनित्यादिपदसख । अवान्तरेति । आप्मा वा इदमेक एवा आसंीश्ान्यव्िञ्चन 
मिषत् । एको ह वे नारायण आसीत् न बह्मा नेशानो नापो नाप्नीघोमौ न इमे चावापथिवी न नक्षत्राणि न सूर्यः 
दयादिश्चविभिः प्रख्ये सकरुकायैसंस्कारोपहितमायावष्छि्रचिन्मात्रसत्तामुक््वा “स दैश्चत रक्ताञ्च खजा इति स 
दर्मोष्छोकाननत । सोऽकामयत इत्यादिना तश ॒ध्यानान्तस्थस्येलादि पुरषाश्वतदैसाजायन्तेद्यादिपञ्चतन्माच्राणि 
महाभूतानीद्यादिना च सर्वरोकघरितप्रपञ्चषष्टेरक्तखात् "यतो वा इमानि भ्रूतामि जायन्ते यस्प्रयन्यभिसंविशन्ति 
सुष्ुतिक्छारे सके बिरीने एतसरादाव्मनः सव वेदाः स्वँ देवाः सर्वणि च भूतानि श्युच्वरन्ती"लाविश्तेः भूतहवाव- 
च्छेदन अद्मजस्यत्वनादइयत्वकव्यने छाधवादभौतिक्वेकुणष्टलोके मानाभावात् अनादित्वेन श्ुतियुदिषिदमायादि. 
भि्ञजडत्वावच्छेदेन राघवात् ब्रह्मोपादानकस्वात् सो पादानषटमाज्रस्याविद्यकस्वेना बिधानादयस्वात् केडसामान्यस्य 
विनाित्वमि्युक्तवाक्यसथं निद्यादिपद्मवान्तरप्रख्यस्थपरतिति भदः । तकैरिस्यादि-त्रह्मण्यकीरंलण्डेनम् ॥ 

दति टघुचन्द्रिकायां अह्णो निराक्रारत्वसिद्धिः ॥ 

अ, त्रि, ९४ 



७४६ अद्ेतसिद्धिः। [ परिच्छेदः २ ] 
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अथ ब्रह्मणो नियणत्वनिराकारत्वयोरुप पत्तिः ॥ 

( १ ) तत्र स्यायामृतकाराः- 

तदं ब्रह्म न निगरणम्, रितु सरुणमेवे । तत्रच साधकानि प्रस्मणानि ““बहन्तोऽखय धमाः" इति श्रुतिः, “व्रह्येशा- 
नोदिभिरैवैः समेतैद्धणांरकः 1 नावसाययितुं शक्यो व्यावक्षणैश्च सर्वैदा"” इ्यादिस्मतयश्वच । यथाचापूरवैलात् ब्रह्म सदयम् 
एं तत्सयकामलादिकमपि सदयमेव । नह्येतावतापि निर्गुणभ्रकरणादिकं सिद्धमिति न तदपेक्षितनिषेध्यसमपैकतया सयुण- 
वाक्यानामुपयोगः । नहि श्ुतिप्राप्तय श्वुया निषेध उपपद्यते 1 अन्यथा अम्नीषोमीय्िसाया अरहिंसावाक्येन अहणब्रह्यस- 
त्वयोरमरहणवाक्येनारद्धेति वाक्येन च निषेषग्रसङ्खात् । एकलैन-- बह्म, धर्मिसमानसत्ताकष्ैवत्, उक्तसमसत्ताकमाव- 
स्यधर्मवद्वा, यावत्खहपमलुवतैमानधमवद्वा, खज्ञाना वाध्यघमेवद्वा, धमे्विना नावतिष्ठते वा पदार्थत्वात्, भावलादवा, 
घटवत्, (२) जह्य, बेदान्ततासर्यगोचरअरकारवत्, वेदान्तविचारविषयल्लात् यथा धर्मैः, ८ ३ ) ईशधररः, सदा यक्तसम- 
सदोषः, सदा तजिह्ाछत्वे सति तच्यागे शक्तलादिद्यायद्ुमानान्यपि तत्र साधकानि-- सूचितानि; अधिष्टानत्वसेदिग्ध- 
खायदुपपत्तिः सर्वत्रा रुक्रुलतकैः 1 पतेन--सयकामदिवाक्यस्यापरन्रद्यविषयलं-- परास्तम्; सगुणातिरिक्तत्रह्मणोऽया- 

प्यतिद्ेः । अतएवान्तसद्धमोपदे शात्, अददयलादिगुणको धमोँक्तेः । इलयादिसूञ्चाप्यप्यनुकूलनि । परः पराणामिलयादि- 
श्रुतिरपि सणस्यैव परात् परत्वं बोधयस्तीदानीरुपपद्यते । अन्यथा “सदेव सोम्येदमम्र आघीव्?' ““असद्धा इदमग्र 
आपीदियनयोरपि परापरत्हविषयलायत्तिः । इदानी सयुं कालन्तरे नियणसिलयथविवक्चायां तु गुणा्निलयत्वमेव 
आप्नोति, नु तन्मिथ्यालम् । ^श्ञानं निं करिया निद्या बरं निदं परात्मनः । एष निलयो महिमा बह्मणसे^यादिश्चुला 
्रहमज्ानादिनिखलम्रतिपादनादपि सणुणपारमार्थिकलमवगम्यते । एतेन--भौपाधिकगुणपरत्वेन सय॒णश्रुदयुपपत्तिरपि- 
परास्ता; ओपाधिकबसय सोपायिकाष्यसल्रस्पत्वे श्चुखम्रमाण्यापत्तेः, वक्ष्यमाणसदयत्वश्चुतिविरोधाज्र, उपाधिकत्पितरू- 
पत्वे तूक्तनिदयलश्चुतितिरोधात्, अन्तःकरणादिरूपोपपिरषटेः प्रागेवेक्षित्रल्ाष्टुतेस्पाध्यसं भावाच्च । अतएव हि खाभा- 
विकी ज्ञानबलक्रियाचेति खाभाविकत्वश्रवगयुपपद्यते । वस्तुतस्तु-्चुयोर्विरोधे एका नाता्तिकविषयलम् , शाघ्न- 
विरोधे संकोचविकलपादिनोसयश्रामाप्यस्य पूवैतन््े व्याकरणेच मिर्णीतल्ात् । तदुरत-कोटि मीमांसको न्नूयाद्विरधे 
शाश्योर्भिथः । एकं प्रसाणमितरदभरमाणं भवेदिति । विकारशब्दान्नेति चेच आचुयोत् $श्तेनशबग्दमिव्यादिषु शाघ्ल- 
विरोधेऽपि तात्तिकाथौन्तरपरतैवोक्ता, नल्रारोपिताथौन्तरपरता । अन्थेकशषलयाययिकरणसिद्धान्तसाधक्नामीक्षणानां 
अधानादावपि सेभवेन अ्रधाननिराकरणाजपपत्तेः । एवच शडष्देयादेने क्वासेडिति निपेथवाधकलमिव सयुणगा- 
क्यानां निर्युणवाक्यनिषेधकलमेवे युक्तम् । “नेह नानास्ति किचन” तत्वमसीलादिकंतु “विश्वं सलं दरा सुप 

गव्याद्पेक्षितप्रतियोगिसमर्पगार्थ सन्न दुष्यति । एतेन--यः सर्व॑ज्ञ॒ इत्यादेरपि सारव्यादिपिशषिष्टपरमा्थतायामेव 
परामाण्यमिति-सूचिवम् ; नदि नहमणः सार्व्यादिकमुमानदिसिद्धम् । साक्षी चेतेव्यादिकं तु द्रलारिगुणरा 
पकं न गुणसामान्यनिषेषायाखम् । आत्मेत्येवोपारीतेद्युपासनारेषतया ह्यद्रैतं अतिपायते इति न तसत्सिद्यति । 
अतएवदि- “आनन्दाद्यः प्रधानस्य” ““न्यतिहार'' इति सूत्रयोरानन्द ब्रहमेखारिश्ुतानामानन्दाद्ैनां तदयोऽहमिति 

ुकतस्य॒नीवेशलेराजीवल्रस्य चोपाखता वरधिता । अस्तु वोत्तरतापनीयाुसारेण नियंगोपासिरपि; एवमपि 
निरगखेव सलयकामतादिताच्विकतापि िष्येदेव । परमात्मनोऽपि ष्येयलमीक्षतिकमीदिसूज्रभामलादौ वणितमेचेति 
तख सयुत्मेव । अतएव, सकामः ससक: सोऽन्वेष्टन्यः स निजिज्ञातितव्य इति सलयकामलादीनामप्यपह- 
तपाप्मल्लदिभिरजिन्चास्तनिदैोपपत्तिः। “अतएव सत्यः सोऽसख महिमेति ̀  सावैच्यादिसलखत बिधानमपि संगच्छते 1 अन्यथा 
्रह्मसत्त्वमपि तातं न सिष्येत् ! “रथगत्मानं प्रेरितारं च मव्वेशयारिश्ुतिष्ठ “यो मामेषदोषोत्थयुगसर्मखवभितम् । 
जानालयस्मे असन्नोऽहं द्यां युक्ति नचान्यथा । मोक्तारं यत्ततपसां स्ैरोकमहेश्ररम् । उद सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां 
शानितसृच्छति"यादिषच सविशेषञानमेव मोकशषसाधनसुदुष्यते । पुम्यपाये विधूयेति श्रवणात् सनिदेषज्ञानजन्या युकिः 
प्रममुक्तिरेव । एवच सगुणत्रसाधकानां बहूनां श्रमाणानां बियमानत्वात् सयुणमेव । नच निर्गुणश्चुया बाधः; नरि निषे- 
कतं भ्राबल्यप्रयोजकम्; अस्द्वेयघ्यापि सदेबेति वाक्यवाधकतापततेः । नह्यपच्छेदन्यायोऽ श्रसर तीति पूर्वमेव निरूपि- 
तम् । पयुणज्ञनमपि सलवदेनोक्तमिति फल्वत्सकनिधानिति न्यायेन निंगवाक्ातुगुणतया नयनमपर न संमति । एवंच 
अवलप्गुणवावयेन निगवाक्यखेव बाधो युक्तः । सुणवाक्य प्राबल्यं चासंजातविरेधित्वात्, लिङ्गच्छरतेए्वि श्रीप्रगा- 
लात्, भदे जुदयोतीपिवित् बिरेषमिषयत्वा् दीक्षणीयायामुनरूयादिखत्रैवं निरवकाशतवार्, बहुलात् मइत्िमिमिततापकष- 
जहारिरन्देधर्मिणं निदि क्रियमाणे धमेनिषेधे तेषलुपजीन्यतया सज्निपातन्यायाच सिच्यति । संभवति हि तियणना- 
कयाना तगत बिना देथशगेुंलमिखादिगिश्ेषोपसंहारेय- छपपद्चन्याययाप्यत्र ततिः । घरमाय् प्रथद्र न भद्य- 
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सीतिलु सविरोषणे दीति न्यायेन गुणानां पार्थक्ययेव निषेधकमिति निरणश्चतीनामपि तत्रैव तात्पयैम् । सक्ष्यादिचैतन्यख 
पर्वं पथाच गुणोक्योपांड्ययाजन्यायोऽपि सगुणवाक्याजुगुणतया नियणवाक्ययोजने' अमाणम् । एवच सगुणनियणयाक्य- 
योरमिरोधेन प्रामाण्ये संभवति निर्गीणवाक्यमाघ्रपक्षपातेन रगुणवाक्यामानत्वादिकल्पन सौगतसौढदमेवाविष्करोति 

पतेन--अलुमूतिनिर्िकेषा, अलुमूतितरात् „ इति व्यतिरेक्यदुमानमपि अप्रतिद्धविरेषणत्वन्याघातश्चुतिवो धाभाससाम्या- 
प्रयौजक्तादिभिनीत्र वाधकमिति-सूचितम् । चचानन्दो ज्ञानमाच्म् > दुः्वज्ञानस्यापि आनन्दत्वापत्तेः, नापिवषा ब्रह्म 
मरपशचाभिचम् ; मिथ्यात्वापातात् 1 नहि ब्रह्म शत्यागिवच्यन्याव्तकविदोषरदितम् । अन्यथा तुच्छत्वमिथ्यात्वायापत्तेरिति 

सविरोषमेव तद्ङ्गीकरणीयम् । नष्यन्यथा तर्िचारोपपत्तिः ॥। 

द्र मित्थमिति स्नानं निक्ञसायाः योजनम् । इत्थमाषो हि धर्मोऽख नयेन प्रतियोगिता ॥ 

नच ध्ासेपरेणोपपत्तिः; धर्मारोपोऽपि सामान्यधमादीनां हि ददाने । सवेधमेविदीनख धमारोपः क्र ददयते 1 

इति चनात् । यथा ब्रह्मणोऽभावरूपधर्गह्लीकारः, एवं आवरूपधमऽप्य्गी करियतां उआमागिकत्वाविदेषादिति सवि- 

दोषमेव बरह्मोररीकरणीयम्, न निर्विंदोषम् ; तत्र प्रमाणाभावात् । नहि प्रमाणे विना तत्स्फुरणसंभवः, सखत्ःसिद्धिस्नु 

विश्ररिपनमात्रे वक्तु रवयेद्यतिप्रसङ्लपातः । नरि तत्रोपनिषदः ममाम् ; तासां सगुणपर्तस्योपभादितत्वाच् । उपगिषदो 
हि ब्रह्मणो जातिगुणक्रियादिरूपनिषित्तामाचेन सुख्य्रत्या सुख्यार्थगुणसमानजातीयरुणरादिल्येन गोप्या दाक्यार्थसंवधिताच- 
च्छेद्करूपाभावेन लक्षणया वा न गिर्विचेषं जह्य बोधयन्ति । पतेन--्रह्मनिराकारत्रमप्रि--्रत्यु्त म्; ““आदित्यवर्ण 
तमसः परात्” “यदा परयः पद्यते खक्मवर्णः “ऋतं स्य परं व्रह्म पुष्पं कृष्णपिङ्गलम्” “"विश्वतशष्ठः” ^ सहसक्ीपी? 
इयादिशुतिभिः “पद्य मे परार्थं रूपाणि? “सवतः पाणिपादे तत्" दयादिरछतिभिः, प्रद्य, सचित्रट, सषटत्वात्, भालयथिन्- 
त्वात्, उपदेषटत्वात् इलायन॒मानैश्च तद्धिप्रहख सिद्धवात् 1 अत्रहि य एपोऽन्तरादिले दिरप्मयः पुस्पो दृस्यते दति 
सविग्रहय ददयमनत्योकतिरपपयते । नद्यविधमानलोपासनार्थ॑करप्यमानस्याभित्वादेर्योपरिदादी दृद्यमानलत्वसुच्यते । कै 
वानुप्राप्दात् , बरह्मिदाप्रोति परमिति अ्वेषटरतप्राप्यतवादिश्नवणमपि ब्रह्मसगिग्रहत्वं ममयति । “तमेवं विद्वानर्त'* इत्यादी 
तच्छब्देन स्वेनात्ना सविप्र परामरोन तज्ज्ञानमेव मोक्षसाधनं प्रतिपद्यते । देवा अप्यस्य सपय निदं ददनकङ्िण' 
इति स्परतिरपीदानीं म्यास्यता भवति । अपागिपादमिद्यादिकंतु भौतिकतिग्रहनिषेधपरं नास्माकं प्रतिकूलम् । नाभ्या आघी- 
दन्तरिङमिति मूतकारणत्वश्रवणात् सबिम्रहपयाणि वयनान्यभीतिकतत्पराणीयेवाश्गीकरणीयम् । अतणएय ! “एको नासयण 
आसीत् न बह्मा नच शहर" इति प्रख्यकाद्टे सविमरहनारायणमत्रोक्तिरपि संगच्छते । निद्यो निखयनां चपममभेननानापिति 

विदोषोक्तिरपि चेतनान्तराणामिवास्यापि सविप्रहत्व एवोपपद्यते । पुरा कतमापाये खक्रनमुररीस विक्मपमिति नु कचनं 
साक्षदेव विग्रहं अतिपादयति । अपाणिपाददइल्यादीनं प्रक्रतश्तीरनिपेधकःवमेव; जवना प्रदीतेद्यादिवा््यदपप्ः 1 

अन्यथाऽ्दुःखमडुखपरियत्रापि अघ्राछतद्धखनिषेधप्रसङ्गात् । अतच संकोच ^“भर्पोऽपाकृतमे नति स्षतिरेव मानम् 1 

भगवदिप्रहः+ न निलयः, महत्वे पतति रूपवत्वात् , विग्रह व्वद्ेयद्चमाने बु भ्रहृतचसुपाधिः ! सावयवस्य श्युतिभमाम्या- 
भिलयत्वमङ्गीक्रियते इति न सवयवत्वेनाप्यनियतवालुमानं संभवति । किं व्रह्मविग्रहस्य कीदशं सावयवत्वं विवकेयते 2 
येनानियत्रमपायते, सोपादानकत्वं चेन, अनङ्गीकारात्, सेक्देशाकत्वं चैत्, म वेनागियत्वसिदिः; गगनान्मादिसाधार- 
ण्यात् ॥ अतोहि वैष्णवा लोका नियास्ते चेतनात्मकाः । मल्रसादान्परं दान्ति स्थानं प्राप्यसि शशाधनमिति ववनानुनरेण 
वैष्णवलोकनित्रमपि सिद्धमेवेति न ब्रह्मनिराकारत्वोपपत्निपिति सविषं साक्रारमेवच तदिति सिद्धमिति--वणैयन्वि ॥ 

(२) अदैततिदिकारास्त- 

तचेदं ह निथणम् । केवल्ये निर्गुणश्चेवि श्चुतः, नतु सगुणम् ; साधकाभावात् ! सयुणश्चुतमो हि उपासनाप्रकरणस्पा 
उपास्तिविधिगिषयविशेषणसमपकतया निगणश्रकरणस्था अद्वितीयब्रहमप्रतिपत्यलुक्लनिषेधपिक्षितनिषेप्यसमप कतया ऽन्य. 
षत्वालनर्तिल्यवास्वा वा जुहुयादिव्यत्रेव न खार्थेसयत्वे भमाणं भवितुम हन्ति । नहि श्रुतिप्रा्तं सद्यकामत्वादिष्ं खा 
निषिध्यवे, येनाभ्रीषोमीयर्हिसादीनामपि निषेधोपपसिः । पसेन--त्रह्य, धर्मिसमानसलाकधमेकत्, पद्ाफ्वादिदमुमाना- 
न्यपि साधकनि--परास्तानि; धर्मिंपदस्तपदयो्यव्फिचिद्धर्मियक्किचित्सबधिपरत्वे धयदिसमानसत्ताक भर्मवश्डेन सिसा. 
धनात् , ब्रह्मपरत्वे साध्यप्रपिद्धेः, खलाजुगमेनोपपत्तिस्तु शन्दखभावोपन्यासस्यादमानं अखनुपयोगाश संभव्रवि । भरमर्बिना 
नावतिष्ठते दयखय धर्मन्याप्यमिलर्थकललत्सिद्धताधनम् । विन्य शड्स पक्षत्वे हेलक्िद्धिः, उपटितस्य तच्वेऽथान्तरम् , 
अरयोलकले च खज्ञानावाध्यत्वविश्षिष्टभमेवत्वं विनापि भभिष्ठानस्वोपपत्या न तदयुपपततिसर्षः ! पलेल---सयुगमाम्या- 
नामपरतरहमतिषियत्वेनोपपततिरपि--अ्य्राख्याता । नदि समश्य ताचिकखतिश्निषटगुणपरिद्धिः, येन॒ पणातिरिकस्या- 
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दयाप्यतिदधिरिति निर््ैकलशुयविरोधलैवमेव संपा्यलात् । तदुक्त निर्विशेषं परं जहा सक्षातकटेमनीधवराः । पे मन्दा- 
सेऽवुकम्प्यन्ते सविरेषनिरूपणैः । वदाीकृते भनयेषां सयुणन्रह्मशीलनात् । तद्वाविभैवेद्र्मपितोपाधिभ्रकल्पन म्--इति । 
परः पराणाक्षितितु विचिज्ज्ञापेश्षया सशुणपरलं बोधयति, न ततोऽपि परस्याभावम् , खघेतरनिरूपितापरत्वग्यागृृत्ति वा । 
शब्द विरम्यव्यापारायोगात् ! स्देषासदेवेति वाक्ययोरिदमिपि अङृतपपथैव कारणात्मना सत्वं कायातमनाऽसत्त्च 
दोध्यते इति न तयोरपि परापरब्रह्मविषयल्लोपपत्तिः । इदानीं सणणय्यापि दशान्तरे निशंणलप्रतिपादनेनाप्यस्मदिष्टसिदधिः, 
नहि ताताऽपि युष्मदभिमततात्तिकखसिद्धिः उपायान्तरेण रजिभैयेऽसकं सिध्यालनिणयोऽपि भविष्यतीति नर्किचि- 
दतुपपन्नम् । एष तिद्यो सदिमेयादिव॑ु बह्मलहूपतया ज्ञानादिनिद्यलमेव बोधयति, नठु तद्धणनिलयलमिति मन्तव्यम्. । 
किच सगुणवाक्यानां सखामाविकनिरैणलश्वयवुसारेणोपाधिकगुणविषयत्वेन बाधितख बाधितत्वेन विषयीकरणेऽपि श्रुति 
प्रामाण्योपपततेन कोऽपि विरोधः । खाभाविकी ज्ञानबलक्रियाचेति त्वस्मदादाविव योगिषु इव च भौतिकोपाधिकल्लाभावेन 
योगाजितत्वामावेनचोपपन्चा ! यचहि शाक्लयोः प्रामाण्ये समकक्ष्यलं तत्रैकतरबाधायोगेन संकोचेन विकल्येन वोपपत्तिः 
रहणाग्रहणारिरान्ेघु; भदछ्ृतेतु एकतर भरतीयमानार्थतात्प्यम् इतरस्य नेति तत्परवाक्यआबल्येन तदविरोधेन सयुणवा, 
क््यख गुणतात्विकतायां न आमाण्यमिति बोद्धव्यम् । ईंशलयधिकरणसिद्धान्तसाधकानामीक्षणादीनां न ताक्तिकत्वमपे- 
क्षितम् , नदि राजामाले यजत्वारोप इव स्म्भादावपि स वियते; अताच्िकेक्षणादेः अधानादायोग्ये आरोपायोयात्् न 
तस्सिद्धान्ताुपपत्तिरिति सयुणापारमा्थिकतायां इक्षिरेनीश ब्दमित्यादिपू्रविरोधोऽपि न असरति । निभेष्यसमर्पकतयैक 
वाक्यतयेव भामाण्यसंमवे न वाक्यभेदेन गणप्रापकता युक्त । नेति नेतीति असक्तसर्वनिषेधेन विेषपरिदेषायोगेन न 
श्रखदेलादाविव पञचुदासराश्रयसेभवः । विश्वं सलं दवापपेखनयोवीक्ययोरनिंषेधद्योतकपदाभावाच पपच्मिथ्यात्वादिनिषेध- 
परतया तयोजनसंमवः । “सादी चेता” शयघ्रावियासिद्धसाक्षित्वाजुवादेन ब्र्टूवादिविधानासंभवान्न गुणसमर्पकलमिति 
नं नि्यणमियनेन गिषरेधापपत्तिः । निषेधैकवाक्यताथामपि देवता्विभ्रह्दाविवावान्तरतासर्य॑साप्य ्ीकारात्सा्वस्यादि- 
व्यावहारिकत्वसंभवः । नहि इत्रप्यद्वैतयुणस्यतया बोधितम् , येन तदसिद्धिः सात् । आल्मेेबोपासीतेखत्र प्युपासेरनेन 
हयतत्सवं वेदयुपसंहाराज्केयसमधैणमेव । एवं सयव दयेकचिज्ञानेन सर्वैविज्ञानोप्पततिः । आनन्दादयः प्रानघेतिस्रं हि 
लश््याखण्डवाक्याथपिखयर्थ वाच्यवाक्याथौपसंहारं गोचरयति नतूपासमार्थं गुणो पसंदारम् । नरि निर्पिरेषसोपासनं समव 
वरीटयुत्तस्तापनीयादिश्ुतोपात्तेरपि ज्ञानपरत्वमेव । ईक्ततिकर्मति सूत्रे त्रिमाघोहवरावरम्बनोपाधिविदिष्ट्ेव ध्येयलमुच्यते 
इति न विरोधः । अपहतपाप्मखादिकं यथा जिज्ञायकोटौ अविष्टं मैवे सलकामलादिकमिति नापहतपाप्मलादिकमिव 
सद्यकामलादिकमपि तत्तविकं मबिठुमहेति 1 नहि सगुणन्ञानं मोक्षसाधनम् ; तख सुक्तिसाधनल्पराणां वचनानामवान्तए- 

सुकतिसाधनतापरखात् । एतेन-थगात्मानं प्रेरितारं च मत्वेदयादिश्चुतयोऽपि--व्याख्याताः । नियणकञानमेव मोक्चसा- 
धन; स्वेषामपि वेदान्तानां तत्रैव तालर्यीत । असुपासि्रकरणस्थानामपि सल्यकामलादीनां पूषाुमच्रणमच्रवत् उपासना- 
श्रकएणे उत्कषकष्यनात् तज्ज्ञेयलादिना न तत्सयलनिभैयः, एवंच निर्यणवाक्यलैवापच्छेदन्यायेन निषेधलात् फलवस्स 
क्िधावफठं तदङ्गतिति न्यायाच्च सगुणवाक्यापेक्षया आवस्यत्तद्वाधिततया न सगुणपारमार्थिकता युख्यते । यथाचान्ना- 
न्यशपिद्रोपसंहारविषयोपक्रमाधिकरणन्यायः, श्वुतिलिङ्ञाधिकरणन्यायः, समकक्ष्यविषयसावकारनिरवकारान्यायः सन्निपात- 
न्याय न अवर्तत तथा पूरवेमेव निरूयितम् । चागपञ्यन्ययेनोपर्संहार स्तु निषेधयोरुपसंहारस्य न ब्राह्मणं हन्यात् नाघ्रेयं 
हल्यादित्रेव बधिततवा्नात्रावकारामाप्रोति । पतेन--ेयप्यव्िंतमिति चैयुण्यमिषेधस काकेभ्यो दधि रश्यतापितिवत् 
सामन्यनिषेध एव तासयैमपि- सूचितम् । विरोभ्यवाघकावतारस्थरे एव प्व्तमानख्य सविशेषणे हीति न्यायस्य धमा- 
न्द् न यदयरीलयादो धर्मनिषेधे बाधकामावाचात्नाभवृत्तिरिति मन्तस्यम् \ शुणवाक्यानां पूरवेतनानां पाश्चव्यानां च 
णान् तटस्थीकलख बरह्मगोधनार्थलात्, गुणतात्ययीमावाननोपां्ययाजन्यायोऽष्यत्र प्रसरति । पएतेन-अयुभूतिः, निर्वि 
शेषा, अनुमूतिलात्, इति ग्यतिरेकष्यलुमानमपि साध्याप्रसिद्धिव्याघाताभाससाम्याअयोजकतागाधानामभावादन्न बाधक- 

मिति--सब्ितपर् । नदि ज्ञानानन्दामेदवादिनां उततिरुपज्ञानश्याप्यानन्दाभेदोऽभिमतः‡ येन दुःखज्ञानानन्दता समा- 
क्ये । व्यावृत्तिवोधसमानसत्तकधर्मेण भिघ्रलनिरविरोषल्रयोर्पपत्त्या न अहातुच्छतादिपसङ्गः । पतेन-- ब्रह्मविचारः 
विषृयलोपपत्तिरपि--श्याख्याताः आरोपितधर्मेण स्वेप्पत्तेः ! पूर्वपूरवाध्यासतिद्धधर्मव्वे धर्मान्तरारोपाहीनापुपपन्त्या 
षमोतोपा्थमपि न धमोौन्तरसत्वापत्तिः । शदधेऽप्यनिदासंवम्धेनारोप्रसंभवादिति न ब्रह्मसगुणत्ये साधकानि बाधकाभावो 
वा ! किंतु तनियणमेव । तत्रच खतःखिदधे यद्यपि न स्फरयं्थं श्रमाणमयेकषितम् ; तथापि तदृक्ञाननिषृत्य्थ तद्पेक्षित. 
मेवेति तत्रोपनिषदः श्रप्मणयामः । नदि संसगबोधकत्वेनैव वाक्यत्वे, ठु खरूपवोधकत्वेनापीति पूममेव मिरफि 
तकिति घंस्ेवोधं विनापि जन्कयितावच्छेदक्परपत्तयाश्नुपस्थितसःपिः जह्लणो लक्षणय खुहु्वाक्यवत् शत्तिमन्तरेण वोप 
सिदधिगस्यतं .ऊम्रदेव- ४ घयतेद-ननिरसकस्बमपि--ञ्याख्यातम्$ अशरीरं शरीरेष्वनवस्येष्यवस्थितमित्य- 

४ - ड व £ व्ाविखश्चवमलम्क्यखडङषष्रतिपाद 
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।, 

[ ब्रह्मणो निरैणलनिरक्ारत्वयोर० ] गोडजयानम्दीयुता । ७४९ 
४१ ~~~ ~~~ ~~~ ^~ ~~ ~ ^-^ र ५१५ 

दहिरप्मयः पुरुषो दृर्यते इति दृर्यमानलेक्तिरपि भतीकोपारने उपाखसक्षाठ्फारानियमेऽपि संपदुपासमे' तस्य नियतत्वेन 
सगुणपरत्वेऽपयुपपयते । एतेन--तदलुपरविर्येलादिकमपि--व्यास्यातम् $ खघष्टकायोभिव्यक्तलय्येव तत्राचुपरवेरारूप- 

व्यात् । एतेन--“चवा अप्यस्य रूपय जिदं दशन काष्चिणः” इति स्परतिरपि-व्याखड्याता; आवियकरूपवतोऽपि तस्य 
ज्ञानदवाराऽवान्तरयुक्तिसा नलात् । वस्तुतस्तु--न परमापमकमीजितं परकमौभितं वा मोतिकं मायिकं वा शरीरगङ्गीकर्त 
दावयते, संसारिलापत्तेः, इ्यपत्तेश्च । तस्य बरह्मह्पत्वैऽसरिषटम् । तद्धिनध्वेन तद्य सदयत्वे नेतिनेतीयादिश्वुतिविरोधश्च । 
नहि प्राृतपाणिपादादिनिषेधपर्तयोक्रुती नायुषपत्तिः; संकोचकम्रमाणाभावात् । पफतेन--भगवद्ियदो न नियः विभ्रहलात् 
इयलमानमपि साधु इति-सून्वितम्; साधनन्यापकलाच् पङृतलयुपायिः, पवैथाच सथुणवाकयवत् सविग्रहवाक्यानामपि 
दुबेख्लात् न ब्रह्म साकारमिति तजनिविंरोषल्रमिव तदनाकारत्वमप्युपप्मेषैति सर्वैमनव्यमिरि-- निरूपयन्ति ॥ 

(२) तरङ्गिणीकारास्त॒- 
ब्रह्मच सगुणमेध । तत्रच ब्रह्म, खसमानसत्ताकधमैवदिलयायजुमानानि साधकानि । सखपदेनच श्छन्तसमन्वयावसरे 

धटघ्य पक्षे साष्यस्तमन्वयावसरे ब्रह्मणः प्ररामशात् पराथासुमराने शब्दखभावोपन्यासतस्यापि योगेन नाथान्तरादिकम् । घर्म. 
हीन नावतिष्ठते इद्यस्य न धभैव्याप्यमिदयर्थः, कितु धर्मरहितलद्रल्यमिति न किद्धसाधनादिकमपि । छद्धस्यापि वेदान्तता- 
त्पयैविषयल्रादिसतत्वात. न हेलसिश्यादिकम् । एतेनाप्रयोजकत्वमपि निरस्तम् । नदि सगुणवाकयान्यपरव्ह्मविषयाणीति 
युक्तम्; सगुणातिरिकिनिर्गुणखादयाप्यसिद्धेः, नहि निर्भुणव्राक्यानि तात््विकलेन गुणान. गोन्वरयन्ति, कितु वस्तुगदयया 
ताच्विकान् तान् विषयीकुरबन्तीति न दोऽपि दोषः । पररः पराणामियपि सगुणपरमेव; तेजोबल्श्रये्यत्र तस्येव 

मरक्रमात् ॥ अन्यथा सदेध सोम्येदमसरदेवेपतिवाक्ययोरपि प्रपष्वः खषः अकू सद्सच्छन्दोक्तपरापरवह्यविषय इति 
वाक्यार्थः स्यात् । एतेन--कारुभेदेन सगुणनिगुण्रुोरुपपत्तिरपि--पररास्ता; गणमिथ्यालासिद्धेः । वस्तु. 
तस्तु--शानं निलयमिखादिश्ुतिविरोधात्तदनियत्रमपिः न संभवति । एतेन--एष निलो महिमा ब्राह्मणस्येति 
वाक्यमपि--व्याख्यातम् ; नह्यत्र ब्रह्मणरन्दो ब्रह्मवित्परः, येनातमखर्पनिखताबोधन एवास्यापि ताव्यैम् । 
बह्यविदो बदन्ति ज्राह्मणा विविदिषन्ती्यादौ बहुक्चननिदिंश्यनां एकवचनेनोपादाना्ंमवेन बाह्मणद्न्द य जह्यपरलस्येव 
युक्तचात् । नदि अनन्तादिवाक्यनसुपासनाप्ररणस्थानां निगणभ्रकरणे उत्कः संमवदुक्तिकः ॥ सगुणवक्यसामाः 

न्यद्येवं तत्रोत्कषोप््या ज्ञेयसगुणलस्येव प्रप्निः ! यथाचात्र परच्छेदन्यायादयोऽप्यसुकूखस्तथास्यत्र विस्तरः । सर्वथा सगु- 
णमेव परमार्थः । नहि निर्णे वेदान्तानां बाक्यरूपाणां अत्तिः संभवति । राक्षिलक्षणीगौणीनां कस्या अपि वत्तसत्रासं- 
भवात् । नि वृत्ति विना शब्दभ्रामाण्यपुपपव्यते । खुप्तोयितस्यापि संबन्धग्रहो वियत एव । यदाच स नासि वोधश्च 
वियते, तदाऽसुमानाधीन एव स इति न ब्रृतति गिनापि प्रामण्योपपत्तिः । एवच साधकसत्त्रात् बाधकाभावाच्च सगुणमेव 

बह्नेति सिद्धम् । पतेन--त्रह्मसाकारमपि--भ्याख्यातम्; स्वाणि रूपाणि विचि धीरः नामानि छृल्याऽभिवदन् 
यदास्ते । धाता परुरस्तादित्यादिस्षैजगत्कतृलनह्यायुपदेष्टवादिलिङ्गेः तं सख मिलयादिसदलयत्वादिलिङ्गैः परं॑ब्रह्येति 
श्ुलाच सहत्रीषोदिवाक्यस्थसशुणपरमात्मपरसेवावगमेन तख सव्िप्रहलसखापि सिद्धत्वात् । अश रीरमियादिनिषेधासु 

शरह्कतदारीरगोचरा इति न कोऽपि दोष इति सर्वैमनवयमिरि--प्रतिपादयन्ति ॥ 

८४) टघुचन्द्िकाकारास्त॒-- 
खप्रागमावन्यतिरि्तेति विवरणानुमाने सखोपादानगोचरेति नैयायिकानुमानेच खशाव्दस् पक्ष्छन्तान्तरपरत्वेऽपि प्रकृते 

सिद्धसाधनप्रसङ्ञेत तथाङ्गीकरटुमरक्यत्वात् जह्य खसमानसत्ताकषम॑वदित्यनुमानं न साधु । धौर्विना नावतिष्ठते इल्यख 
धर्मरहितं नेवयर्थकत्मेऽपि अविदाकारे ब्रह्मणो पर्मद्ल्यमेरत्वाखन्ताभावरूपधमाधिकरणत्वात् सिद्धसाधनमेव । णद्ध 
वेदान्तताद्ैविषयलपक्चे कव्यिततद्वत्वेऽपि प्दा्थत्वा्यभावात् हेतवतिद्धिरप्यपरिहायैव । द्रैतमिथ्यात्वश्रुतिवाधितत्वेन 
गणताच्िकताया अयोगेन सगुणश्चुतीनां वस्तुगल्या ताच्तिकयुणवद्विषयकललयाप्ययोगेन तासामपरव्रह्मविषयल्वं निगुण 
श्तीनां पररह्मविषयल मिति विषयविवेक उपपयत एव । एतेन--अन्तस्तद्धमोपदेरादिख यधिकर णानि--च्याख्य- 

तानि; नहि व्यावहारिकविषयवुद्धिपू्कारोपः प्रधानादौ हक्षणादीनां संमवतीति व्यवहारिकेक्षणादिभिः सयुणात्मतिद्धान्ते 
नोपपरयते । एतैन-गुणनिखलम्रतिपादकानां सर्वेषामपि व्यावहारिकनिललपसत्वेनेवोपपत्तिरिदपि--सुचितम् ॥ 

यन्नहि प्रकरणे यदास्नातं॑तज्रन्वितुममोग्यद्य योग्यस्थछेऽन्यत्रोत्कषैः यथा पूषाजुमन््रणमन्त्रादेः । प्रकृते तु अन- 
न्तलादिकमिव सदयकामलादिकञुपासनाप्रकरणयोग्यं' ज्ञानंप्रकरणायोग्यं न त्रोत्कषटुं योग्यमिति न विरोधः । एवंच निर 
धमेव परमार्थः, नु सगुणम् । निरगेऽपि तस्मिन् वेदान्ताः लक्षणया ्रमाणमेवेति पूर्ैमेव निरूपितम् । वस्त॒ततु-- 
चाकयन्नानं त्रिना बोधकलादशेनेन, प्रतिबन्धक्त्रिरहे विनापि संबन्धम्रदं सुषुपतस्थल इ तत्तवमसीलयादिवाक्यनच्छब्द्कोध 



५६० अद्वेतसिद्धिः । [ परिच्छेदः २] 

अथ अह्मणो ज्ञानत्वाद्युपपत्तिः । 
वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणविम्बफलाधरोष्ठात् । 
पू्णन्दुसुन्दरमुस्वाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि त्वमहं न जाने ॥ 

नजु- निरविदोषं चेत् ब्रह्म, तदि जञ्चैवेदः ज्ञानामकमानन्दात्मकूमद्धितीयं नियं साक्षि चेति नोप- 

प्यते । तथादि-त् तावत् ज्ञानत्वं फः जातिविरेषो वा, साश्चाच्यवहारजनकत्वं वा, जडविरोधित्वं 
वा, जडान्यत्वं वा, अक्ञानविरोधित्वं वा, अर्थप्रकारारमकस्वं वा, पराद्धीकृतं वा । नादयः; वृत्ति" 
परतिषिस्मितज्ञाना्रासेषु तत्सम्भवेऽप्यखण्डरूपनरह्मन्ञाने तदयोगात् । न द्वितीयः; फटोपधानस्य 
खषुष्त्यादभावात्, राक्त्यादिरूप्खरूपयोग्यताया अपि सुक्तावभावात्। न ततीयः; खरूपक्ञानस्य 
नित्येन तद्धिरद्धस्य जडस्य निलयनिव्रस्यापातात् । न चतुर्थः; "सदयं क्ञान'मित्यदो अचतव्या- 
दत्तेर्थिकत्वोक्तिविरोधात् । नच पश्चमः; अज्ञानस्य नित्य निचरच्यापातात् । न षष्ठः; मोक्षे अन्यार्थो 
देखाभावात्, खरूपो्धेखे च_खविषयत्वापातात् । न॒ खक्तमः; पराद्गीरूतजातेव्यवहारहेत॒त्वा- 
देवो त्वन्मते संभवादिति चनन; अथेधकारात्वशेच ज्ञानत्वम् । सु्ावथोमावेऽपि तत्संख टयका- 
शात्वस्य कदाचिंदथ्वनप्रनाप्यनपायाव् । अतपव--अथेपकाशरूपत्वं ानस्वं अद्मणः कथम् । 
अन्याथौभावतो मोक्षे खेन खस्याप्यवेदनात् ॥ दति-- निरस्तम् ॥ 
यचु- आनन्दत्वं जातिविदोषो बा, अनुकूलतया बेदनीयतवं वा, अनुक्कूखवेदनत्वं बा, अजुक्ूल- 

त्वम वा, ज्ञानात्पतत्वसेव वा, दुःखवियोधित्वे वा, इःखाभावोपरुक्ितखरूपत्वं वा, पराङीकूतं 
वा । नाद्यः, अखण्डखरूपानन्दे तदभावात्, न दितीयः, मोघ्षे वेदितुरमावात्, आत्मनोऽवे्य- 
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गोडन्रह्यानन्दी ( टघुचन्द्रिका ) 1 
भगव द्वि्रहस्यानिद्यदव प्रिथ्यात्वादियोगेऽपि च्यवहारकाडे तदुपाखनासं भवेन त्फरचित्त छ्यादिकं यख देवे परा 

अक्तियैथा देये तथा गुरौ । रस्यते कथिता द्यथौः प्रकाञ्चन्ते महात्मनः ॥ धर्मः सलयद्योपेतो बिद्या वा तपसा- 
न्विताः ॥ मद्धस्यपेततमाव्मान न सम्यक्प्रपुनाति हि ॥' इयादिश्चुतिस्म्र्युक्तमभ्याहतसम् । गुद्सेवाफर्वलत् ॥ नहि 

यु्देहो निलयादिरूपः प्रस॑मत इत्याशयेन शओीवन्यक्तोऽप्याचायः पूरष॑सन्चितमज्ननवासनया शरकष्ण “स 
वरित्यादि । अर्थप्रकादातपकत्वमिति । प्रकाशत्वमश्रका श तिरोधित्वम् । -अप्रकाशात्वं चाज्ञानतभोऽन्यतरत्वम् । 
तथाचारोकेऽतिन्यसेरथति अरथत्रिषयकेयथैकम् ! अखण्डरूपन्रह्येति । गिषैमैकेकग्यक्तिख्यव्रस्ेयधेः । सुथु्या- 
दाषिति ! तथाच वरन्निप्रतिषिष्बितस्येवोप्ायक्तवरात् जाअत्सखभ्नयोरपि शुद्धे तदमायादसंभवः । एवं स्वरूपयोग्य- 
तापश्चोऽपि व्याख्येयः । तद्िरुद्धस्य अक्ानतत्कार्यख । तथाच जडचिरोधित्वं जडनाद्यकल्वं _ भ्रतिजिभ्बित एव, न 
शुद्ध दइदयसंमवः। अद्तव्याचुत्तेः जडभ्यादत्तः । अज्ञानस्येवि ॥ तथाच बृत्तिप्रतिबिम्बितस्यैवात्माक्ञाननाशकस्व- 
भिति भावः । उदलेखः विषयिखम् । यद्यपि जडान्यत्वोपरुक्षितस्वरूपत्वमपि रक्षणं संभवसेव, अतद्वादृत्तेरिव 
जडभ्याद्ृत्तेः शाउ्दत्वेऽपि श्चतिविरहात्; तथापि ज्लानान्यत्व रूपजडस्वख श्ानटव घटकत्वे अन्योन्याश्रयाद्विद्चातसयुः- 

क्ान्यतरस्वादिरपं जडत्वं तद्वयकं वाच्यम्; तथाच तद्पेष्ठया रघवाद्थेश्रकादाव्वमेव रक्षणं युक्तमिद्यारयेनाह-- 

अथेषकारात्वसिति । अथैम्यवहारजनकतावन्छेदकवश्वं भर्थेद्छाजनकतावष्टछेदकवशवमिति यावत् । उक्तावच्छेदकं 
च जलागर्बजातिः । सा च तत्तद्थस्यासस्वापादकान्ञानविशे धिचेतन्यचरत्तिः । चेरन्यस्य तद्धिरोधिववं च पयाद्वदिद्यमान- 

सुखादौ च तद्कारदत्तित्िरिषटपवेन विचसानसुखादौ च तद्विरिषववेन । वि्यमगनसुखादावपि चर्यङ्गीकारे त॒ दृसिविशिषट- 
वनेव वदधोच्यम्। यद्प्युक्तजातिर्विदिष्टविश्रिष्ठा जाधातुवाच्यतावच्छेदिका; तथापि तद्विकषिष्टभिन्नाया ्षानपद्रुधयव्यक्तेः 
चतं स्वेन कानसखरूपमविनक्ीयाशयेनाह--मुक्ताविति । तत्संखष्टपरकादास्वस्य अथैमकाकशस्वरूपख ॥ 

नन्कामनो वेधव्वाभावे मोक्षे वेदितुरभावेऽपि च न क्षतिः अञुकरूतया प्ऱादामानष्वस्य चाध्यषवात् , 
"~~~ -------------------------------~------"~--~-------~--------------=------------------------- + 

उपपरयत एव । नच तत्नाजुमानमेव माणम् ; शाब्दयामीयायजुम्यवसायादिविेधादिति निगुणमेव शाखाः । पलेन--~ 
बहमनिरकरल्मपि--व्याख्यातम् ; सहख्रीषादिवाक्यानां गुणद्वारा ॒पररमात्मघरपरसमर्पणपराणां अमाणान्तरबापितत्- 
स्पयलगोधनेऽतात्पयोदिति स्रवेमनव्यमिति- विरेचयन्ति ॥ 

इति बरह्मणो निगणत्वनिकारस्वयोवपपर्िः ॥ 



[ ब्रह्मणो ज्ञानसवाशुषपत्तिः ] गोड्र्मानन्दीयुती । ७५१ 

त्वाच्च । किंच आनुकस्यं किंचित्सापेक्षम्, चान्यं प्रति तद्युक्तमिति खं यवः वक्तव्यत्वेन सविरष- 
त्वापातात् । अतण न तृतीयः। किच वेवनखभावादधिकस्याकूटस्य खाभाविकते 'सखण्डत्वापात 
ओपाधिकतवे कदाचिदानन्दनिच्रखयापातः, न चतुर्थः; उक्तरीत्या आयुक्रव्यारसंभरवात् । अतपव-- 
निरुपाघीषटत्वमानन्दत्वमिति- निरस्तम् । न यञ्मः; दुःखादिज्ञानस्यापि आनन्दृत्वापातात् 1 
विषयालुद्धेखिज्ञाने तयेति चेन्न; ज्ञानस्य सविषयत्व नियमात्, "विक्ानमानन्द् बह्येत्यादौ विक्ञानपदेः 
नैव दुःखब्याचृत्तिकिद्धावानन्दपदवेयथ्यापाताच्च, न षष्ठः; बिरोधस्य निवतेकत्वादिरूपत्वे दुःखस्य 
नित्यनिचृच्यापत्तः तादात्म्यायोभ्यत्वरूपतवे घटादावप्यानन्दत्वापातात् , "विज्ञानमानन्दं ब्रह्ये'ल्या दौ 
डः खव्याघर्तेरार्थिकःवोक्त्ययो गाव । न सक्षम; वेदोषिकमोशक्षे चदुक्तस्य दुःखाभाषे सलयपि आनन्दा- 
भाषैनापुमर्थत्वष्य तन्मोक्षेऽप्यापातात् । नाष्टमः; पराज्ञीकृतस्य निरुपाभ्यनुक्रूखवेद नीयत्वादेस्त्व- 
न्मते अर्संमघात् । यदि चानन्दत्वादेदुर्निरूपत्वेऽपि तदधिकरणं बह्यावाध्यमानन्दाद्यात्मकं च, तहिं 
सत्यत्वादेदुर्निरुपत्ेऽपि तदधिकरणे जगदबाध्य सद्ात्परकं च स्यादिति-चेश्न; आनन्दत्वस्य 
निरपाधिकेष्टत्वरूपत्वात् न्च दुःखाभाव अतिव्या्तिः; दुःखामभावस्यापि खुखरोषत्वात्, अभा- 
वस्य विरोधिभावान्तरत्वाभ्युपगमात् । नच मुक्ता विच्छापाये आनन्दापायापरत्तिः; इृषटत्वोपरक्षितस्य 
खरूपस्यानपायात्, उपलक्षये च तद्वच्छेदकसचव स्यातच्रत्वात् । नच-निरूपाधिकेष्त्वं खाभाविः 
कमो पाधिकं वा; नान्त्य ब्रह्मण आनन्दरूपत्वामावापत्तेः, आधे वः लि 
आये सृखुणड्ुन्नापत्तिः; द्वितीये अआनन्द्पदवेयथ्यं मिति--वाच्यम्; 
जातियीदर्निवन्धनधवत्तिकतया पददयप्रयोग्यस्य व्याचरननिमेदेन सख्वाएव्यात् । णतेन विषयायुद्धेसि 
ज्ञानमेवानन्दं यपि युक्तम्; ज्ञाने बिषयोट्धेखनियमस्य प्रारोच निरासात् । पवचानन्द्त्वस्य खनिरू- 
पतया न तचयायेन जगतश्च सदाठमकत्वापादनसि त्ति 1 क्रिच जगति सदाद्यात्मकतवे बाधकं दद्व 

गोडबह्मानन्दी ( टघुचन्द्रिका ) । 

तत्राह--किंचाज्ङ्कस्यमिति । सविदोषत्वापातादिति । मोक्षेऽपि श्प्रतियोगिकानुयोगिखस्य स्वसः 
न्वाच्यत्या प्रतिथोगिखाजुयोगिव्वरूपसद्यविरोषापातादिलधैः । आनुक्ट्यासंभवारिति । सुखस्वरूपत्वमनु- 
दूरत्वम् । मोक्षे सुखत्वजातेर्विषय संबन्धजन्यवृत्तिविश्चेष्ावच्छिन्नयि दुत्तेरभावेऽपि तदुपदिताभिश्नरूप मस्वेवेत्ति नं 
दोष इति बोध्यम् । दुःखव्याचृत्तिसिद्धावि ति । क्षषनपद्गनन्दपद्भ्यां क्ञानास्मकचो धनेऽपि ज्ञानपदस्य जडन्या- 

बृत्तौ आनन्द्पदस्य दुःखन्याद्रत्तौ तास्पर्य कर्प्यते । पदद्धयसा्स्यानुरो धादिति न वोष इति च॒ ध्येयम् । नयु-- 
दुःखततसाधनान्यसररूपरतव॒दुःखविरोधिम् , वेषयिकसुखतस्साधनयोरपि रागादिद्वारा दुः्खषाधनस्वात् श्ुद्धास्मन 
एवोक्तस्वरूपत्वम् , तत्रा--विक्नानमिति । बिरूपाधिकेष्त्वरूपत्वात् भन्येच्छानघीनेच्छाविषयत्वयोर्यस्वरूप- 
रात् । उक्तयोग्यत्वं च सुखत्वम् । तदिदिष्टं दृत्तिविरोषावच्छिन्नविदपं बोध्यम् । ननु--ज्षानव्वानन्दव्वयोः कादा- 
चित्के जगस्कारणत्वादिवदस्वामानिकत्व पिति--चेश्च; इष्टत्वात् ! एवमपि “जगत्कारणत्वं तरस्थरश्चणम्, अनन्द 
स्वादुप्ररक्षितन्यक्तिक्षणया बोध्या खरूपलक्षण'मिति सिद्धान्ताभ्याघातात्, जगर्कछारणत्वादेः शुद्धे अनङ्गीकारयक्षि 
ज्लानत्वादैः शुद्धनिष्टख ततो वैरुश्चण्यसं भवाच्च । सुखदोषत्वात् सुखभ्य जफर्वात् । तथाचान्येच्छानधीनेस्छा- 
विषयत्वं तत्रासिद्धम्; सुखा मिष्यत्तीऽछया तस्येषटत्वश्त. । सुखविदोषट्वादिति पटे यदा दुःखाभावोपरुड्धिः> तदा 
सखुखविरषोपलब्धः सुखविरोष एव दुःतामाक्वरूपेणेचछाविषय इयर्थः । जमावस्याधिकरणात्मकलषमतेऽप्यषह-- 
विसोधिभावान्तरेति। म्रतियो गिश्चुन्यभवेयथः । तथाच तादशमावस्यारमस्वरूपष्वे रक्ष्यप्वम् । अनात्मखरूपस्वे 
च निरस्पाधीच्छानिषयत्वाभावदेव नातिग्याक्षिरिति भावः । इच्छापाये उक्तयोग्यस्वापाये । दष्त्वोपटक्षितेति ॥ 
उक्तयोग्पत्नविरिष्टरूपवाच्यार्थद्वारा जआनन्दपदरध्येयर्थः । अनपायादिति । वथा जानन्द्पषवाप्यसख युक्तादन 
पाय इष्ट॒ एव; तत्पद्ङक्ष्यैवाविनाशित्वादिति भाषः 1 उपर्य इति । रक्तरक्षयेयथः । तदवच्छेदकेति ! 
उक्तरक्ष्यतावनच्छेदकेलयथः । ज्ञानातिरेकि ज्षानत्वभिन्नम् ॥ सखण्डत्वापत्तिरिति 1 मोक्षेऽप्यानन्दद्वख वाच्यतया 
सदयत्वेन सलयधर्मैवच्च पर्तिरित्यथैः ॥ वैयथ्यै मिति । अषि शोषः । तेन क्तानस्वरूपानन्द्स्यस्य मोक्षेऽपि बाच्यस्वेन 
सलयधम्रौपत्तिरपि भ्यत दति तदुक्त्या न ॒न्युनस्वम् । जातिसेदेति 1 क्ञानत्वानन्दुत्वरूपज्ातिद्रयेसयथैः 1 तथाच्च 
ज्ञानस्वानन्दस्वयोः नारेदः, किंतु तदुपरक्षितम्यक्योरिति मावः । विषया नुद्धेखिक्तानं खसमसत्ताको विषयसंबन्धो 

यत्र तद्न्यो जानपद्अयो गजिषयः । वुःखक्षानमपि विवादमकःप्वादृानन्द् एव । अतएव तत्काडेऽपि विष्ूपा्मनि 
४सा न भवं वितु यूयास'प्िति परममरेम। अथा -दस्पा्डितस्वरपत्वसथः। तथाच दुःखब्रिषपरकप्वघ्रडितस्य मातम्दु- 



अदेतसिद्धिः 1 [ परिच्छेदः २१ 

न स्वानन्दे, वस्य दगनतिरेकात् । एतेन--निरूपाभ्यलुक्लकत्ववेदनीयं खुखं मतम् 1 

निविरोषमवेदं च कथं ब्रह्म खुखात्मकःमिति- निरस्तम् परमभेमास्पदत्वेन वेद्यत्वात्, सखवेद्- 

नकनदाभावात्, बेदनामावेनाखखत्वापादनाखपपत्तेः । नज--अद्धितीयत्वं द्वितीयाभावविशिष्टत्वः 
तदुपठक्षितत्वं वा, उभयथापि विेषणमुपलश्चणं वा द्वितीयाभावः भामाणिकब्चत् , तदा तेन सद्धि- 
तीयत्वाप्तिः यप्रामाणिकथेत्, तदा द्वितीयेन सद्वितीयत्वापत्तिः । नचाभावे द्वितीयेऽपि न मावा- 

ददानः; अभाववद् द्यस्य धमदेरष्येवं आामाणिकत्वे बाधकाभावादिति--चेच्न; ्राभाकररीत्या 

द्वितीयामावस्याधिकरणानतिरिक्तत्वेन प्रामाणिकत्वेऽपि तेन सद्धितीयत्वाभावात् । नच--णवमज- 

लब्धैः पार्थक्येन प्रमाणत्वोक्तिरयुक्ता, भमेयानतिरेकादिति-वाच्यम् ; अतिरिक्ताभावचादिमित 

पव तदुक्तेः, अतिरिक्तामावानभ्युपगमेऽपि अभावत्वप्कारकज्ञाने तस्परामाण्योपपत्तेश्च । ज़॒चागृत- 

व्यावृत्तेरपि बह्यमा्रतया मेदश्तच्वापत्तिः; इष्टापत्तेः, अदरतनिरूपितव्वे परमदतमिथ्यत्वान्मिथ्या । 
मेदो ब्ह्माभिच्चतया सत्य एषेति [भ 

७५२ 

त्वादिकम् १ 

तवि । नच--प्राभाकरमते प्रतियोगिमद्धिकरणव्याचच्यथ केवव्यादि.- 
विरोषोऽवह्यमधिकरणे वकूव्यः, तथाच स एवाभावः, अन्यथा तेषामप्युपपत्तिरेवेति--वायच्यम् ; 

यस्मिन् कदापि न_प्रतियोगिसंबन्धः, तस्पिन खरूपरूपोऽमेद _एव कैवल्यम् । यसिश्च कवाचित् 
सोऽपि, तदा तसन् भरतियोगिमदधिकरणकारमिन्नकारावच्छिन्नमव्धिकरणमिति न केवल्यस्याधि- 
करणातिरेकः, नवायुपपत्तिरिति । नच--एवं गुणगुण्यसेदवादिमते शोक्ल्यादेरिव राक्त्यादेरपि 
भावरूपधर्मस्य वब्रह्माभेदोऽस्त्विति- वाच्यम्, शक्त्यादिना_ सदामेदश्राहक मानाभावात् । अस्तुवा 
द्वितीयाभावोपटक्षितखरूपत्वमद्धितीयत्वम्, तस्यच. प्रामाणिकवेऽपि तस्प्रतियोगिनो द्वितीयस्य 
खश्नोपमुकतनिगरणादाविव ध्रामाणिकत्वानापत्तेः। पतेन--द्वितीयामावस्य प्रागभावादित्वे दितीय- 
स्यानिद्यत्वमाचं स्यात् , नतु मिथ्यात्वम् , अल्यन्ताभावते तूपलक्चषणत्वाय्यपपत्तिः; सदातनत्वात्, 
शुतितात्पर्यविषयस्वादिकार्यानन्वयित्वेन उपटक्षणत्वे अल्यन्ताभाषासिद्धिः । पर्वच देताभावस्ता- 
च्िकशचेत् तेन स्यात् सद्वितीयता । अता्िकशद्धेतेन सद्वितीयत्वमापतेत् ॥* इति--परास्तम्; 
खरूपातिरेकतया तत्प्रमाया अवुदेदयत्वात् , तद्रोधस्यावान्तरतात्पयंण य थाकथञ्चित्संभवात्, 

गोडब्रह्मानन्दी ( कधुचन्द्रिका ) । 
त्वम्, किंतु विदंरस्येति भावः । ज्ञाने चेतन्ये ! विषयोद्धेखनियमस्थ विषयसंबन्भरसमसत्ताकष्वसय दश्यधरितत्वसय 
वा । आनन्दे आनन्दरूपे । आनन्दस्वविरिष्टरूपं त॒ दरयस्वान्मिथ्येवेति भावः। निरूपाध्यनक्ूकत्वतवेदनीयं 
अन्येच्छानधीनेच्छाविषयत्वेन वेद्यम् । परमप्रेमास्पदत्वेन अन्येच्छान्धीनेच्छाविषयत्वेन । उपहितस्येति शेषः । 
वेदनाभावेन वेचत्वाभावेन । अयुपपत्तेरिति । तथाच उक्तबिषयस्वमेव रक्षणं संभवतीति वेदयस्वाभावेऽपि न 
कृतिरिति भावः । विरोषणसिव्यादि । विशेषणसुपरक्षणं वा यो द्वितीयाभावः, ख प्रामाणिकः तस्वावेद्कमान- 
वेश्चत्तदा ब्रह्मणः सद्धितीयत्वं तेनेव स्यात् । यदि दितीयाभाव उक्तमानवेद्यः, तद् भ्रपञ्चरूपस्तस्तियोगी ससो 
वाच्यः; भावाभावयोरेकमिथ्यासवे अपरसलयस्नियमात् । तथाच ब्रह्मणस्ताचिकप्रपञ्चवापत्तिरि यथः । धमदेरिति। 

जह्मणो धर्मः सा्वङ्यादिः आदिपदात् ब्रह्मकार्य निदा तस्येलथैः। सद्धिती यत्व भावात् तारविकद्वितीयवस्वा- 
मावात् } वथाच वरिरोषणत्वपक्ष न दोषः; बरह्मणि तस्खरूपाभावखापि द्वितीयाभावस्वरूपेण कटिपतेन विरोषणत्व- 
संभवात् । “अद्भत ज्ञास्वा सुच्यतः इति वा्यार्थे विरेष्यभूतव्रह्मान्वितक्ताने देताभावस्याप्यन्वथसंभयेन विशेषणत्वं 
संभवलवः; छदधब्रह्मक्ताने बह्याभिन्नस्वेन द्रैताभावखरूपस्य विषयत्वरूपान्वयसंभवात् । नच--षवमपि दवैताभावस्व- 
विशिष्टसय वरिरोषणस्वासिद्धिदोंष इति--वाच्यम् ; दैवा ाबस्वोपहितसैव निरोधणत्वसंभवात् , अवान्तरबो मादाय 
विशिष्टस्यापि विदोषणवव संभवान्नेति _ भावः । तेषां प्राभाकराणाम् । ऊेवस्यं केवस्यविशेषणकार्थकछारि । तथाच 
तत्र कैवल्यं नोपादेयमिति भावः। अधिकरणमिति । अवच्छि्ान्तमात्रस अरतियोगिमद्भिकरणेऽपि सस्वादाद-- 
अधिकरणमिति । प्रतियोगिश्यन्यस्वेन प्रतीयमानमधिकरणमिल्ेः । असेदय्माहकेति । अलन्तामेदहकेद्थः 1 
तथाच मेदभेदस्वीकारेऽपि शक्लयादीनां सद्यत्वे अद्ैतशुलनुपपत्तभिथ्यास्वमेव । अल्यन्तामेदे ठु न मानमस्तीतिं 

, ; » प्रल्यायकसन्निकर्षा्यमावात् + 

- + सावत भवततत स्मेव देताभावरसोपलश्षपष्वं --बाभ्यम् ; भत्यथा गलेषमरवा- 



[ ब्रह्मणो ज्ञानत्वाधुपपत्तिः ] गौडनहानन्दीयुता । ७५३, 

ताच्िकत्वे ब्रह्मानतिरेकात्, अताचिकत्वे खभ्ननिगरणन्यायस्योकतत्वात् । उपपादितं. चेतद्विश्तरेण 
भरागिति शिवम् । ननु-्ह्मण एव यन्निद्यत्वमभिमतं, तव् करं स्ैकारसंबन्धित्वं वा, काटाव- 
च्छेदरादिव्यं बा, ध्वंसाग्रतियोभित्वं षा, उभयावधिराहिव्यं वा । नाचौ; अविद्यायां काङे चातिव्यातेः 
अविद्यायाः सर्चैकारोपादानत्वेन तत्संबन्धनियमादिदानीमेव नान्यदेययवैरूपतदवच्छेदरहित- 
त्वाच्च । न तृतीयः; ध्वंसेऽतिव्यात्तः। नच भ्वंसोऽपि ध्वंसप्रतियोगी, प्रतियोग्ययुन्मजनं तु भागभा- 
चनिचत्तिरूपस्य घटस्य निचत्तावेपि प्रागभावाटुन्मज्नवदुक्तमिति-बाच्यम्; पव सति मोक्षेऽप्या- 
त्मान्यस्य कस्यचिद् ध्वंसस्य वक्तव्यतया खाघवार्थमा्ध्वसनित्यताया एव युक्तत्वात् । नच~- ध्वंसस्य 
नित्यत्वेऽपि भवेषु ब्रहैव नित्यमिति- वाच्यम्; निष्प्रतियोभिकत्वेन भावस्य ध्वेसत्वादेरपि निवय- 
स्वावद्यभावात् । न चतुर्थः; णवं परिभाषायामपि ब्रह्मण एव नित्यत्वमियेतत्फर्स्य मुक्तावन्या- 
भावस्यासिद्धिरिति-चेन्न; चतुथ॑पक्चस्य श्षोदखहत्वात् । नच--अन्त्यावधिरहितस्य बह्मान्यस्य 
सुक्तावस्वं न सिद्धमिति--वाच्यम्, विशेषणान्तरस्येव सिद्धेः । अतपव--"काङे कालापरिच्छिन्न 
भ्वेसे चाध्वसयोगिनि । निलये खति कर्थं नियं ब्रह्मैवेति मतं तव ॥ इति--निरस्तम् ; काटस्याप्या- 
विद्यकत्वेनान्तयावधिमत्वात्, ध्वंसस्याध्वंसप्रतियोभितवेऽपि आद्यावधिमखाच्च । नच तावता 
छद्धितीयत्वम्; ताच्िकश्य द्वितीयस्येवमप्यभावात् । नचैवमताच्िकत्ते ध्वंसनिृत्तिः, इष्टत्वात् । 

थ » टु १५ 91 चट नि १५ ् न्च प्रतियोग्युन्मज्ञनम् ; ताण््वेसोयुटष्कितुसरु परयैव विः धित्वात् भागभावस्य भ्रतियोगिध्वंसा 
दाविव । नजु--कथं इन्रुपस्य ह्मणः साश्चाद्रशरत्वरूप ? 'साक्षाद्रष्टरि संज्ञायामिव्यदुशषा- 

गोडनरह्यानन्दी ( रघुचन्द्रिका ) । 
पत्तेः, तथाच मानान्तरागस्वस्य श्युलविषयत्वे सिद्धिर्न स्यादिति भावः । अयुदेदयत्वात् शुतियुख्यताश्पयौतरिष- 
भत्वात् । ननु--एवं द्वितीयाभावग्रकारकप्रमां बिना तद्वारकखाखण्डा्थबोघसयानुपपत्तिः, नच--सावेहयादानिवं 
द्विताभावेऽपि देवताधिकरणन्थायेन प्रमासंभव इति--वाच्यम् ; सार्वस्यादेस्पासनावाक्यार्थानपेक्षितस्वेन ताव्प्या- | 
धिषयस्वेऽपि द्वितीयाभावस्याखण्डवाक्याथोपेक्षितत्वेन तश्र तात्पयौवदयकत्वात् । ह्ितीयाभावप्रकारकबोधाभावे हि 
शुढबोधादपि न सद्ितीयस्वधीनिन्त्तिरिति ताद्शबोध आवरयकः । तथाच 'आभ्नेयोऽष्टाकपारः इदल्यादिवाक्यस्य 

भागानुमितितात्पर्थकस्वेऽपि द्रभ्यदेवतासंबस्ध इव धूमोऽखलीद्यादेर्बहयनुभितितात्पयकस्वेऽपि धुमरसंबन्ध इवद्रैत, 
भक्यखासण्डताष्प्थकस्वेऽप्युक्तबोधे अनान्तरतात्पयैमावस्यकप्रियत आह-तद्रोघस्येति । यथाकथचिदिति । 
प्यावहारिकममा्ववतः द्रैतसामान्याभावधीद्रारकाखण्डबोधस्य दैताभावादिरूपसरवदरितबाधकस्वेऽपि तदु्यततिपूर्वं 
व्यावहारिक्प्रमास्वं संभवतीति मावः । काटे चेति । यययपि कास खा्मककारासंबन्धिस्वात् नेदं युक्तम्; 
तथापि परमते अलन्तामेदेऽपि ताद्रष्म्यसंबन्धखीकारात् मन्मते तु रूपान्तरेण स्सिन्पि काठ कारसंबन्धाद्योज 
नीयम् । स्वैकालोपादानत्वेन स्वैजन्योपादानस्वेनानिया चित्संबन्धरूपमहाकाराद्यघारस्वेन चेति शेषः । एवं 
परिभाषायामपि ब्रह्मण एव ध्वंसप्रागमावसूपावथिद्रयरादिलयमिव्युक्तावपि । असिद्धिरिति । सक्ते जन्यख 
कस्यचित् सप्वेऽपि ब्रह्मण एवोक्तनिलयत्वसंमव दति भावः । अन्तावधिरहितस्य अनिनादिनः ¦ विश्षेषणान्तर- 
स्येति ॥ येन विरोषणेन सुक्तावनिनशिनो ब्रदमान्यस्याप्यासस्वरसिद्धिलदन्यसखेखर्थः । सिद्धे; निपदेन बह्मणि 

सिद्धिखीकारात्। उक्तासप्वं तु उदैतादिपदेनेव सिध्यतीति भावः। अथवा--बिरोषणान्तरस्य उभयावधिराहिया- 
न्यबिरोषणख । सिद्धेः युतौ ब्रह्मान्यसिन् सिद्धेः । सुष्धो कसख्विदविनाशिनः सिद्धावप्युभयावधिरहितस् न 
सिद्धिरिति बहमण्येवोक्ततिलस्वसिद्धिरिति मावः । असिद्धेरिति पटे विशेषणान्तरसखय पूर्ौवधिराहियलेवाबिनारिषु 
ब्ह्मभिशेष्वसिद्धेरिति व्याख्येयम् । अतप्टव यत् बहयण्येव निलयव्वं तस्योक्तरूपत्वादेव । इष्ठत्वादिति । एवंच 
ष्वसप्रतियोगित्वमान्नमपि निलयत्वं ब्रह्मणि संभवति; ध्वंसख भ्वंसाप्रतियोगित्वपक्ष एव उभयावधिराहियरूपं तदिति 
मावः । खरूपस्य ब्रह्मणः । तथाचाधिषठानीभूतव्रहमैव ध्वंसस्य ॒शवंखः । तच्वत्ञानाजन्यथ्वेस एव हि सूक्षमावस्थारूपो 
जायते । तप्वक्षानप्रयुक्तसतु ष्वसोऽधिष्ठानखरूपः । नच--अधिष्टाने ध्वंस्वाङ्गीकारे ध्वेसत्वतिरिष्टस्याधिष्टानस 
ध्वंसत्वाम्तरतिशिष्टमधिषठानं ध्वंघः, पुवं तस्यपि भ्वंसत्वान्रविधिष्टं तत् सः इत्यनवस्था, चरमतस्वक्ञानोत्तरं तञ्च 
काभावश्चेति--वाच्यम्; त्वह्ानोत्तरं भ्वंस्वतरिशिष्टसाखीारात्, तश्वक्षानात पूर्वमेव तसरयुक्ततावच्छेदकत्वेन 
अधिष्ठाने भ्व॑सस्वस॒ कटपनात् । निवेचिवसेतव्  तत्वथीफ़कनिरूपणपरसतावे । ननु दसूपतवमेव साक्षिष्वं वाच्यम् › 

न द्वम्, वत्राह-साकषद्रटरीति । जविथाभतिदिम्बितचित्_ सौ । यद्वा--मनिदोपदितस न _साकितवम्, 
1 ५... "मि ॥ 



५५४ ` भदैतसिद्धिः । [ परच्छेदः २] 

सनादिति--चैत्, अविद्यातत्का्यान्यतरपरतिफङितचेतन्यस्येव साक्षित्वात् । तथाच इश्रपस्यापि 
उयाधिना. द्रष्त्वम्र् । नचोपाधरपि साश्यघीतसिद्धिकप्रातीतिकाविद्याका्ैत्वेन चशकाद्यापत्तिः; 
उतयत्तिक्शप्तिप्रतिवम्धस्याभावादविध्रातदुपाधिकदष्तवयोख्भयोरप्यनादित्वात् 1 नलु-साक्षी जीवः 
कोटिवौ, ब्रह्मकोटिवी, उभयाजुगतं चिन्मात्रं बा । नायः जीवो वुष्युपाधिकोऽणरिति पचे इदमेशा 

वच्छिच्विद्धेयस्य शक्तिरूपस्य साश्चिषेदयत्वायोगा्चककाच्ापातात्, यक्ञानोपाधिक वेतेः 
पक्षेऽप्यज्ञानस्यापि साश्ष्यधीनसिद्धिकत्वेनान्योन्याश्चयात् । न द्वितीयः; ब्रह्मण एव साश्िवेद्यदुःखा 
दिधीः न जीवस्येति बेप्ररीव्यापातात्, अन्यथा अनवच्छिन्नानन्दधीरपि जीवस्येति स्यात्, बरह्मचेः 
तन्यं घरादिप्रकाराकमिति मते अज्ञानाभिभवद्ाय तस्य जीवचैतन्यामेदाभिव्यजकान्तःकरणवृत्ति 
व्ताददरावृस्यमावाचच| न ततीयः; हैश्वरेणेव चिन्मातेणापि संसारिदुःखस्य इ अवि न 
यद्धागो सुतस्तस्य चिन्माघस्य दुःखायुलेलरूपोपड्वापातात् । सुभे परति मेबीयान्ञानादेर्म्ीय 
तयेव जाप्रच्ेत्रीयदुःखादेरपि चेग्रीयतया ख्षमेनं परति भतीतिप्रसङ्गन मेबेणेतावन्तं काठं दुःखं 
नावेदिषमिति पराम्शायोगादिति-चेन्न; शुद्धबह्यातिरिक्तस्य वुध्यपाधिकजीषघातिरिक्तस्य 
° ङ्गीकृततवेन तत्पश्चोक्तदोषाभावात् । तथाचाविद्याङत्तिभतिफलितं चैतन्यं साक्षी; खत्रावप्यविद्याचू- 
त्तिलीकारस्य प्रागुक्तः । न चान्योन्याश्रयः; मायेव निरासाव् , शुद्धस्य साक्षिव्वाभवेन मुकोपषटवा- 
पाताभावात् । यस्तु ख्मेत्रे चैचदुःखग्रहणापच्या पतावन्तं कारं दुःखं नविदिषमिति प्ररमसै- 
विरोध उक्तः, तन्न साक्षिणः स्वैजीवसाधारण्येऽपि तत्तज्ीवचैतन्यासेदेनाभिव्यक्तस्य तत्तद्श्लादि- 

गोडव्रह्मानन्दी ( खघुचन्द्रिका ) 1 
वात् अविद्यादततिभतिषिम्वितचिदेव खा्ीलयाशयेनाह--अभिद्यातत्कायोन्यतरेति । उएधिनेति 1. इिप्रति- 
दिभ्वितस्येण द्टत्वपक्षे च्रत्तिवरिषयावच्छिन्नचिद्रपेण दृशनत्वम्; लानत तिर विथंसंवदधवित एव सं ण्व 
श्काश्रकस्वात् । यद्यप्यविद्याप्रतिबिभ्बितचितः अनिचयाकायं श्रयसेनाचिद्याकायोवषच््छिन्च विदरूप ददौ नाश्रषस्वेऽपि अनादि- 
विषयावच्छिन्नचिद्रपदद्ोनाश्रयस्वे मानाभावः, एवं इत्तिपरतिभिम्बितचितोऽयि अशिद्याप्रतिविम्वितचिदमेदात्; तथापि 
सर्वत्र इृत्तिग्रतिवरिम्बितनिष्ठदद्ीनसंबन्धिष्वमेव दष्स्वमव्याहतम् । साक्ष्य धीनेति । साक्चिमात्राधीनेलथेः । तन्न 
देषः--पातीतिकेति । चक्तकेति । सक्षिणाऽविधातिद्धोतस्कायैत्वेनाविद्यततः सिद्धिः, तसां च सल्यामविदयवृ्युः 
पटितत्वेन सक्षिनिरवेचनमितिष्त्तेरपाधिस्वे चक्रकम्, जविद्याया उपाधिर्वे स्वन्योन्याश्नय इति भावः १ साक्षिणोऽनि 
श्या तद्ुत्या वा उपहिषरूपत्वात्तज््ाने तञ्तानसयपपेक्षणेऽपि तयोज्ञानं न साक्षिबिषयकद्तानपेश्चग्र; सक्षिखख्प- 
छ्वात्र, नापि साक्षिण उत्पत्तावनिद्या भव्रिधोद्पत्तौ वा साठी अपेक्ष्यते; वयोरनादिव्वात् । नापि अवियादृत्तिषराक्षि- 
णोरेको्पत्तावन्यपेश्षा; समसमयत्वाव् । नाप्युषहितरूपः साक्षी उपाध्याधितः, येन स्थितावपेश्चा स्यात् । उपाधेः 
स्वोपटितचिदाशितस्वेऽपि उपहितवितः शद्ध षिेवाथितव्वादिलारायेनाह--उत्पत्तीति । स्थितीति रोषः । अणुः 

भसर्बेगतः॥ ननु इत्तिद्वारा बुद्यपाधिकस्येदम्ागच्छिन्नविदमेदात् सक्षिवेयव्वम् , तनत्राह--चक्रकेति । अव्यथा 
अहवेधसेनेव जीववेद्यत्वे । ननु ब्रह्मणः साश्षित्वेऽपि विषयावच्छिन्रनह्य चिता सह जीवख दृत्तद्वारकामेदसंपर्था 
जीवस्यापि साश्चितापत्तिः, अनवच्छिन्नानन्दुस्तु जीवं अ्रादृतस्वात् न भातीलत भाह--च्रह्येति । तादद्चात्रस्य- 

` : भावात् अन्लानाभि भवद्वाराऽमेदव्यज्जकमनोढृततः सुखादाव भावात् । तथाच यथा च्वरमहक्तिं विनएनवच्छिश्नानन्द्शे 
आवरणानिद्त्या जीवं प्रति न तद्धनं, तथाऽन्तःकरणनब्ि लिना सुखादेरशिदयाद्स्तिन्रिष्रयसखयाप्यावरणानिदृर्या जीवं 
श्रतिन सुखादिभानम्। जथ सुखादाव्राचरणानावान्र तद्धने मनोदृस्यपेक्षा, तरिं जीवदेव घटादौ बृनिद्धारा 
लावो खतः संब्रन्धात् साक्षिव्वसंभवेन ब्रह्मणः सराश्चिष्वो किरयुक्ता । अथ~-चक्रकादिदोषवारणार्थं ब्रह्मण एव 
साक्षिश्मिति--चेशन्न $ जीवस्याप्युक्तरीलयः बह्मासेदेन साक्षित्वावदषकष्वेन चशटकादितादवस्थ्यादिति भावः । चस्तुतो 

। जीवख्पेण साश्ित्वाखीकारेण न प्रराभिमतचक्रकादीति नेदं युक्षम् । उप्त्रापातादिति । नेदं युक्तम्; उप्ठवो 
हि न दुःखविषयकष्वमात्रस् ; हैश्रस्यापि_तत्सत्वाव् › कठ यं भति दुःखादौ मिध्यत्वमणटृतं, त्वे सति दुःखादि 
संबन्धित्वम् । तच्च न सुकमागखेति ध्येयम् । मेत्रीयतयेवेति इष्टन्तो न युक्तः; सुं प्र्यक्तानमाशमानेऽपि मैग्रीयः 
व्वाद्यभानात्। तत्पक्षेक्तदोषेति । शछखब्रह्मणो बुश्यपाधिकसख वा साश्जित्वपक्षे तदमिमतदोषं इयथः । तथाच्च 

तत्पक्षयोरपि दोषो नास्येवेति मावः । चैजदुःखश्रहणेति । चैतरीयतया दुःखमहणेल्थः ए तत्तज्जीवचेतन्याः 
भेदेनाभिव्यक्तस्य ` तत्त इःलादिभासकतयेति । खतः दृत्तिदवारा वा तत्तजीतरामेदस्य तत्त इ-खादिरूपद्निषयाः 
अषडेदल जपश्वा तदवष्ठेदेनानाद्रकतलं माष डदधवेतत्वस ` तदधाकतयेर्थः । तभा चनीयदुःलदेगेगरीग्रतमा 



{ त्रहमणो.्ौमत्वाद्युपपत्तिः ] गोडज्यानन्दरीयुता । ७५५. 

भासकतया अतिप्रसङ्गाभावात् । यञ्च सुखादेः खानन्तरभाव्यविदयाव्त्तिश्रतिफलितचिद्ेधत्वे क्ञते- 
ज्ातेकस्थितिकत्वाति- कसस्वायोग इति, तन्न; भानसःववादिभतेऽप्यष्य समानत्वात् । नहि तन्मते 

पतिं जतैकसच्वमस्ि; डुःखादिसमलमयोत्पननब्त्यापि ज्ञातैकसस्वोपपत्तेश्च । तस्मात् क्ञानानन्वेक- 
रूपमद्धितीयं नित्यं साक्षि च ब्रह्मेति सिद्धम् ॥ हत्यद्धैतसिद्धौ ह्मणो ज्ञानत्वानन्दत्वाद्धितीयत्व नित्य- 
त्वरता क्षित्वो पयत्तिः ॥ 

| गोडब्रह्मानन्दी ( ठघुचन्द्रिका ) । 
भासकस्वमिष्टमेव; चेतरं ति तप्सस्व््, सुखमेत्रं भरति चैत्रीयतया माघ्क्त्वं तु न संभवति; पुरूषान्तरीयहूःखादेः 
सुस्पान्तरं भरलाचतप्येन श्रमाणद्ृत्ति पिना तं रति साश्चिमात्रखाभासकस्वात् । तं प्रति चेत्रदुःलादिभासकत्वमियश्य 
हि तं अलनादरतचेवरदुःखादिसंखषत्वमियथेः । समसमये ति । चाश्चुषादिशृ्तवेव विषयहेुतवम्र्, न॒ स्वविचाञततो 
भयक्षवृ्तिमत्रे विष्रयहेुत्वेन तस्या अपि डुःखादितिषयजन्यत्वे तु खाविषयकाविबाव्ृष्या सरोत्पत्तिकाछे दुःखादे- 
जतैकसरवम् । नहि खविषयकनरप्युपहितचैतन्यमेव साक्षि; इन्तो तदसंभवात् , घटादय विषथकाचिद्ाद्युपित- 
विरो घटादिकं प्रति साधिस्वात् । यत्तु-खुखादिसमरकारोन्नायामपि दत्तो तदुत्पतिद्धितीयक्षण एव अरतिषिम्नो- 
स्पस्या वदुत्पततिक्षणे तं साक्षिसिद्धिरिति , तच्च; छर्युतप ्तिक्चषण एव प्रतिविम्बोत्पत्तेः । कृत्य वच्छिन्नचित एव सक्षि 

डव उक्तमिति चेद्, अविद्यादृत्यभावकारे साक्चिव्वएमावात् । तथाप्यति स्वनिवेशे गोरवमिति--चेन्र; नहिं 
साश्वत्कारलेन देतुष्वादिक्पनायामवच्छेद्ककोटाव निद्यएदरते्निवेशः, येन गौरवम्, अपि तु चैतन्ये आनाड्त विषय 
संबन्धोऽचिदयवृत्तिदश्चायामेवेति तत्र सोपाधिद्च्यतते । मनस्तु न सुषु्ात्रिति नोपधिः । अथ--सूक््मरूपेण तत्रापि 
तदिति--चेश्न; सृष्ष्मरूपे मनस्त्वसस्वे मानाभावात् । नहि वदा (मम मनः इयनुभूयते । अथ--मनस्तस्सूक्माव- 
स्थान्यतर्वेनो पाधितास्सिति--चेन्न; सश्चिभ्यवहारविषयनोरवपत्तेः \ अथ--एवमविचैवोपाधिरसित्वति--चेश्च; 
साक्षिनाशस्य संस्कारत्वाभुपपततेः। अतोऽपि मनस्त्संस्कारान्यतरत् नोपधिः; जाग्रति घटादिन्तानोत्तरं तदटुपहित- 
नाशाजुत्पादात् वस्तुतोऽबिध्ोपद्दितषिदेव साश्ी युक्तः; खाघवात्, दृत्तिनादाखैव _संस्कारस्वसं भवत् । नच-चूतेः 

स्वविषयकत्वाभावेन तन्ना _ तदिषयकत्वा दुपपत्तिरिति-- वाच्यम्; तन्नाख तद पिषयक्वेऽपि संस्कारसामान्य- 

सेव इततिसपरारङ्वर्भवात् । तकषैरित्यादि-बद्मणो कानतादिक्् ॥ इति ठघुचन्दिकायां ब्रह्मणो 
ज्ञानत्वाद्युपपत्ति; ॥ 

अथ ब्रह्मणो ज्ञानत्वानन्दत्वाद्वितीयत्वनित्यत्वसाक्षित्बोपपत्तिः । 

८१) तत्र न्यायामृतकारः- 

जह्य ॒निर्विेषमेवमेव चेत् ज्ञानानन्दाद्वितीयनियघ््ष्यात्मकं न स्यात् । तत्र ज्ञानलं उत्तिप्रतिबिम्बितन्चानाभासेषु 
संभवेऽपि असण्डेकवह्मरपन्ञानेऽसंमवाजातिविरोषरूपम् फलोपधानसय छषुश्यादावभावेन सश्षाद्यवहारजनकलूपम् 
खरूपज्ञानेन निदयपिदधेन जडस्य निदखनिगृत्यापातेन जडविरोधिलम् घटं त्ञानपिदयच्ारतन्याष्त्तेराथिकोक्तिविरोधेन 
जडान्यलकूपम् अज्ञानगियग्त्यापच्याऽन्ञानविेधिलरूपरम् मोक्षे खस्य खविषयवायोगेनान्यविषयलबाघेन चाथमकाका- 
त्मकलषूपमन्यद्वा न संभवति । 

एतेन--अखण्डखरूपानन्देऽभावात् आनन्दलं न जातिविरोषः । मोक्षे वेदितुरभावादात्मनोभवेयत्वावासुकूलतया 
वेदनीयलमपि न तत् । आचुकूस्यं हि िचिदयपेक्षमर् । नवान्यं भ्रति तदयुक्तमिति खं श्रयेव वक्तव्यतया सविदोषलयपाताश्च । 
फतेन--अदुकूल्वेदनलमपि न तिति-सुष्चितम्; बेदनखमवादधिकस्यादुकूलतख खाभाविकते सपरिशेषलख 

आओपाधिकतरे कदाचिदानन्दनिदत्तेशवापतते्व । यावता च नाचुकरूटलघंभवसावतताऽवुकूरलमाच्रमपि न तत् । नहि पिषयानुके- 
सिज्ञानं॒प्रतिद्धपिति दुःखादिज्ञानानामप्यानन्दलापत्त्या वि्नानप्देनैव दुःखव्याद़त्तिसिद्धौ आनन्दपदवैय्थ्यापत्त्या च न 

ज्ञानात्मकलमामन्दघ्म् । दु लस्य निद्यनिदृच्यापत्या धघटादीनामप्यानन्वलापत्त्या आनन्दं ब्रह्येलत्र दुःखव्याए़ृतेरा्थिकलो- 
किपिरोपेन च दुःखनिर्वतकलरूपं तत्तादात्म्यायोग्यलरूपं वा ॒दुःखमिरोधिलमपि नानन्दलम् । दुःखाभागे स्यपि 
अनन्दाभवेनापुमर्थव्ापत्या दुःखाभावोपलक्षितखरूपमपि न तदिति निस्पाध्ययुकूत्परेद नीयतादीनामेव तन्त्ररूपतवेन 

, सनिरोषलमपरिदारथमेव । 
द्धितीयल्वं च . विरोषणखोपलक्षणस बा॒द्वितीयामावस्य माणिक तेन .अभ्रामाणिकले दितीयेन सद्वितीया 

प्या न द्वितीयाभाववििथ्ं तदुपलक्षितलं वा । भावादरैतमतं ठु भभात्रवद्धाबयापि सदलापत्या न प्रामाणिकम् । 



७१६ द्रैतसिद्धिः । .. परिच्छेदः २ 1 

अभावाधिकःणात्मलमतेन दु अङुपकन्धिप्रमाणान्तरललानापत्याऽतव्या्त्यारैनामपि सदलापत्या अवियोगिमरधिकरण- 
व्यावृत््य्ेसङीकरियमागेन कैवस्येनेव सपिरोषलापत्त्या नात्र परिहारः । र्विंच द्वितीयभावः दवितीयानिललमाचरापत्या न 

भ्रागमावरूप इदयलयन्तामावरूपोऽद्ीकरणीयः, एवंच तस सदातनलाक तदुपलक्षणमुपपथते । एवव-- 

दरैताभावसात्तिकश्वेत् तेन स्यतु सद्वितीयता । अतस्विकशेत् द्वैतेन सद्वितीयलमापतेत् 1 

अतव निर्िसेषव्रहनिलमपि--पराहतम् $ तद्धि सर्वकारसंबन्धित्वं वा, कालनवच्छिन्नत्वं वा, उत 
ध्वंसभ्रतियोगिलम्, आहो उमयावधिरारिव्यम् । आययोरवियायां काडे चारिव्यािः; अवि्ायाः सर्वैकालोपादानत्वेने- 
दानीमेवावि्या न कलन्तरे इत्यवच्छेदराहिव्यात् । ष्वंसेऽतिव्याप्या न तृतीयोऽपि । ष्व॑सखापि ध्वंसे मोक्षे भत्मान्यख 
कए्यचित् ष्वंसस व्व्यतया लधवार्थमाय्वसस्येव निखयाङ्गीकरणीयलात् 1 उभयाचेधिरारियेन ठु युक्तावयामावा- 

सिद्धिरिति व्रह्मसविशेषलमवजंनीयमेव । 
एवमद्ितीयनिर्विंरेषयैतन्यसख साश्षिलासुपपत्तिरपि सविदेषलं गमयति । ततरे च साक्षी न जीवः; तख वुच्लुपाधिक- 

त्वेनाणत्वपक्षे इदमंस्ावच्छिनचिद्धेयस्य रुप्यादेः साक्षित्रेयत्वाुपपत्तेः । अज्ञानोपाधिकतवपक्ष्तु न संभवति; अज्ञानस्यापि 
साह््यधीनसिद्धिकत्वेनान्योन्याश्रयात् । नापि व्रह्म; तखेवे साक्षिवेयडुःखादि धीन जीवखेदापत्तेः । अन्यथाऽनवच्छिन्ना- 
नन्दधीरपि जीवखेदपत्तः । ईशर इव संसारदुःखं तद्तवेन ग्रहत् चिन्मा्ने खस सुक्तिभागावच्छेदेनापि इःखादिकं 
भस्तयेदिति पमं अति मैनरीयाज्ञानादेगैतीयतयेद जाग्रचैशरीयडुःखदेरपि चैभ्रीयतया सुसमेन्रं प्रति प्रतीतिप्रसङगेन मैतरेणे- 
तावन्तं काठ डुःखं नविदिषमिति परामीयोगाजिन्मात्रमपि न साक्षीति मन्तन्यमिति-व्णेयभ्ति ॥ 

(२) अद्वैतपिद्धिकारस्तु-- 
तदिदं ब्रहम ज्ञानानन्दादवितीयात्मकं निदं साक्षिरूपं च । तत्रच ज्ञानत्वम् अर्थप्रकाशात्मकतम्; तस्यार्थसखष्टभकाशत- 

रूपस्य कदाचिदर्थसंबन्धमात्रेणानपायात् सुक्ताव्थांभावो न विंचित्करः । 

पतेन--भानन्दत्वमपि निरपाधिके्टप्वरूपम्, अभावखय विरोधिभावाम्तररूपत्वाहटुःखाभवोऽपि खखविरोष एवेति न 
तत्रातिव्याप्तिः । इषटत्वोपलक्षितखरूपं मुक्तावपि नागपेतमिति सुक्ताविच्छभावेऽपि नानन्दापायापत्तिः । मिरपाधिकेष्व- 
रूपस्थानन्द स्य ज्ञानानतिरेकेऽपि पदद्वयं म्यावृ्तिमेदेन सार्थकम् । ज्ञानविषयोटिसितलनियमख पर्वमेव निरासात् वरिषया- 
सेसिक्ञानमस्यानन्द एवं । एवं निरप्यत्वाज्वानन्दस्य न तयेव जगतो हर्यसख सदात्मकम् । 

अद्धितीयलं ठु द्वितीयाभावोपरक्षितखरूपत्वम् । उपरुकणं चाभावः आमा णिक्रोऽपरामाणिको बोभयथापि न इष्यति । 
अदिरिक्ताभावनभ्युपगमेऽलुपलन्धिप्रामाण्यानभ्युपगमात् अभावत्वप्रकारकन्ञाने तदपेक्षणादद्तादिव्याषृत्तेरपि बह्मरूपत्व- 
खेष्त्वा्च ब्रहमरुपाधिकरणात्मकेनाभावेन न ॒सद्वितीयत्वापत्तिः, न वा मिथ्यात्वसिथ्यत्वोपपत्ताघुकरीया प्रपञ्चताच्तिक 
त्वमिति न तेनापि सेति निर्विरोषमेव बरह्मभ्युपगमनीयं न सविेषम् । अद्यन्ताभावस् सदातनत्वं हि तत््वोपलक्षित" 
नह्मल्पत्वेन, नतु तत््वविशिष्टखरूपत्वेनेति भदन्तामावोपलक्षणत्वेमप्युपपन्नमेव । 

नियतमपि उभयानधिराहिव्यरूपम् । कालखावियकत्वेनान्यावधिमत््वात् ध्व॑सश्याघावधिमत्वाश्च न तयोनिंतयत्वम् । 
आययधिमतो ्वसखयाप्यतात्तिकत्वेन न तेन सद्धितीयतापत्तिः ध्व॑सध्वसोपलक्चितल्नरूपसैव भतियोग्युन्मस्ननप्रतिबन्ध- 
कत्वात् न तदपि । सर्वथा मुक्तावन्यसत्वे अमाणाभवात् निर्विरेषत्वं ह्मण उपपननमेव } 

पतेन--नि्िदोषत्वसाकषित्वयोरनिरोधोऽपि- सूचितः । अवियात्तिफटितचैतन्य्यैव साक्षित्वेन पूवोक्तदोषाभावात् । 
तत्तजीवामेदेनाभिव्यक्तये साक्षिणो दुःखादिभासकत्वेन नातिप्रसङ्गः । स्था च ्तानानन्द द्वितीयं निदं सक्षिच 
निर्विषं 

रोषं ह्येति सिद्धमिति न किचिदगयमिरि- निरूपयन्ति ॥ 

(२ ) तरङ्िणीकारास्तु- 
भर्थभकाशलवं ज्यनलं म भवतति; सत्ते क्ञनामावभ्रसङ्ात् । यथाहि कदानिदादृतत्वमात्रेण युक्त नादृतत्वम् । एवं 

कदाचिद्र्थग्रकाशल्मात्रे ुक्तावपि न तदुपपत्तिः । - 
तेन-भानन्दलमपि न निप भिकेषटत्वमिरि-सूचितम् ; डुःखामयेनानन्दाभावापाताष् + इषटतोपलक्षितखसपभिव 

तदुपरक्षितत्रमपि वियते एवेति सविरोषत्वमेव । । 
अतपव--द्वितीयत्वमपि" प्रामागिकदितीयाभावोपरकषितखङ्पत्वम्, जभावाभिकरणातकलमतेनापि न निरवितेषवे 

उपपदे केनत्यविपषितसेवाधिकरणसाभाचखरचत्वात् + ` 



[ वहणोऽभिक्रनिपि०व्नोपपत्तिः ] गौढव्रह्मानन्दीयुता। ७५७ 

अथ अद्यणोऽभिन्ननिमिनत्तोपादानत्वोपपत्तिः। 
ननु-निर्विेषं चेत् ब्रह्य, कथं तदेव निमिन्तमुपादानमिति अभिन्ननिमित्तोपादानकत्वं जगतः? 

विकारवत्कारणस्येवोपादानत्वात्, अह्यणो.ऽबिकारत्वात् , अन्यथा निर्विकारो दरः शदः दतयादिशर- 
तिविरोधापत्ेरिति- वेश्च परिणामितयोपादानत्वाभावेऽपि विवतीधिश्ठानतयोपाद्ानत्वसंभवात् 1 
विवतीचिष्ठानत्वं च विवव॑कार्णाज्ञानविषयत्वसरेव । तदुक्त वातिंकङ्द्धिः-'अस्य दवतेन्द्रनाटस्य 
यदुपादानकारणम् । अज्ञानं तदुपाधिव्य ब्रह्म कारणमुच्यते ॥` इति । नचो पादानरश्चणामावः; 
आत्मनि कायैजनिहेतुत्वस्येव उपादानलश्चणत्वात्, तस्यच परिणाम्यपरिणाम्युभय साधारणत्वात् । 
नलु अद्येबोपादानसुवाक्ञानमपि, आये सत्योपादानत्वे सस्यत्वापत्या यक्षानो पादानकस्यक्रर्पन- 

निरोधः, दवितीय खद्वयस्य रजु तीव ब्रह्माज्ञानयोः समघ्राघान्येन वा उपादानत्वम् निर्विकारथु- 
तिस्तु केवखब्रह्मपरेति' विवक्षितं, उत मायादक्तिमद्ल्य उपादानम् निर्विकारस्तुतिस्त तदचपरक्तब्रह्म- 
विषयेति विवक्षितम्, उत मायाद्ारा जह्य कारणम् अट्युरिव तन्तुद्धारा पट परति, निर्विकारश्ुतिस्तु 
अद्धास्कविकारनिपेधिकेति विवक्षितम् । नाय उभयोः सखमतयेव विकारित्वेन जह्यणो बि शिष्य 
निविकास्वोक््ययोगात्, सितासितसूत्रारब्धपटेः सितासितत्ववजगति प्रारमाथिकत्वानिषैचनीय- 
त्योरापातात्, बह्मखभावस्य पारमार्थिकत्वस्य उपादेय धीमात्रस्थस्त्रे यधिद्याखभावस्यानिवौच्य- 
स्वस्यापि घीमाचस्थत्वापातात्, तन्माप्रोपाद्ानकस्वस्य तत्तत्छच्वप्रयोजकत्वे अ निवौच्यत्वस्याप्य- 
भावप्रसङ्गात्, तन्मा्ोपादानकत्वाभावात् । द्वितीये चह्मणो भायाख्यष्टेतूपराग मपेक््य॒विकारित्वे 
मृदादिवत् परिणामित्वापन्तिः, विशिष्टस्य बद्यत्वे निर्विकार श्चतिषियोधः, अब्रह्मत्वे ब्रह्मणः कारण. 
त्वरापिद्धिः, विशिष्टस्य सदादिवद्धर्मिसमसत्ताकरूपान्तरापत्तिरूपपरिणामाद्धिववंमतदानिश्च । नच-- 
पिरि ष्टपेश्चया परिणामत्वं शुद्धपपेक्षया षिवतैत्वमिति- वाच्यम्; शुद्धेऽपि विवकीथैमारोपित- 
विकारस्यावद्यकत्वेन निर्विकारश्युतेः तत्परत्वाभावप्रसखङ्गात् । तस्या विष्ये तास्विकषिकाराभायः- 
परत्वे विशिष्टे विकारोक्त्ययोगः; ततो निधिकारे आरोपितविकाराविरोधात्। न तृतीयः; अंरो- 
स्तन्तु प्रतीव ब्रह्मणो मायां प्रत्युपादानत्वाभावादिति--चेश्न; उभयापरिणामिखेन सयोः कारणत्वा- 

गोडब्ह्यानन्दी ( रघुचन्द्रिका ) । 
आत्मनि कायैजनीति। नलु आ्श्चषणसंवन्धरूपजनिनं ब्रह्मनिष्ठा । अथ सवावरिषिक्ना या का्यजनिः रदे- 

सुस्वं वाच्यं, तथापि कार्यसंयो गादिमति निमित्तकारणेऽतिभ्याधिरिति-- चेश; स्वतादा्म्यवति कायैहेतुरकस्य षिवक्ष- 
णात्! सत्यत्वापच्येति । ब्रह्ममात्रोषा दानकस्वालुपप्या चेति रोषः । फेवरब्रह्मपरेति। उभयो; समोपादुगनस्वे 
जष्ठाणोऽपि परिणामित्वेन निर्विंकारश्चेतिः केवरं ब्रह्म न परिणमते अन्यपरिणाप्रिना सह॒ एककाय स्पेण परिणमत 
पवेद्यवंपरेति भावः । विरिष्येति । देवरं ब्रद्धव केवरुमायापि न परिणमत इति केवूपरिणामिर्वकिगेधो 
अह्मष्येधेदययुक्तमिति भावः । नु प्रारमा्थिकत्वसंबन्धः प्रातीतिको जगति प्रतीयते, पारमाथकोपादुगनर्संबम्येनं 
तत्र भमसंभवात्, तत्राह--घ्रह्मखभावस्ये ति । धीमाचस्थतवे प्रतीतिकसंबन्धप्रतियोगिस्पे । नु छद- 
बङ्यणोऽकारणत्वमिष्टमे व, तव्राह--बिरिष्टस्य सदादीति । विवती्सिति । शद्धाेक्षया धिवरैरवमिष्यस्य शुध 
विवर्तोपादानाविथाधिषयः इलः । तथाचाति्ाचिषयस्वस्य शुद्धे सखीकारे म्नाश्चरूपो विकारस्तत्रैव वाष्यः । तथाच 
निर्विकारधुतिः जुद्धख विकारनिषेधिकेति न युक्तमिति भावः । आरोपितविकारस्येति । भरोपिसो विकारो 

पतेन--नियलमप्युभयावधिरादिलयं सुक्तिकरे निलयस्य बहयान्यस्य निवारणे न समर्थमिति न निर्विशेषे पपदते, 
सावित्वमप्यत एव व्यास्यातप्रिति--प्रतिपादयन्वि ॥ 

(४ ) रघुचन्द्रिकाकारास्व- 
अर्थपकादाखं चाथोपलदितघ्रकाशलरूपं कदाविदृथसंबन्थमात्रेण युक्तो अथंसंबन्पेऽप्युपपदयत एव । म्यसभिः कदा 

विद्ैनिरिषट्वेन _स्ैदापि त॒त्वमुभ्युपगम्यते । येन सुतावपि ब्रह्मण आतत्वमापा्तेवि निर्विंशोषमपि श्वानस्यमेव ॥ 
भनन्दलद्वितीयत्वादिफं यथा निविंशेषत्वाविरोधि; तथा पूैमेव सूचितम् । ( अत्रच कषुचन्तिकायां भहु विततं तथापि 
विस्तरभयाहुपरमामि }--दति--षिश्ैचयन्ति ॥ 

दति ब्रह्मणो क्रानत्वानन्दत्वाद्धितीयत्वसाकषिस्षोपपधिः 1 



५७५८ अद्वैततिद्धिः । [ परिच्छेद; २ ] 

ज्ञीकाराव् । नच तत्पक्चोक्तदोषावकादाः; उभयोः परिणामितया कारणत्वानज्गीकारात् 1 ित्वक्ञान- 
स्यैव । अतणए्वासाधारण्येन निर्विंकारत्वमपि । न हाविद्यासाहिवयेऽपि जह्य परिणमते, किंतु विवतैत 
डति । नचाविद्यापरिणामत्वेऽपि सत्यत्वापत्तिः; पररिणाम्युपावानसमसत्ताकत्वरूपस्य सदयंत्वष्य 
परिणामत्वनिवीहक्त्वात्, ब्रहासमसत्ताकत्वाभावेन तदपेक्षया परिणामत्वाभावात्, खसमानस- 
सताकविकाराहेलुतया निर्विकारत्वोपपत्तेश्च । नच खल्योपादानत्वे सव्यत्वापत्तिः परिणम्युपादान- 
धमीणामेव सत्वसुवणैत्वादीनां कार्यैऽन्वयदरसीनात् खत्योपादानत्तरेऽप्यसल्यत्वोपपत्तेः । नच- 
सत्यासस्यधूुमाजुगतधूमत्वस्येव सस्यासत्याच॒गतोपादानत्वस्येकस्याभाव इति-- वाच्यम्) खनिषठ- 
कार्यजनिहेतत्वस्योक्तत्वात् । नहि खत्याखल्यत्ववेधम्य साधम्येविरोधिऽ अन्यथा किचिदेधम्यैखेवं 
खाधम्यैविरोधित्वे साधमस्यैकथोच्छेदापत्तेः, अनाभासघिषयसंस्कारजन्यज्ञानविषयत्वददिराभासा- 
नाभाससाधारणस्य दृष्टान्तेऽपि सत्वाच्च ! नञ्-अविदयोपादानत्वकट्पना न युक्ता; अद्यण एव रूप्या. 
काराद्युपादानत्वसंभवात् , अविद्यान्वयव्यतिरेकस्य निमित्ततात्रतेणान्यथासिद्धेरिति- चेन्न; घटङ्क- 
ण्डखादेः परिणाम्यपेक्तादरोनेन गगनादावप्यतिद्याया; परिणाम्युपादानत्वस्यावश््यकत्वात्। नच- 
असत्यस्य रूप्यदेः सलयरूपापरत्तिमत्परिणाम्यपेश्चा नास्तीति न सवैन्नोपादेये तदपेक्षानियम इ्ति- 
वाच्यम्; खपिषयक्राज्ञानानपेक्षस्य तद्धाव इयेव खत्यरूपापत्तिपदेन विवकषितत्वात्। नहि बहयान्ञा- 
नस्य रूप्यादिभावापन्तौ खविषयकाक्षानं व्यवधायकमस्ति । किंच विकारित्वेनाप्यविचयाया उपादान- 
स्वकस्पनम्। नच-- ब्रह्मण पवातात्तिकविकारसंभवात् न तक्कद्पनमिति--वाच्यम् $ तद्धिषयका- 
ज्ञानपरिणामत्वव्य तिरेकेण विकारे अताच्विकत्वानिवीद्ात् । किच कायोपेक्षितखसमानसत्ताकोपा- 
दानलेनाप्यवि्योपादानत्वम् । समानसन्ताकत्वं च रुप्यस्थकले सच्देविध्येन वा ब्रह्मज्ञानेतरवाभ्य- 
खरूप्रातिभासिकत्वमादाय बोपपद्यते । तस्मा्भूप्यवन्तादाद्ययोरविद्याविकारत्वेऽपि इदमो रूप्य 
रूुपापत्तिरूपो विकारः कथम् ? इदं रूप्यरूपमापन्न मिति अप्रतीतेः, आरोपितस्यासोपं विना अयोगा- 
दिति- निरस्तम्; रूप्याकारपरिणताक्ञानाधिष्टानचैतन्यावच्छेदकमा्रतयेवमो रुप्यापत्तेरनङ्गीका- 
रात्! यत्तु किमिवसुपादानत्वं रूपान्तरापत्तिप्रतीतति अति विषयत्वं वा, रूपान्तरासेदधीविषयत्वं 
चा, कायीमेदधीविषयसवं वा । नाचः; असिद्धेः, “शुकी रूप्यभावमापन्नाब्रह्याकाराभावमापक्ञ'- 
मिदयप्रतीतेः। न द्वितीयः; तच्वपदार्थयोः; श्चीरनीर्योभुण्डगोत्वयोश्चोपादानोपादेयतापत्तेः! न तृतीयः; 

गोडब्रह्मानन्दी ( लघ्ुचन्द्रिका ) । 
नारो यस्य॒ तादशसािद्याविषयस्वादिनाशश्येयथैः । प्रथाश्चुते मायोपदितस्यैवोपादानस्वेन निवतेकार्ययस्वेन शदे 
चिववेकथनासङ्गतेः । परमते भाभासखाठीकत्वेनानाभासधूमगतधूमत्वायोगात् साधम्यान्तरमाह--अनाभासेति । 
ष्ान्ते धूमे सलधूमविषयकसंस्कारेण सलयधूमख स्मृतेरसलयभूमसारोप इति सदलयधूम संस्कारजन्यधीविषयत्वं तयोर- 
स्तीति भआवः। सयरूपापत्तिमर्परिणामीत्यादि । परिणामिकब्दाथौ यतः सद्यरूपापर्तिमा्, अतोऽसलकाये 
डपरदानतया तदपेक्षा नासि । अललका्यं हि स्वस्वरूपमापद्यमानसुपाद्ानमेवायेक्षत इति सवः । तद्भावः 
ूप्यादिकार्यै भावापत्तिः । इ्येत्रेति 1 मन्मते न सयरूपापत्तिमान् पररिणामिशब्दाथैः; परिणामिन इव परिणाम. 
स्याप्यसल्यस्वात् । तथाच सलयरूपापत्तिमदपेश्य नासीतिबृदधोक्तर्वथाश्चतो नार्थः, रविं खनिषयरल्ाननिरपेश्चो- 

परादुगनपेश्चा रूप्यादौ नास्येवेव्यथै इति भावः । नयु- स्मविषयकाक्ताननिरपेश्षश्योपादानस्यापेक्षा पिथ्याकरय 
नस्तीयपि द्वया वक्तुमदाक्यम्› त्वल्मते मिथ्याभुताकाश्लादौ साद्शोपादानरूपाक्तानायेश्षणात्तत्राह--नहीति । 
ब्ह्माज्ञानस्य शद्विवक्षानख । रुप्यादिभावापत्तौ प्रातीतिककायैरूपापत्तौ । व्यवधायकम् अपेक्षणीयम् ॥ 
दटाक्तानस्य रूप्या्ुपादानस्वपन्षे त॒ बह्माकतानपदं ब्रह्माभिन्नतद्वच्छिमविदक्चानपरम्र् । रथाच रूप्यादावपि 
स्विषयकात्ताननिरपेश्चाक्लानोपादामकस्वेन मिध्याकाय स्वविषयकाल्लानानयेक्षयुपादानं नपिक्षणीयमिति न वाच्य्, 
तु त्र॒दं विवर्तोपादृानं नयेक्षणीयमिलेव वाभ्यमिति भावः). घनिवौदादिति । भक्तानपरिणामस् 
व्वज्ञाननादशकश्ागनिवत्य॑तवेन मिथ्याप्वनिवौद हति भावः । नतु--खप्यादेरुपादानमक्तानं न वस्समसन्ताकम्र्, 
असौतिश्याप्यखकालघितप्रातीतिकस्वाभावातत्राह--खसमानसष्ताकत्वं चेति ।` खस्वदेविध्येन पारमाथिक- 
सश, स्वेन व्यवहारविषयस्वं वेति दविष्येन । नयु--बटादौ शखद्वेसपादानस्वदष्टावपि -रूप्यावौ परिणामकह्यने 
मानासावः, नण्ठ कार्वत्वािदेलुमीनम् ; भदुषकलकीमावात् , रश्राह--तसयादिति । सषिधायाः उपादान्वसा- 
इयह्यसाद्िय्ः।हा्ाच्छतरं मति करसं देतु्ाद्यकाय दश्रयेवं किष परति परिानितवन ५६ ५ धः 

त ८ त 



[ जक््णो विश्वकरठंलौषपत्तिः 1 गोडनरदयानन्दीयुता । ७५१५ 

सहते खश्चिषिते निमित्तेऽपि कायामेदश्नमसंभषेनाव्यासेरिति, तदय्चुक्तोपाठस्भनतंया अपात्तम् । 
यदपि ्रमाधिष्ठानत्वेन बरह्मणो नोपादानत्वम्, अतीतासतोरनुपादानयोरपि आमाधिष्ठानत्वद्धैनात्, 
आअमाधिषठानेऽपि शुक्षलयादवुपादानत्वाभ्यवदाराच्चेति, तन्न; वैतन्यस्यैवाधिष्ठानत्वेनातीतादे रनधि- 
शानत्वात् । किंच नहि उ्यबहाराभरावमात्रेण बस्तुभ्यतिरेकः; च्रक्षादिषु प्रथिवीति व्यवहाराभावेऽपि 
पृथिवीत्वसत््वात्। यत्तु मायो पादानमीश्वयो निगिन्तं, शुद्धं अद्याधिष्ठानयिति प्चे अभिन्ननिमित्तो- 
पादानत्वामावेन त्वन्मते तदर्थस्य पकृत्यधिकरणादेरजुपपत्तिरिति, तन्न; एकस्यैवाविद्ोपदटितत्वे- 
नोपादानत्वस्याविद्यापरिणमेच्छाङ्त्याद्याश्चयत्वेन निमिचत्वस्यायि संभवात् ॥ इति अदैतषिद्धो 
ह्मणो जगडुपादानत्योपपन्तिः ॥ 

अध ब्रह्मणो विश्वक्रत्वोपपत्तिः । ̀ 
नघ-ण्वं ुरारादिवदुपादानगोचरपयल्ादिमस्वं करैत्वमुन्तं स्यात्, तच्च कार्यस्य करिपितत्वै 

न घटते; कुङाखदेए्करिपितं प्रयेव कतरैत्वददौनात्, कषिपिते च रूप्यादिकं प्रति आान्तस्यान्यस्य वा 
कठैत्वादरीनव्चिति- चेन्न; ङलाखकायैघरादावभ्यकदिपरतत्वस्यासम्भतिपत्तेः, रुप्यादेरप्यकर्तैकत्वा- 
सिदधेष्य, तत्रापि साक्षिण एव कैतवात्, नद्यदशैनमान्रेण कजैपलापः; त्वन्मतेऽपि सर्वज्ञकतैर- 
सिच्यापत्तेः । पएतेनाधिष्ठानत्वं न करैत्वम्, पव सद्यतिरिक्तोपादानत्वाभावेन करैत्वोपादानत्वयोः 
सामानाधिकरण्योक्तययोगात्, नापि श्रान्तवदध्यासद्षटत्वम्; अन्तस्य पेक्षापूषैकमारोपितकरेत्व- 
स्याभावात् 1 नापि मायाविवच्यामोहकत्वमेव कैतवम् । व्यामोहनीयज्ीवाददीने व्यामोहकत्वा- 
भावात्, तदशने आश्स्यापत्तेः, व्यामोहकस्वस्याष्यारोपितत्वेनान्योन्यश्चयाच्च, "नामरूपे उ्यकरः 
वाणीः तिश्वु्ुपपत्तेश्च । नहि मायावी जगदादिकं करवाणीतिसह्रप्य करोति, किंतु दद्चैयानीःति 
सङरप्य द्यति । पश्चत्रयेऽपि जन्मादिष॒जेऽर्थलब्धसारबैश्यादिस्फुरणाथं शचाञ्मयोनित्वा"दिति 
ख्रभ्रिति यत् परमतं, तद्धज्गः श्यात्, अमाचिष्ठ त्वादिना साव्रह्याखाभात् । नाप्युपादानगोचर- 
प्रयल्लादिमच्वम् , कल्पितं प्रति तदयोगात् । तस्मात् "अधिष्ठाने तथा आन्ते ्रामके च न कठैता । 
लोकिंकी छृतिमत्ता त॒ न दृष्टा कल्पितं प्रतीति निरस्तम्; अभिमतचतुर्थप्र्चष्य समथितत्वात् । 
यचृक्तं ठतीयपश्च ष्यासुग्धजीषद्वषत्वे आन्तत्वापत्तिरिति, तद्धूषणमेव; आस्तिहस्या्नान्तत्वात् । 
यद्पि मायाषिनः सङ्कव्पपरषैककर्ैत्वाददनेन उयाकरवाणी ति श्वुत्युपपत्तिरिति, तन्न; ताददासङ्कस्पा- 
दशेनस्य मायाबिन्यसंप्रतिपत्तेः । यदप्युक्तं जन्मादिसुत्राथंसिद्धस व्रैश्यस्फोरकं श्ाख्रयोनित्वा'दिति 
सू्रमिति प्ररमतभङ्ः स्यादिति, तन्न; मायाधित्वेऽपि खश््यमाणमायिकविश्वाकारमायासच्वां श- 
धारया सयात् । तसात ह्मणो निमित्तत्वमुपादानत्वं च ॥ इत्यदधैतसिद्धौ बरह्मणो 

श्लक्ः ‡ ॥ , ॥ 

गोडबह्चानन्दी ( छधुचन्द्रिका ) 
व्यावहारिक भ्यावहारिकपरिणामिस्केन भ्रातीतिककाये भरातीतिकपरिणा पिष्वेन हैतुस्वादरप्यादावविधोपादानसवमा. 
वर्यकमिति भावः । तन्तादात््ययोः; तत्तदुवच्छिक्नतादएम्ययोः । इदमा वच्छेदेन रूप्यादिकं रूप्याधवष्डेदेनेद्- 
मादिरादएस्यं च अमस्थङे अवरिचपरिणाम इति भवः । तकैरित्यादि-जह्मोपाद्ानताशितिः ॥ इति 
टघ्ुचन्द्रिक्ायां बह्यणो जगदुपादएनत्वोपपत्तिः ॥ 

अदृश्ेनातु सबै्ाधारणददीनाभावाव् । साक्षिण एवेति । तथाचोपादानगो चरकायीनुष्टरकानवप्वमेव कतैत्व- 
मिति साक्षिणो रूप्यादिअयोजकेष्छाङृतिनिरहैऽपि तत्कतैसवमश्चतपिति भावः । अदृदोनमातरेण स्वैपुरषसाधारण- 
दसेनबिरहमत्रेण । चतुर्थपक्षष्य चतुथपश्चान्तगेतख कायौयकुङज्ञानवस्छस्य । भतशएव -सस््राशपरिणामेत्यादिन् 
ज्लानमान्रं क्वं न्यते ! स्वांशे परिणामे ति 1 अपिष्टाचस्वसासथ्योत् न सा्वदयाकाभः, येन स्वदुष्तं दूषणं खात्, 

कंठ मायाृत्तिरूपं यव कष्यौलुद्धरक्ान तद्प्वरूपकर्ैष्वसामथ्यौदिति भावः । तकैरित्यादि--्रह्मणो धिश्व- 
कटैता ॥ द्रति टु बन्दरिकायां अह्णो विश्वकदैत्नोपपत्तिः ॥ 



७६४. अदटैतसिद्धिः । ` ˆ“ ['परिच्छेद्४ २] 

थं जह्मणोऽभिन्ननिमिन्तोपादानत्वे भ्रमाणौपपत्तिः 

यतो वा इमानि भूतानि जायन्त इति (जनिकयठैः परङूति'रिति सु्रपरङसय्थविहितपश्चमीश्वुव्या 
यत् भरयन्त्यभिसंबिशान्ती'ति सितिखयाघारत्विङ्गाचोपादानत्वसिद्धिः, "तदैक्षत व्याकरवाणीति 
इक्षणाद्याधारतया कटठैत्वसिद्धिश्च । अथ--वत्तौ “पुत्रात् प्रमोदो जायतः इत्यादावदुपादनेऽपि पञ्च- 
मीददोनात् भङ्तिपदं हेवुमात्नपरमित्युकम्› न्यासेऽपि इद्मेवाधिव्य “जसति परूतिग्रहणे उपादान- 
स्येवापादानसंक्ञा स्यात् , भरत्यासत्तेः, नेतरस्य ! प्रकतिग्रहणात् कारणमात्रस्य भवतीति पररृतिपदमसु 
पादानेऽपि अपादानसंलासिच्यर्थ'मिव्युकम्, महाभाष्येऽपि “अयमपि योगः शाक्योऽवक्तम् । गोखो 
माजलोमानिरोमभ्यो दूवौ जायन्ते अपक्रामन्ति तास्तेभ्यः इत्यादिना ोमादीनां दृ्वीदीन. भरत्यवधि- 
त्वात् 'धुवमपयेऽपादान'मिदयनेनैवापादानसंज्ञासिद्धेः इदं सुत्रमनारम्मणीयमिति सत्रं पल्याख्या- 

गोडन्रहमानन्दी ( कघुचन्दिका ) । 
सुभ्रधक्रदर्थविहितेति । सूत्रेणोपादाने विहितेयथः । स्थितिर्ये ति । ब्रह्मणि स्थितिं भदासन्तारपूर्विभाहि- 

त्वम् । तश्च ब्रह्मण उपादानत्वं निनानुपपन्नम्; निमित्तगसधमेम्राहित्वस्य कर्येष्वद््टत्वाव् । अथवीा---स्थितिस्ता- 
दास्यं, ख्योऽप्युपादाने संस्काररूपेण स्थितिरिति स्थितिरुयो ब्रह्मण उपादानत्वे लिङ्गे इति भावः । चत्तो कारि- 
कादिषृ्तौ । इदमेवाधिययेति । जनिकवुरदेतुरियेव शब्दृखाघवादुच्यतामिति शङ्कासुक्तत्तिप्रन्थे इृत्वेतयथः । श्रतिः 
श्रहण इति । सति हेतुमरहण इति दोषः ।.प्रलयासन्तेः तादा्म्यरूपान्तरङ्गात् षष्वथ संबस्धात् जनिक्तरिति ष्या 
कार्यस तादास्यरूपान्तरङ्गसंबन्धबोधनादेतुपदादुपादानमेव रुभ्येतेति भावः । कारणमात्रस्येति । परकषियते 
कार्यमनेनेति श्युष्पस्या कारणमात्रं श्रहृतिपदेन बोध्यते; रघु हेतुपदं दयक्तवा भअ्रहृतिपद्महणसेव ज्ञापकत्वात् । 
अहते भङ्कतिपदं नोपादाने रूढम्, न वा षष्टी तादुरम्यार्थेति मावः ¦ यत्ु-प्रयसततख्यहेतुत्वाव् तया च हेतुपदसख 
सुख्यहेतौ सङ्कोचः कारणमान्रयेति, तथा च भङृतिपदं कारणसामान्ये सक्षणिकम्--दइति तत्तुच्छम् ; सङ्खोच- 

ठक्षणयोरन्याण्यस्वात् । अयं अनिकरवुः भङृतिरिययस् ! योगः सूत्रम् । अवक्म् अकम् । यथा भीत्रार्थानां 
भयदहेतु'रिलादिसूत्राण्यकतु इ्ाक्यानि, तथा (जनिकतौः परङृतिःरिति सूत्रमप्यकतुं शक्यमिलपिना सूच्यते । शयुवम- 
पायेऽपादानःमिति । अपाये निष्टेवे यत् ुवमवधिभूतं यतो बिष्ठेषस्तदिति यावत् । तदुपादानरसंक्तमिलेः । 
प्रल्याख्यातमिति । अपायपदेन निभागस्योक्त्या वृक्षा्पर्णं पततील्त्न यथा पञ्चमी, वथा अन्यवहितोत्तरक्षण- 
संबल्धसय तस्पदेनोक्त्या तदेकदेशाब्यवहितोत्तरस्ननिरूपकरूपावधेशरुवपदेन वक्तु शक्यत्वात् कारणसमरूहस्य तदवधि. 
त्वेऽपि समूहसमूहिनोरमेदोपचारात् कारणमात्रेऽपि तत्संभवात् गोखोमभ्यो दवौ जायन्ते इलत्रापि पञ्चमीसंभवः । 
यद्यप्यन्यथासिद्धख'ष्युक्तावधिष्वमसि; तथाप्यनेन्यथासिद्धत्वस्यापि नेवेदयत्वादृण्डरूपात् घट दद्यादेनौपत्तिः । 
तथाच दण्डाद्धद इत्यादौ घटं भरल्यनन्यथासिद्धदण्डघरितो यः समरहस्तदव्यवहितोत्तरसंबन्धाभिन्ना या उव्पत्तिः 

तद्वान् घट इति शद्ण्डाद्भट* इलयादौ जायत इल्यादिक्रियाध्याहारावद्यकत्वे तु तादान्यवहितोत्तरस्वमेव पञ्चम््थः; 
तस्येव धास्व्थौरपत्तिषटकक्षणे अस्वयेनेष्टाथखाभाव्. । वस्तुतस्तु-परयुक्तस्वमेव पञ्चम्यर्थः; तस्येवापामपदेन 
तज्निरूपकूख श्ुबपदेन चोक्तिसं भवात् ।, भसि च घटादाधिव तदुष्पत्तावपि दण्डादिप्रयु्छष्वमिति "दण्डाद्वर उस्प्चत 
इयस्य दण्डाद्रट' इयस्य च प्रामाण्यमिति बोध्यम् । नयु--मपायराब्देन निभागसख शचुवशब्देन तदृवधिस्वस 
चोक्तया जनील्यादिसृत्रसाथेक्ये उक्त्युक्तत्वादिसखाधारणापक्रमणोक्त्या तत्खण्डनमयुक्मिति--चेन्न; शक्षात्पततीः 
त्यादौ `दृक्षा्यवधिकनिभागरतील्या बिभागस्येव कपाखाद् धट दलाद कपाराद्यवधिकम्रयुक्तताभरतीद्या प्रयुर्त्वसखा- 
प्यपौयद्वञ्देन नक्तं दराक्यतवात् जनीलयादिसूत्राभवेऽपि निवाह दंयत्र माष्यंकारतात्पयोत् । भतपव शक्यतेऽवक्तु 
मिद्युष्छम् ; मन्यथा नोच्यते इलेबोक्ते सख्यात् । नच-“यतो वाक्त निवतेन्ते अप्राप्येश्लयादौ श्रक्तिरूपप्राक्यभावेन 
थत्र विषये. द्ति्रयुष्तबोधकस्वाभाववस्यो वाच इद्धः, तथाचोक्तामावादेरप्यपायजब्देन वाच्यस्वादुक्तमयुक्त- 

त्वमपि तेनोच्यतामिति--वाश्यम्; जनीलयादिसूत्रसाथैक्यायोक्तमयुक्तस्वान्यसैनापागरदम्देनोकते्यु्तसवात् । तथाच 
विभागमान्नं -नाफायशब्दाथः, क्रंतु उक्ताभावादिरपीति (जनी "्यादिसूजकरणं श्क्यस्वेन भाष्ये .क्ञापितम्, नतु 
सदैकरणमेदाभिप्रेतम् । -भतएव रोमादिभ्यो दुवादीनामपक्रमणं लौकिकमतीतिमात्राजुसारेण भाष्य उक्तम्; वैशेषिक 
सस्यादिदशेनेषु- तदस्वीकारादिति छयटे उक्तम् । उत्पत्ती खोकानाम्पक्रमणपदरश्रयोणो ऊक्षणयेत्रि भावः । एवच 
अङृतिरिवयुपादानरूढसौत्रपदादुपाद्नतानिरूषिक््युच्स्त्ररूपाथं .जनीलयादिना पञ्चमी बनिघरानात्. निमित्तनिरूपितप्रयु कस्ये 

ू्रात्तरेण प्र्रमीतरिभनेऽपि निनिगसकाभावाद्-+- ध्यत. व्र द्ुमानि भूतानि जायत्ते' इखादो निमितोपादान 



[ ब्रह्मणोऽभिन्न ° प्रमाणोपपत्तिः ] गौडन्रह्मानन्दीयुता । ७६१९ 

तम्. । केयटेऽपि अपक्रमणावधित्वे लोभादि कार्यस्य प्रतीतिनै संभवतीति आराङ्ख विला- 
न्निष्कामतो दीर्घभोगस्य भोगिनः अवच्छिन्नतया तत्ोपरुच्धिवत् कायैस्यापि दुर्वादेस्तत्ोपरन्धि- 
रित्यवधित्वमेव तज्रोपपादितम् । ततश्च मतद्वयेऽपि 'जनिकतैः प्रृतिरित्यनेन "उपादान एव पञ्च. 
मीति नियमो न सिध्यतीति--चेत्, मेवम् , पश्चुना यज्ञेतेत्यादौ.पश्ुखब्दस्य पड्युमा्रवाचकत्वेऽपि 
छागस्य वपायाः इति वाक्यदोषालुस्ारेण पश्ुविोषपरत्ववदत्रापि कारणमात्रार्थत्वे ऽपि उपादान- 
परत्वोपपत्तेः, अवधिपञ्चमीपश्चे “ङ्गाच्छर' इत्यादो शङ्ञादिपदस्य नियामकाभावात् निमित्तपर- 
त्वेऽपि प्रकृते नियामकसच्वेन निमित्तपरत्वाभावात् । अतपव (आत्मन भकारः संभूतः इत्यादावपि 
रतिपश्चमी, सच्च त्यञ्चामवः"दिति वाक्यशेषेण 'सोऽकामयते'व्यतच्छाखान्तरस्थितवाक्येन च 
प्रतीतिसामानाधिकरण्यस्य नियामकत्वात् । नच-'स तपोऽतप्यत । स तपस्तश्वा । इदं सर्यम- 
रजत । तत्सृष्टरा । तदेवायुभ्राविशत् । तदुप्रविशय । सच्च ल्यञ्चाभव'दिलयादिश्वुल्या सदादिभवनस्य 
जगत्सृष्ितदयुपवेदानन्तरभावित्वेन जगत्खष्टित्वालुपपत्तो परमेश्वरस्य सादिशुणाभिव्यक्तिपरः 
त्वेन बरह्मोपादानत्वे नास्य मामाण्यम्, अन्यथा कथममवदित्युक्तं स्यात् एन हि शछ्युक्तिः रूप्यमभव- 
दित्युच्यत इति- वाच्यम्; सदादिमवनस्येव जगत्खष्टिरूपतया तदानन्तयोभावात् , तदयुप्रविदये- 
न प त श त न क क (ण ^ ^^ 

गोडब्रह्मानन्दी ( कघ्युचन्द्रिका ) । 

स्वाभ्यां निरूपितप्रयुक्तत्वयोः पञ्चम्यथै्वं दुवारमियस्रदिष्टसिद्धिः । रोमादिष्विति 1 उपादनेष्वियादिः । कायस्य 
दू्वादुपादेयस्य । यद्यपि विभागरूपापक्रमणावधयावेवापक्रमतो न प्रतीतिः । भयुक्तस्वरूपापक्रमणसख निरूपकरूपावधो 
तस्मयुक्तख प्रतीतिरङ्गीक्रियत एव, तथानुभवादिति सिद्धान्तः स्फुट एव; तथापि समाधानान्तरमेवाह-विखादिति। 
निष्ामतः निभागानुद्ुरव्यापारोत्पत्तिकालावच्छिन्नख विभागात् पूर्ेस्थूरुकाङ्व्यापिव्यापारोखतन्तिकारुख प्रद्दरोना- 
याह--दीषभोगस्येति । तत्र षिे । अवच्छिन्नतया संयुक्ततया । उपरन्धिः प्र्क्षम्् । उतयच्युत्तरक्षणे- 
भ्विल्यादिः । तथाच विभागोपपत्तेः पूर्वं बिे भोगिन हवोस्पत्तः भ्रयुक्तबख वापक्रमणसयोत्तरकारमेव खोमादौ 
दू्वादेः भक्षम् ; उष्पत्यादिकाले तु दूवौदेः भलयक्षं चश्चुरा्यसंयोगादिति भावः । उत्यत्तिक्षणे रोमादौ दूर्वा्यस्तीति 
परोक्षधीस्तु पूर्वो्तरीयेव समयेति ध्येयम् । यत्तु- भोगिनः भभ्रावच्छेदेन बिरासंयोगरूपस्यापक्रमणस्य सत्वेऽपि 
भमूरावच्छेदेन बिरुसंयोगाद्यथा विदे उपरड्धिः, तथा दुर्बादिः स्वपरिणाप्रिरोमादिभागसंबन्धितया प्रतीय 
मानखापि रोमादिभागान्तरावच्छेदेन रोमादि संबन्धामाव रूपापक्रमणमिति केयटसमाधानवाक्याथैः--इति, तन्न; 
बृक्षावस्थितिकाे चर्लयपि पत्नादौ वृक्षाचचरुतील्भ्रयोगेण ब्क्षादिसंयोगा्चसमानकारीनख ब्रक्चाद्यसंयोगादेरेवापाय- 
पद्थैतया चाच्यत्वेन बिरादिसंयोगादिकाटीनख बिखद्यसंयोगादेरपायपदार्थस्वाभावात् । मतद्वयेऽपीति । चत्ति- 
कारमते प्रङरृतिपदस्य कारणसामान्यपरल्वात् भाष्यकारमते “जनीव्यादि" सूत्राकरणेन कारणसामान्येऽपि पञ्चमी- 
संभवात् नोपादानखेवापादानसं हेति भावः । यदयप्युक्तरीत्योपादानतानिरूषितभ्युक्तस्वस्य पञ्चभ्यथैता जनील्या- 
दिसूत्रसिद्धेति भाष्यसंमतम्; तथापि परञ्ममनुद्धल्यापि समाधानं सुकरमित्याकयेनाह-- मेव पद्ुनेति । 
कारणमाघार्थत्वेऽपि भ्रयुक्तत्ास्वरूपेण प्रयुक्तत्वबोधकस्वेऽपि । मात्रपदाहुपादानतानिरूपितग्रयुक्तताव्वरूपेण 
बोधकस्वब्यवच्छेदः । अपिना उक्तरीलयोपद्ानतानिरूपितप्रयुक्ततस्वेन बोधकत्वखय प्रामाणिकत्वात् कारणमान्नाथेक- 

त्वमसिद्धमिति सूचितम् । उपावानपरत्वेति । भयुक्ततात्वरूपेणोपादानतानिरूपितप्रयुक्ततापरस्वेलयथैः । वक्ष्य 
माणवाक्यरोषेणेदयादिः । अथवा--कारणमात्रा्थैत्वेऽपि 'यतोवे"टादौ पञ्चम्या "विभाषा गुणे सिया'मियत्न 

रुण इद्यस्योपरुक्षणस्वेनागुणेऽपि पञ्चमीषिधानात् प्रयुक्ततामाज्रबोधकस्वेऽपि उपादानपरस्वोपपत्तिः १ “जनी 
व्यादिनोपादानतानिरूपितप्रयुक्ततात्वरूपेण बो भरकतवोपपत्तेः । इत्थं च न परश्रमान्रुसरणमिति बोध्यम् ॥ 
ननु-"यतो वे"्यादौ न देतुपञ्चमी, येन जनीत्यादिना उपादानीयप्रयुक्तत्वाथैता सख्यात्, कंतु श्ुवमिदयारि- 

नावधौ पञ्चमी, तथाच शवक्षाद्विभजतः इल्यादौ विभागे ब्रक्चनिष्टावधितातिरूपकत्वस्येबोक्तवाक्ये भूतोपत्तौ बह्म 
निष्टावधितानिरूपक्त्वस्य कामः, तत्राह--अवधिपञ्चमीति । अवधिपञ्चमीखीकार दर्थः । बह्मदिष्टावधिता- 
निरूपकस्वं बरह्मनिष्प्रयोजकतानिरूपकत्वरूपं वाच्यस्; अन्यस्य दुर्वचत्वात्, तथाच्च प्रयोजकतानिरूपकस्वस्य 
अयुक्तत्वपर्वसितखय पञ्चम्यर्थस्य श्वङ्गादिलयादौ निमित्तीयसख कासेऽपि यतो वेल्यादौ वाक्यदोषेणोपाद्ानीयसख काभ 
इतिं -भावः । सोऽकोमयतेयेतच्छाखान्तरस्थितेति । सोऽकामयत बहुसा"मिलेतव्छाखान्वरस्थित 'तदैश्षत 
बहुं सयापिःति.-वक्यं चेति समाहारदन््रः । यथाश्चुतते तु “भव्मन आकाशः इयस्येवं म्सोऽकामयते्यस्यापि 
तसयाः । सामानाधिकरण्यस्य ब्रह्मतस्छञ्यासेदसय । नास्येति । असय उक्तस्(मानाभिकरण्यंसखय । 

अ, सि, ९६ 



५६२ द्धेतसिद्धिः । [ परिच्छेद; २] 

स्यस्य घुखं व्यादायेतिवदुपपत्तेः । न चेदं स्ैमखजतेत्यनेन पौनरुक्स्यम्, निमित्तत्वमाजश्नान्तिव्यु- 
दाखपरराव् । यच्च शुक्तिः सुप्यमभवदिव्यनुभवादशनमुक्त, तच्छुक्तेग्युपाव्छनत्वभयुक्तमिति तद्- 
दर्चनस्यावुदाहर्णत्वात् । नव-मूतीमूतेभपञ्चस्य सच्यत्पद्भ्यासेवोकतस्वेन निरुकतादिपदवेयथ्य- 
मिति-राङ्खयम; सं्रहविवरणरूपतयोपपत्तः । नद्क--'सोऽकामयत बहु स्यामिति वक्यं न 
खञ्यसादचर्थमराह येन तत्सापानाधिकरण्यमीश्वरस्य प्रतीयते फलतु परमेश्वरस्य "अज्ञायमानो 
बहुधा विज्ञायते यदेकमजग्यक्त'मित्यादिश्चुतििद्धतनत्तदनन्तप दार्थत्रेरकानन्तस्पैवहभावसङ्करपमाद । 
नच खस्यानन्तरूपे्वहुभावं खङ्करप्य "इदं स्वमखजते"ति जगत्सर्जनानुपपत्तिः; नियामकरूपैर्बहु- 
भावस्य नियम्यसयपेक्षत्वात्› नियम्य स्व खषा नियामकरूपेः प्रवेरोक्त्युपपत्तेः । अन्यथा स्यामिति 
सत्वोक्तिनै स्यात्, खष्ठः प्रागन्तमकरणाभयेन तद्िरि्ठाहम थौभातरेन उत्तमपुरुषायुपपत्तिश्च स्या. 
दिति- चेन्न, स्थामित्यनेन खी स्यासिवयादिवत् भाविसचोक्तो तद॑जुपपत्यसंभवात् । अन्पथा 
खड्कट्पविषयत्वालुपपत्तेः, सिद्धे इच्छा विरहात् । इदमेक च बहुपदस्य सृज्यपरत्वे विनिगमकम्; 
नियामणरूपाणां च तवापि मते हैश्वराभिन्नतया सिद्धत्वात् । तथाचेच्छाया नियम्य एव त्वन्मतेऽपि 
पयैवसानात् । तथाचेच्छायस्तजःप्रभृतिविषयत्वेन बहुः स्यामिति सङ्कष्प्य॒तेजःप्रश्रति्तजनं 
शुः स्यामिति सङ्कल्प्य शिष्यसंपादनादि वदिति निरस्तम् । यच्नोक्तयुत्तमपुरुषाजुपपत्तिरि ति, तन्न; 
तादशाविद्यापरिणामषिशिष्टे हमिति पथोगसंभवेन उत्तमणुरषोपपन्तेः । एवमेव 'तदैश्चत बहु 
स्यामिद्ाद्यत्र मानं बोध्यम् । नु च-यत्तजःप्रभ्रति खन्यं, तदात्मना हि त्वया वहुभावो वाच्यः, 
तेषां तु. तेजआादीनामीश्चिवप्व सषटत्वदेवता्मत्वश्चवणात्तानि चेतनानि नि » न च चेतनं भस्युपादानं 

गोड्रह्मानन्दी ( कघुचद्दिका ) । 
भुखं व्यादायेति । अपन्नीकृतसमष्रेव खष्टिः पूवमु, खचचेलयादिना तु पच्चीकृतसमष्टः । नघ--पञ्चीङतेषु परचेश्शा- 
साभ इति-- वाच्यम् ; अपञ्चीहतेषु प्रवेशोक्तयेव तद्धभात् , अपञ्चीङ्कतानामेव पञ्ची भावात् । अतएव इदं सर्वम 

सृजते्पि नुपपन्नम्, चेप्चीकृतानामेव स्ौच्मकत्वादिति ध्येयम् । श्रान्तिव्युदासेति । सामानाधिकरण्येन 
जह्मणः काय तादार्म्यखामात् अनन्तिग्युदास इति भावः । अनुद्ाहरणत्वादिति व्युदास परत्वादिलत्र हेतुः । भयुक्त- 
मिखन्वमवुदाहरणववादिलच्र देठः। मरतीमूतैति । मूर्त एथिव्यतेजंसि । अमूर्ते वास्वाककषो । संप्रहविषर- 
णोति । सच्यच्छब्दाभ्यां घंकषेपेणोक्तं निरक्तादिपदैविंवरणं विस्तरेण कथनं क्रियते । तथाहि भाष्य-“निर्कत 

देशक्धाङादिविरिष्टतयेदं तदिष्युक्त, तद्धिपरीतमनिरक्त, निलयनं नीडसाश्चय :, तद्धिपरीतमलिख्य्न, विक्लानं चेतनं, 
द्धिपरीतम वितानं स्यं व्यावहारिषमर्, अनृतं ्गतृष्णादिकू'मिति । रथाच मृतौ मूतैयोनिंरूकतस्वानिस्ूक्तत्वादिचिचेच- 
नर् । खान्यसर्वेब्या्कताश्चयत्वमाकादास्येव सर्वै खुवनाश्चयस्वं वा ब्रह्याण्डखेवेति ध्येयम् । सृञ्यसाहच्यं छज्यात्मना 
भवनम् । सङ्दपमाहेति । (लोऽकामयतेत्यादेः" परमतेऽयमथेः-- स आनन्दमयः निथामकस्वीयनानास्येर्गियभ्ये- 
ष्ववस्थानमकामयत । ततश्च तियम्यानि विना उ्छावस्थानासंभवेन नियस्यानि भवन्त्वि्यालोचनश्पं तपः 
कतवान्रू, चत दद सर्वमसृजत, ततस्तदुनुप्रविश्य लियामकर्यैरधिष्ठाप सदादि रूपोऽभवत् सच्छादिगुणेरमिव्यक्तोऽ- 
भवत्, सत्वगुणः श्रीमहस्प्रषणेभ्योन्यश्नावसादनकनतातरियामकतारूपः सदवगुणः> निश्क्तव्वं सुवाच्यत्वम् , भनिरुक्तःवं 

दुबौच्यस्वं, निरुयनत्वं स्वा पारस्य, तद् भावोऽनिरयनस्वं, विज्ञानल्वं सर्वैरस्व, सल्यत्वं साधुत्वं, वयोरभावो अविज्ञान- 
स्वानृतस्वे, <सलमभवत्' इत्यनेन सत्वाद्य इश्वरगुणाः साधुखूपा इद्युक्तम् । तथाच श्रीम हस्मणेभ्योऽन्येष्ववसादन- 

` कैस्वात् नियामकत्वात् सुवाच्यकवरवात् सस्वयस्वनिर्क्तत्वगुणवानीशः। खयं दुरवैचनत्वा द् निर्कः । खयं सर्वा धारत्वात् 
स्र्शत्वात् साधुत्वात् निरय नवव बरि्ञानस्वसलयत्वगुणवशनीदशाः । अन्यत्र तद्धिपरीतकनस्वादनिङ्यनः अन्रिज्ञानोऽचृत 
हति मावः । तदुक्तं परकीयतेत्तिरीयभाष्ये--वसादसु वाच्यस्वदौवौस्या धारसाघुताः । क्ृतिभागतोऽन्यन्न 
कर सक्नामरो हरिः ॥ अतो नियामक्रेति सद7 न खादवाच्यता । सनिरक्तं रीरूयनं सार्वाधारस्वतो हरिः ।॥ इति ॥ 
नु तत्तन्नियभ्य नियामकत्वविरिष्टबहुरूपेषु च्छा, तन्न बिरोष्यांरसि्स्वेऽपि विरोषणस्यासिद्धस्वात् न दोषस्त्राह-- 

तथाच . इच्छाया नियम्य इति ॥ नियामकसस्य दाक्तिनिशेषरूपस्यापि सिद्धस्वेन नियम्येषु का्ेष्वेवेच्छा व्रिषयस्वं 
व्वयापि वाच्यमिति भावः । विषयत्वेनेति । इति निरे लमिवयनेनान्वयः । एवं “खच्च लच्े'त्यादिना सत्वादिगुणाभि- 
व्यक्तिकशथनमण्ययुक्तम् ; भवसादनकतरैलनियामकत्व दिः शक्तिविरोषख दाङ्यीभ्यूकार्यकाङीनस्वसेवाभिष्यक्तित्वेन 

-कार्योतपत्तिकथनेनेव वलछाभाच्, स्ववीयतेत्तिरीयभाष्ये . (्यच्चानिरु्तः बिहव तथा निरयन महत् । सलं प्राणसखथा 
श्रीश्च सनिरुक्तं वथावृतम् ॥° अविला .निरुयनप्रिलनेन ल्यदादिशम्दैमेदत्तत्वसय सद््मशब्देन भणस्य सदादिषम्दे. 



[ जशछ्णोऽभिच्न°प्रमाणोपपत्तिः गौडजद्यानन्दीयुता । ७६३ 

नमेति- चेत् सव्यम्; सज्यानामीक्षितत्वायसंयतैन श्श्चणादिकर्वृरतिपादकतेजआदिपदैस्तेज- 
आद्यवच्छिन्न आत्मा बोध्यते 1 पूर्ैपू्ैका्यावच््छन्नस्य तस्येवोत्तरोत्तरकायैनिमिनत्तत्वात् । तथाचाव- 
च्छेदे तेजआदौ न चैतन्य निवन्धनदोषावकाशः । असद्वा इदमग्र आसीच् । ततो वै सदजायत । 
तवात्मानं खयमङ्स्ते'ल्याचप्युक्ताथं प्रमाणम् । नचारमनः करणे अङ्रुतेति सत्वोक्ल्यजुपपत्तिः; 
साकाशाद्यात्मना क्रियमाणन्बेऽपि खरूपेण सत्वोपपत्तेः । एतदर्थमेवात्मानमाकाशादयारमना अकु. 
सतेव्यश्चुधमाणोऽप्यर्थः कर्प्यतते । पव "तदात्माने खजाम्यदहःमिलादिस्ठतिषु धमैस्थापकदरीराद्या- 
स्मनेति व्याख्येयम् । नच--"ततो वै सवजायते"ति तच्छब्दोपात्तव्रह्मणः प्रपश्चोत्पत्तेः प्राक्न सिद्ध. 
स्वात्तदात्मानमिति व्यर्थसिदि-- वाच्यम्; निसित्तत्वे पूर्च॑वाचयेन रच्परेऽपि उपादानत्वबोधनेना- 
स्यापि सफछत्वात् । नजु--यदुक्तं बह्यण्येव खषिरु्यश्चबणात् बह्मोपादानमि ति, तन्न; अणैनाभौ 
तन्निमित्ते तन्वुलखयस्य दशनात्, तच्च हि यथा पुत्रं प्रति पितदेहधातो रुपादानस्त्रेऽपि न पिता 
तदुपादानम्, किंतु निमित्तमाञं, तथा ऊणैनाभिधातोस्तदुपादानत्वैऽपि तस्य निमित्तत्वमेच, 
ब्रह्मणोऽपि उणैनाभिवदेव संहदेत्वस् यथोणेनाभिरिल्यादिना श्चवणाचेति- चेन्न; यद्य्यूणैनाभेनै 
तन्तूपरादानस्म् ; तस्मिन्न्ठेऽपि तन्तुपलस्मात्, कितु भुक्तादारस्यैव; तथापि त्र न तन्तोेयः; 
कितु वहिष्ठस्यान्तःधवेद्रयाचम् । अत एव भ्यथोषणनाभिः रजते गृहते चेत्युक्तम् । नच ब्रह्मणस्त- 
यायेन संददैस्वोक्ल्या तद्वदेव तदृरित्विति-- वाच्यम्; (तजा"नित्यादिना तत्र छयश्चबणात् , 
तियेमावमात्रे च तस्य निदेनत्वात्, सर्वैसाम्यस्य द्ठान्तत्ाप्रयोजकत्वात् । 'तद्धूतयोनिःमिति 
योनिशुत्या चोपादानत्वम् । नन्च “योनिष्ट इन्द्र सदने'त्यादौ निसित्तेऽपि योनिाब्द्प्रयोगात् न तेनो- 
पादातताविद्धिः; भुख्यस्तु रष्दखरसाःदिति न्यायेन कदाचिदन्यत्र कथश्िन्निमित्ते प्रयोगेऽपि 
ओत्सर्भिकसुख्यार्थत्या गस्य प्रङृतेऽयो गात् । एकविज्ञानेन सर्वैविक्ञानधरुदिस्प्युपादानत्वे मानम् । 

गोडबज्चानन्दी ( रधु चन्द्रिका ) । 
श्रियश्चोक्ततवेन तद्विरोध । अथ-ईश्वसलेव सच्वादिगुणाः, इश्वरसंबन्धात् महदादावपि त्यवहार इति--चेन्नः 
तथायि महदादिपरव्वे हशरगुणाभिव्यक्तिपरस्वायोगात् › योगे का महदादिपरस्वोक्तेदन्मत्तप्ररुपप्वात् । संभवेनेति । 
अनुच्वारयितथेपि चैत्रेऽहं सुखीति क्ञातायमिति प्रयोगादलेचवारयित्यपि ईश्वरे अहंपदभ्रयोगः । अन्यथा तवापि सृष्टः 
पूर्वं लियामरनानास्तेर्बहुभावरूपसङ्कल्पन्याहंपदेन उद्ेखायोगात् । अथ तव निद्यशरीरेणो चारण, तर्हिं ममाप्या- 
काशादिखेः पूर्व मरश्रीएवाचा तदुपप्तिः$ सह्कस्पसेव वा चोऽप्यभियापरिणामस्व सं भवात्, अन्तःकरण तु नाहंपद्- 
भ्रयोणनिमित्तम् ; परकीयेऽपि तत्र तदापृत्तेरिति भाषः । आदीनामिति ) “तत्तेज रक्षत तदपोऽद्धनत सिसो 

देवताः इयादिवाक्यैरिति शेषः । श्रतिपादकतेजञआआदिपदैः ेक्षतेत्यादिपदयुक्ततेजथादिपदैः ¡ तस्यैवेति । 
“स तपस्तक्वा । इदं सर्व॑मखजत' इयादिश्चतेरिति रोषः । अक्रुरुतेति । सि सचति "दुरे | कव वकाहम्य- 
पूर्वसच्येयथैः । ब्रह्मण इति हेतोरखत्ावन्वयः । तथाचासदेवेल्यादिना अनभिव्यक्तनासरूपास कत्वेन ततर 
इत्यादौ तत्पदेन तस्परामरशात् तादशब्रहयदेतुकम्रपञ्चोत्पत्तर्कत्वात् (त॑ंदात्मान*मियादि व्यमिति भावः । उभना- 
भिधातोः खलारूप्ख । नष्टे अदृष्टे । तन्तुताद्स्म्येनोपीनाभेररलयक्षेऽपि तन्तुपयक्षाविलयथः । उदानस कार्य- 
तादात्स्यावदयङृत्वात् तदृप्रतीदया नात्रोफदानव्व पिति भावः । यथाश्रुते--गोरोमादीनां नाशेऽपि दूबोदिददौनाद्- 
जुपादानतापत्तरसङ्गतिः । ख्यः संस्छारश्पेण स्थितिः! तज्ञ खानिति सर्द खद्विदं व्रश्च तजरा'फेति शतो 
तसात् ब्रह्मणो जायते हति तजे, तस्िन् ङीयत इति तदं, तेनानिति जीवतीति तदन् इयथः । योनिश्च इति । 
'्यो नि इन्द्र सदने अकारि तमानृभिः पुरुहूत प्रयाहि असो सथानोऽविता वृधे च ददो चसूमनि ममदश्च सोमै'रिलयख 

हे पुण्र इन्द्र ते सदने उपवेशनाय योनिः स्थानम् अकारि । तं यो प्रति आप्रयाहि । छथिमैरद्िः सह् । 
यथा नोऽखकम्र् अविता रश्चकः असः भवसि । चुघ बधैनाय भवति । वसुनि ददः ददासि तथा सोते 
रसदीयेर्समद्; मादयेय्थः । निमित्ते उपयेशनक्रियानिपित्ते स्थान इति याचन्! तथा तत्र स्यान इव प्रहृते निमित्ते 
श्रयोगः । महस्वपरिमाणं महश्वसश्धाभ्रचययोनी यत्र वैशोषिको्तौ मदष्ट्वादिनिमित्तकारणकाथैकतया प्रयोगादिति 
भावः । सुख्यस्तु रान्दस्रसादिति ॥ शष्दस्य स्वरसादथौन्तरे अजुपपर्तिप्रतिसन्धानं . निनेव योऽधैः मरतीयते स 
सख्यः । तत्सं भवेऽरथान्तरं न गदते; सुख्या्थं भन्वयाजुपप्यादिमरुकरक्षणाकस्पने गौरवाहियथेः । मुख्याथेति । 
सथीन्तरे अनुपपत्यादिक्तानं विनेवोपादाने प्रयोगात् तदेव सुख्याथैः, निभित्तकारणस्थरदो तु कारणत्वाधारखावि- 
सृणयो गात् अयोः । अतएव भ्योनिश्च हि गीयते इति सूत्रेण भगवता च्ासेन तथा सूतवितप्निति मावः. ॥ जनु 



७६४ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः २] 

यथाच न साहष््यपाघान्याभ्वातुपपत्तिस्तथोक्तं पराक् 1 “ख्व खष्विदं ब्रह्मेति सामानाधिकरण्य- 
श्रुतिरपि तत्र मानम्। नच-“सर्व समाभोषि ततोऽसि सवैः इति स्मता ऽस्यथान्यास्यातत्वान्न तच्च 
अानतेति-वाच्यम्; अधिष्ठानतया स्वैव्यापित्वस्य सर्वैराब्दप्रयोगनिसित्तत्वात् , अन्यथा आकारेऽपि 
सर्वपदध्रयोगापत्तेः । अयुपादानत्वे प्ररूल्यधिकसणविरोधापत्तेश्च उपाद्ानत्वम् । श्रुव्यनुग्हीतायु- 
मानमप्य्च विवरणोक्तमभ्यवसेयम् । तथाहि-“महाभूतानि, सखद्वस्तुपररतिकानिः सत्खभावाचुर- 
तत्वे सति विविधविकारत्वात्, खदस्यूतघरा दिवदि'ति । चच बिवतेमते उपादानत्वाचुपपत्तिः, 
सतप्धानप्ररृतिकव्वेनाथीन्तरता वा; आदावेव तदुपादानत्वस्य स्थापि तत्वात्, भरकृते; स्वाभावश्य 
प्रसाधितत्वेनाथीन्तरानवकाद्याचच । नच “खण्डो गौरण्डो गोरिति गोत्वायुरक्तखण्डादौ उ्यमिचारः; 
तदवुरतत्वे सति तदविकारत्वादित्य् तात्पयोत्, खदपिरिक्तगोत्वाद्यनम्युपगमाच्च । अतप्व-- 
“सन् घट” इतिषदत्रेदानीमसन घटः असचर्टङ्मित्यादिप्रतीययुसारेण घटचश्टङ्गदेरस दुपादान- 
त्वापत्तिरिति- निरस्तम् । नापि बह्म, न द्भ्योपादानम्, चेतनत्वाच्चेजवत्, जगन्नानन्दप्ररृतिकम् ; 
तत्खभावानयुरक्तत्वाव्, यत् यस्खभावाननुरक्तं तत् न ततप्ऱतिकं, यथा धरखभावानयुर्तं 
परादि न घटो पादानकमिलयादिना सत्पतिषक्षत्वम्, व्या्िपक्षधर्मेतयोरापातप्रतीव्या सम्येऽषि 
धरुत्वनुप्रहेण स्थापनाया बल्वसखात् । दितीयानुमाने कपारुखमावानयुरक्ते घटे व्यभिचारः; 
"कपालं धर" इर्यप्रतीतेः, नच-ग्ुखेन तदजुरष्कत्वमस्तीति- वाच्यम्; सश्खेनात्राप्यतुर्कत्वस्य 
समानत्वात् । एवं च जगद्भिन्ननिमित्तोपादानकम्, बरक्षापूवैकजनितकायेत्वात्सुखदुःखादिवदित्य- 
भिश्ननिरित्तोपादानं बह्म सिध्यति । नच उयथेविरोषणत्वम्; प्रेक्तापूवैकत्वात् कायेत्वादिति 
हेतुद्वये ततत्पयीत् 1 नच-त्वन्मते दुःखादीनामस्तःकरणोपादानकत्वेन साध्यवैकस्यमिति-- 
ब्ाच्यम् ¦ अस्मन्मते अन्तःकरणस्य परिणाम्युपावानत्वेऽपि अन्तःकरणरूपेण परिणताक्ञानाधारतया 
विवतौपादानत्वस्यानपायात्, कायैत्वादिति हेतो सचैका्ेनिमिन्तकारुषरटसंयोगस्य उमयवादि- 
संमरतिपन्नस्य द्टान्तस्य लाभा । नच जगदुपादानं, न कतै, द्रन्योपादानत्वात्, ख्यत् , 
जगत्कतौ वा न द्व्योपादानम्, करैत्वात्, इलाटादिवदित्यादिना सत्प्रतिपक्षत्वम्; श्वुतिबि- 
रोघेन हीन बरत्वात्, आध्येऽलमाने जडत्वस्य द्वितीयाजुमाने सबौनन्तयौमितस्य चोपाधित्वात्, 

गोडब्रह्यानन्दी ( कधुचन्दरिका ) । 
एकषिक्तानश्वुतेः बह्मणः सेदर्य रूपत्वात् तञ्ज्ञानात्तञ्तानमिति नाथः, किंतु सर्वदश्यसख सदूपादिना बह्यसाष्दयात् 
जह्माधीनत्वाद्वा तञ्तानात्तञ्त्तानपि्यर्थः, तथाच कथञुपादानस्वसिद्धिः ! तत्राह-यथान्चेति । लितरेदितमेतत् 
शतिदृषणोदधारे । अधिष्ठानतया सवैव्यापित्वस्य अधिष्ठानत्वदेलुकस्य सर्वता दा्ञ्चस्य । निमित्तत्वात् निमित्त 
तवेनोक्तस्घ्रलया भ्यास्यातव्वात् । आस्नोषीलनेतैव संबन्धमात्रराभसंभवेन तादाल्यकाभा्थेमेव संपदोक्तेरिति भावः । 
अन्यथा त्मदुष्यान्यसेंबन्धस्योक्तनिमिततस्वे । प्रृत्यधिकरणेति । श्र्तिश्च प्रतित्तादष्टास्तानुपरोधादटि'ल्व धिकर 
णेलयथः । महाभूतानि कायाणि । सद्भस्तुप्रङृतिकानि ससस्वरूपोपादानकलि । व्यभिचार; '"यचदज्ुरक्तं कार्य 
तत॒ तदुपादनक्"मिति सामान्यग्यासो । तदूनुरक्तत्वे सति सस्खरूपतादात्यवस्वे खति । तद्धिकारत्वात् 
सर्खर्पकायत्वात् । अनभ्युपगमादिति । तथापि शुणाचयामके द्ये तदुपादानत्वात् चिरोष्यदरूम् । गुणादे- 
रपि सस्सरूपत्वे तु दृश्यास्मक्ख ब्रह्मणः इश्यायुरादानकव्वाच्र दण्डादिकार्ये व्यभिचारात् तरिरोषण मिति बोध्यम् । 
सर्वत्र सदपसंबन्धस प्रतीतेः संबन्धान्तरबाधात्र् तादास्म्यरूपद्वात् पराभ्युपगतलमवायस्थटे तादा््ययेव आमा- 
णिकश्वात् बरह्मणि निमित्त्टारणत्वस्य स्वापि वाच्यत्वात् ऋा्तादप्म्थवव् कारणत्वरूपमुपादानत्वं बरह्मणि दुर्वार- 
मित्मजुद्धकतकों बोध्यः । अतयव “यद्यत्तादात्म्यवत्वे स्ति यत्कार्यं तत् तदुपादानकःमिति व्याप यत्का्ैस्वनिचे- 
श्देव “9त्रेदानीःमिति प्रतीया एतद्वेशकारावच्छिन्नासलयो पादुनकूत्वसिद्धिः शङ्कि शक्या, नसु सामान्यतोऽसत्मोः 
पादानकष्वसिद्धि; उक्तासवस स्देशकारव्रुप्यलन्तामावप्रतियोगिष रूपत्वावत भाद--असन्श्एङ्गमिति । 
अ्रतीतेरपातस्वं बिद्धमोति--द्वितीयेति । यस्खभावानयुरक्तत्वं यत्तादात्म्यदयन्यत्वं॑यन्ताद्पत्म्येनाभ्रतीयमानत्वं वा, 
नाद्यः स्ररूपासिद्धे, अन्त्यमभिपरेलाह--क पाठखभातेति । अप्रतीतेः "कपारात् धट इद्यजानानद्यानन्दरो 
जगदिलपि ..भीरस्ेवेति देव्वसिद्धेरिति भावः । प्रक्षापूवैकत्वात् जन्यतासंबन्धेन मेक्षािमिश्त्वात्र 1: पतेन-- 
्क्षाकाछीनभ्रागभावभ्रतिथोगिस्वस्य जेक्षाका्त्वस्य वा हेतवे कारीनेति अक्षति च व्यधेभिति-थगास्तम् । 
उष्राधित्यादिति । प्रक्षमा्ननिष्ठा मात्रपरतियोगितवात् नानयोरपाधिखवस््; यत्र यन्नोपाभ्यभावः तत्र न साध्व, 



[ जहमणोऽभिन्न०ग्रमाणोपपत्तिः ] गोडन्रह्मानन्दीयुता । ७६५६ 

बाधोक्ीततया पक्ेतरत्रेऽपि दोषत्वात् । तस्माज्ञगदुपादानं ब्रह्म कटै न्वेति सिद्धम् ॥ इव्यदवेतलिद्धौ 
बरह्मणो जगदभिन्ननिमित्तोपदानःते प्रमाणो पपत्तिः ॥ 

0 

गोडब्रह्मानन्दी ( लघ्युचन्दिका) । 
मिति उ्तिरेकभ्याश्यभावाच्च । नहि पक्षे साध्याभावो मम निशितः । जडत्वयासति साध्याग्यासिश्ेति चेत्, 
भ्रान्तोऽसि; सस्परतिपन्षे सद्तिपक्षान्तरस्य व्यथैत्वात् , व्यभिचारोज्नायकृतया दुषकष्वे तु पक्षमात्रनिष्टाभावध्रति- 
योगित्वं न भ्रतिकूरुम् ; साध्यव्थापशव्वेन गृह्यमाणोपाधेभ्यैभिचरेण हेतौ साध्यग्यभिचरोन्नयनसंमवात् । जडस्ं 

त॒ विदन्यसखूपं तुच्छेऽप्यस्येव । बाघोन्नीततया पश्चेतरत्वेऽपीति । वद्धिरनुष्णः, छतकस्वात्, - दइ्॑यादौं 
बह्वीतरत्वादिः तत्तुल्यतयेख्थः । यथाच तन्न साध्यव्यापकातम्राहकसर्काऽस्ि, हेतौ च साध्यभ्याप्यताप्राहस्त 

नासि, तथा प्रहृतोपराधौ । भसि हि अकता यदि जडो न खादक न खात्, चेतनस्य कतैखनियमात्, 
जगदृदुपाद्ानं यद्यनन्तयौमी न स्यात्; तदा जगदुपादानं सात्; अन्तयौमिण एव सवौनुस्युतत्वेन विव 
पादानत्वादिव्युपाधौ साध्यव्यापकताआहकस्त्कः । नासि च दन्योपादानत्वाद्विहेतावकवैतादिभ्याप्तिमाहकस्तरः$ 
खददेरचेत नत्वादिना कठैत्वायभवेऽपि बरह्मणः कदैष्वादौ बाधकाभावात् । तथाच पक्षेतरस्वस्यानुपाधिस्वं नं 

छुरधमे इति भावः । तकैरित्यादि-त्रह्मोपादानताप्रमा ॥ इति टघुचन्दिकायामभिन्ननिमित्तोपादानत्वै 
प्रमाणोपपत्ति; ॥ 

अथ जद्यणोऽभिन्ननिभित्तोपादानत्वोपपत्तिः । 

( १) तत्र न्यायामृतकाय-~- 

निर्विषं त्रह्म निमित्तसुपादाने च न भवति । विकारवत्कारणलरूपसुपादानत्वं हि न निविकारश्ुतिसिद्धविकारराहिलय- 
कस्य ब्रह्मणः संभवति ! तथाहि-सखत्वापत्याञज्ञनोपादनकत्वकल्पनाविरोधेन न ब्रह्ममा्नोपादानकत्वम् । सितासित- 
सूत्रारग्धपटल्य सितारितत्ववत् सलखल्वागिवौच्यःवयोरप्यापन्त्या न बरह्मज्ञानोभयोपादानकत्वम् । ब्रह्मसखभावपारमाथिंकत्वख 
उपदियधीमात्रस्थत्वे ऽगिवोच्यलस्यापि तदापत्तिः । एलतेन-- तन्मा्नोपादानकत्वस्य ॒तत्तत्सत्वप्रयोजकः्वमपि--निर- 
स्तम्; अनिवाच्यत्वघ्याप्यषिद्धिअस्नात् । मायाविशिष्टोपादानत्वं तु श्दादिवत्परिणामित्ापत्या निर्विकारश्ुतिविरोधेन 
विवतैमतदान्यापत्त्या च न चु्तम् । विरिटपेश्षया परिणापित्वं, डद्धापेक्षया विवतैलमिति तु सखद्धेऽपि निवतार्थं विकारा- 
रोपयावर्यकत्वेन निविकारशरतेस्तत्परलामावग्रसङ्गा्न साम्प्रतम् । नरि तत्त्वतो निविकार आरो पितविकार इति विद्धम् । 
अंसोखन्तुदधारेव मायाद्वारा ब्रह्मणः कारणत्वमपि अंशोसतन्तुं श्रतीव मायां प्रति ब्रह्मणोऽनुपादानत्वैन नाशङ्कितु योग्यम् । 
किच कीदरामिदसुपादानलम् १ न तवद्भमाधिष्ठानलम् ; शदादिष्वनव्यप्तः, शुक्तौ उपादानलान्यवहारेणारिव्याधश्च । 
पतेन--असलयरूपन्तरापत्तिविवतैः, सलयस्पान्तरापत्तिः परिणामः, रूपान्तरापत्तिमात्नं तु विवतैपरिगाम्युभयसाधारणम् , 
निर्विकार्चुतिस्ल॒ताच्तिकाविकाराभिप्राया । व्रह्म वाज्ञातं प्रपश्चरूपेण विवर्तते इयज्ञानमपि प्रिणामितयोपादानान्त- 
गैतम्.। ङप्यमपि क्तिबिवरत्वादज्ञानोपादानकल्वाचोभयोपादनकमिति-- निरस्तम्; नहि मिथ्याभूतस्य सलमुपादानं 
भवति; अन्नानातिदधिमरपङ्गात् । नदि विवर्तेपरिणाम्युभयाज्ञगतभुपादनत्वं निवैक्तुमलम् । वस्तुतस्तु डकतिविहणोरेव 

रुप्याकाराद्युपादनत्वम् › अविदान्वयन्यिरेकस्तु निमित्तलमच्रेणो पपद्यते इति कत्पनामरसङ्गेन प्रप मिभ्यालासिद्धिः । अस. 
सख्य रूप्यादेनेदि सत्यरूपान्त रापत्तिमत्परिणाम्ययेक्षा ! एते न--विकारिप्वेनानियाफत्पनमपि--निर स्तम् ; सतच्तिक- 
विकारेण ब्रह्मण एवोपादनत्वसंमवात् । पतेन--रूपान्तरपत्तिमतीतिनिषयलयं सूपान्तरामेदधीविषयत्वं कायौमेदधीविष- 

यत्वं वोभयानुगतमुपादानलमिति- परास्तम् ; आघेऽसिद्धेः, नहि डकी रुप्यमावमाप्ेदादिधीरसि । दितीयसुपादाः 
सोपदधियमवद्रुल्ययोः क्षीरनीस्योः खण्डगोत्रयोख व्यभिचारान्न समीचीनम्. । कायं मेदभ्रमविषिये निमित्ते व्यभिचारेणं 
तृतीयोऽपि न धुक्तः ! माया उपादानम्, दैशरो गिनित्तकारणम्, इध ब्र्माधिष्ठानपमिति पक्षे ठु नाभिन्ननिमित्तोपादानकल्* 
सिद्धिरिति न ब्रह्मो पदनलसंभवः ५ 

पतेन--तजिमित्तवमपि--पराहतम् । तथाहि-निमित्ततवोपपाद्कं कवलं नाधिष्ठनत्वम् ; नष्टि कवूलोपदान- 
त्वयोः सामानाधिकरण्यम् । नापि भान्तवदध्यास्रषटूत्वं मायाविवच्यामोहकवं वा, नहि अन्तस्य श्र्षापूर्वैकमारोपितक्घः 
वैल ङत्रापि इम्, न वा व्यामोहमीयनीवाद्यभामे व्यामोहकलमुपपयते 1 म्यामोहनीयजीवददंने तु भान्दयापत्तिः, 
ग्यामोहकलस्याप्यारोपितत्वेनान्धोन्याश्रयश्च । नामरूपे व्याकरवाणीति श्रुतिरपि मायादरवद्यामोह कत्वे रोप्रपयते । नहि 
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मायावी करवाणीति संकल्प्य करोति, कितु ददायानीति संकल्प्य दरोयति । नहि धरमाभिष्ठानलवादिना सा्वच्यमिति 

जन्मादिपूत्रेऽ्लन्धसार््यस्फुरी करणार्थं शाखयोनित्वादिति सूत्रमिति परकीयभाष्यविसोधः पक्चत्रयेऽप्यपरिहायः । पतेन-- 

उपादानगोचरपरयन्ादिमत्तवं करठैलमिति-- परास्तम्; कत्पितं प्रति तदयोगात् । तस्त्-- 

अथिषठने तथा शन्ते आमके च न कृता । रोकिकी कतिमत्ता तु न दष कल्पितं प्रतिं # 

यादना चो पानत्वे करत्वे च न संभावनापि, तावता तच्च प्रमाणमपि नास्तीति सवित् । तथाहि--यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते इति श्रुतिनं ्रह्मोपादानघ्वं गोचरयति । यत इति दि पञ्चम्या देठुमा्मभिधीयते, नततपादानलम्ब् > 
त्र्रमोदो जायते इ्यादावसुपादानेऽपि पश्चमीदचीमेन इत्तौ ““जनिकर्तुः प्रकृतिः“रिति सूत्रे प्रकृतिपदं हेवमात्रपरमित्यु- 
क्तवान् 1 “अनपि ग्रृतिप्रहणे प्रहृतिमात्रख सयात्, प्र्ासततेः, नेतरख, भरकृतिप्रहणात्कारणमात्रख खादिति न्यासो- 
क्तरप्यत एव सङ्गच्छते ! अत एवैतत्सूतरभ्याख्यानमप्युपपदयते ! एते न--आत्मन आकाशः संभूत इति वक्यमपि-- 
व्याख्यातम् ; संभूतशब्दसाहचर्येण तख निमित्तमा्रपरत्वात् \ नटि शक्तेः रूप्यं संभूतमिति प्रतीतिरस्ति । “स तपौ <- 

तप्यन । स तप्तत्तप्वा । इदं सर्वेमखजत । यदिदं किच ! तत्सष्षा तदेधादुप्राविरात् । तददुखरविश्य सच्च यचाभवदि? "ति 
वेक्यसेषोऽपि हि सदादिभवनस्य जगत्छष्टितद्युपरवेशानन्तरभावित्वेन जअगत्छशित्वाजुपपत्या परमेश्चरख सत्वादियुणायि- 
व्यक्तिपर एव । कथमन्यथा अभवदिति निदेश उपपयते । सदादिभवनमेव तु न जगत्छष्टिः । तदलुप्रविद्येति क्त्वाप्रय- 
यानुपपततेः, इदं स्वमशजतेयस्य वैयथ्यौच्च । “सोऽकामयत । बहु सयां जायेयेति वाक्यमपि न छज्यतादात्म्यं विषयी- 
करोति, किंतु "अजायमानो बहुधा विजायते ““यदेकमन्यक्तमनन्तरूपमिति”” श्चुतिविद्धतत्तदनन्तपदार्थनियामकानन्तर्पै - 
ियम्यसपेकषवहुभावसंकत्पमाह । तदुक्तम्- बहु यामिति संकहप्य तेजःपरश्तिततर्जनम् । गुरः स्यामिति संकल्प्य शिष्य 
संपादनं यथेति । एवच तदैक्षत वड खामिखयपि नन मानमिति सूचितम् । नीक्षितृत्वसष्टृतवादिना चेतनत्वेनावयतानां 

तजःपरमरतीनां इज्यत्वसुपपदयते, येन तदायात्मना मवनमेवात्र मोचरीक्रियेत 1 “असद्वा इदमग्र आसीत् । ततो वै सद~ 

जायत । तदात्मानं खयमङ्ुरुतेति वाक्यमपि अत्मनः करणानुपपत्त्या तदात्मानं खजाम्यहमितिवत् खनियामकरूपेभैव - 
ममेव बोधयति । ततो वै सदजायते्नेनैव सिद्धत्वेन तदात्मानमिति वाक्यषैयथ्यौच् । फतेन-- ब्रह्मण्येव खुषिक्य- 
श्रवणमपि तन्तुनिमित्ते ऊणीनाभो तन्तुर्यख दीनेन यथोणैनाभिरिति श्रुतौ तद्ृ्यन्तद्येवादरणेन च निमित्ततमेव गमयति 

नतूपादानलमिति-खूचितम् 1 यद्भूतयोनिमिति योनिराब्दस्तु निमित्तलस्राधारणो योनिष्च इन्र दृयादायिवेति' न सोऽप्यु- 
परादनत्वे रमाणम् । एवंचेकयिङञानेन सवैविज्ञानप्रतज्ञानादिकं सर्वमपि साद्रयसामान्याम्यामेवोपपादनीयम् । सर्वं समा- 
प्रोषि ततोऽपि सवै इति स्टलाऽन्यथा व्याख्यातलात् सर्वं खल्विदं ह्यति श्युतिरपि व्याख्याता । प्रकृयधिकरणे वु भष्ये 
प्रतिशब्दो ऽपि प्रमात्मप्र इति व्याख्यातमिति न कोऽपि विरोधो ब््मदुपादानत्वे 1 महाभूतानि, सद्दसुकतिकानि, 
सन्खभावायुरक्तत्वे सति विमिधविकारतात् , मृदनुस्यूतवटवत् । जगत्, अभिन्ननिमित्तोपादानकम् , प्रक्ापूषेकजनित- 
कतात् खखटुःखादिवदिखनुमाने सपि भरथमाचुमाने षिवतैमते उपादानत्वालुपयत्त्या बाधात् सलस्धान्रकतिकत्वेना- 
धान्तरात् गोलादुरक्तखण्डाद व्यभिचारात् ब्रह्म, न द्व्योपादानम् चेतनत्वात् , चैत्रवत् , जगनानन्द्अकृतिकम् , तत्खभा- 
वाननुरक्त्वात्, इति सत्प्तिपक्चात् द्वितीयावुमाने कायैत्वादिेतावतेवेषटसिव्या व्यथनिशेषणत्वात् त्वन्मते दुःखादीना- 
मन्तःकरणोपादनकत्वेन साघ्यवैकस्यात्, जगदुपादान॑न कतृ, दम्योपादानत्ात्, शत्, जगत्कतप न उन्योपादा- 
नम्, कत्वात्, लक्वत् इति सप्रतिपक्षाच्च नात्र प्रमागतामर्हेत इति न जगत् अभिकरनिमित्तोपादानकमिति कारणल- 
सुखेन सचैषामपि वेदान्तानां निर्विसेषत्रहमतादयर्यमयुक्तमेवेति--वणथन्ति ॥ ध 

(२ ) अद्वैतसिदिकारास्त॒- 
तच निविंशेषम् निमित्तमुपादानं च । “भय दैतेन््रजाख्य यदुपादानकारणम् । अज्ञानं तदुपाभ्निल ब्रह्म कारणसुच्यते"” । 

इति वचनादुप्रेण वरिवर्तकारणाज्ञात विषयलरूपविनतीिष्ठानत्वेनो परादानत्नो पपत्तेः । आत्मनिष्टकार्यजनिहेतुत्वयुभयविधो- 
पादानसाषारणल्क्षणमपि न दुष्टम् । एवे चाज्ञानं परिणामितया, बह्म विवर्वमानतया जगत्कार णम् । परिणामितं च परिणाम्यु- 
पादानसमसत्ताकत्वं न सस्यरपान्तरापत्तिरूपमिति न जगत्सल्यतामापादयति ¦! चटङ्कण्डलदेः परिणाम्यपेक्षादर्सनेन तद्व 
दवाक्मशादावपि तखपेक्षायां नामिदयाकत्पनाघुपपत्तिः । येन ब्रह्मण एव कल्ितविकारेण परिणामिलमपि कटप्येत । 
तद्विषयकरश्चनपरिणमिज्ञन्यतिरेफेण नहि बिकारेऽतात्विकत्वं निरवकतुमकपिति अगरियोपादानखमन्तरा न मपन्चविका रिलीष- 
पत्तिः । उपादानलखस्पविकल्य तदृषणादिकं सर्वमप्लु्तोपाखम्भनमेव । एवं भमाधिष्ठानत्वेनापि ब्रह्मोपादानत्वम् । नहि 
छचिरतीतादिकं वाधिषठाने, कितु तदवच्छिन्नचैतन्यमेनेरि नावीतेऽतिव्याशषिः क्तो वाऽव्या्िः । एवैकमेव चैतन्यमवियो- पहितत्मेनो पादानमबियापरिणमेच्छङृलायाश्चयत्वेन कतुं चेति सिद्धमिदं निविरेषं ब्रहम निमिततसुपादानं बेति ॥ .; : ` ` 



[ नह्यणोऽभिन्न ० प्रमाणोपपत्तिः ] गौडनद्यानन्दीयुत्ता । ७६७ 

~~~" ~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ -----~ -- ~ - ~ न त त न ^ 

कुलल्कार्यघटादीनामपि कल्पितलात्. रूप्यादीनामपि सकटखष्व न कोऽपि दोषः 1 एकच कठत्वं खोपादानगो चर ~ 

प्रयलादिमत्वं मायाविवत् व्यामो हकत्वं वेति सुचितम् \ व्यासुरधजीषद्रष्रत्वेऽपि श्रानितन्ञत्वमेव सात्, नतु आान्तत्वमर् 1 
मायव्यपि करवाणीति संकर्पपूवकं करोव्यवेति व्याकरवाणीति श्ुतिरपि नाुपपक्चा । मायावित्वेऽपि सक्ष्यमाणमायिक- 

विश्वाकारभायासचत्वांरापरिणामाधारतया सार्वश्यखभात् शाछ्लयोनित्वाधिक्रणभप्यमपि न विरुद्धम् ॥ 

तत्र च (१) “यतोवा इमानि भूतानि जायन्ते” (२) ““तष्व यच्राभवत्” (३) “सोऽकामयत्त बहु स्यां प्रजायेय” 
“तदैक्षत (४) वहु स्याम्” (५) “असद्वा ॒हृदमम्र आसीत्. । ततो वै सदजायते""ति श्रुतयः, (६) ब्रह्मणि छषटिखयश्रव्य- 
लिद्म् , (५) भूतयोनिरिति यो निशब्दः, (८) सर्वे खद्विति सामानाधिकरण्यम् , (९) यक्रलयभिकरणम् , (१०) महाभूतानि, 
सद्रस्ुपरकृतिकानिलयजुमानद्वयं च व्रमाणानि । तथाहि--यनोवेति शुना दि ठकयाधारलादिटिङ्गन प्रकरतिपरत्वमेव परश्चम्या 
अह्णकरणीयम् । नह्यन्यथा वाक्यो उपपद्यते । सच्च यव्वाभवदिति सामनाधिकरण्यमपि व्रह्मोपादानल एवोपधयते । 
सदार्दिमाव इवात्र जगत्सष्टिः, नतु ख्यनन्तरकाटिकप्रचेशोत्तस्काटिकसत्वादिगु णामिव्यक्तिः सश्च दयश्चति वाक्ये गोध्यते । 

तदलुभविक्येयस मुखं भ्यादाय खपि कीतिवदुपपततेः । दद॑ सर्यमद्रजतेति तु निभित्तलमाच्रघ्रान्तिव्युदामार्थमििति न तैन 

पौनरुत्यम् । सयामिखयनेन सखी स्यामितिवरत् भाविसत्योत्त्या नियामकर्पाणां इृश्राभिलनानां पूर्वमेव सिद्धा तत्र संकल्पा. 
संभवेन च गुखः स्यारितिवदनुपपच्या कार्थमावापत्तेरेय विवरक्षणीयनयाः बहु स्यामिति श्रुतिरपि व्याख्याता । चनैज 
देकषतेदत्र तेजआयवच्छिक्ैतन्यस्य विषक्षणेऽपि अवच्छदकते नअदिनजने बाधकाभावेन तदैक्षत बहु स्यामिति शरुतिर 
पीद्ानीमनुङरूखा । पतेन--तदा त्मानं सवयमफ़रुतेति श्रुतिरपि--व्यास्याला$ आकाशाय त्मना तस्यापि कारणोपपतेः । 
ऊणैनामो वदिष्य तन्तोरन्तःरवेशमच्रमेव, नतु ल्यः । तिरोभावमाघ्र एवे यथोणीनाभिः पते दति दृष्टान्ते दति न 
निमित्ते उचापि ख्य॒ इति छयाघारत्वलिद्रमप्युपादानत्वं गो चस्यति 1 अन्यत्र सुख्यासंभवाद् गंणिऽपि योनिशष्दोऽय् 
बाधकामावत् मुख्योप्दानार्थनो धक एवेति योनिशब्दोऽपि विरलो मन्तव्यः । नहि सर्वगतल्रमध्िण सर्वम् । भका- 
दास्यापि पर्वत्वप्रसङ्गादिति सर्वं खच्विति सामानाधिकरण्यमय्यम्माक्रमेवाचुद्रयम् । यथाच प्रकृखधिकरणमस्माकमेवायुकरूलं 

तथा कल्पतसूपरिमयाुपवृहितव्रह्यसन्नभाप्यमूिक्यां विस्तृतम् 1 पतेन --अनुमनद्वयमपि--व्याख्यातम् । यधा 

विवर्वमतेऽप्युषादानत्वोपपत्तिस्तथ। पूर्वमेव निरूपितम् । नहि प्रधानं तदिति नाथन्निरमपि । हेतुश्वात्र तदनुर्कलषिशिष्ट- 
तद्धिकरत्वमेवेति न गोतादुरकूखण्डे व्यभिचारः । छद्म न द्रव्योपादनमिनि सन्प्रतिषक्षाजुमानं तु श्चुतिबाधितं शयन - 
गृहीतास्मद तुमानवाधने न समर्धमिपि प्रथमानुमानं मिदुष्रमेव । द्वितीयानुमानं नु देतुद्यनासर्याद व्यर्थविशेषणत्वम् , 

अन्तःकरणस्यव परिणाग्युपादानत्वरेऽपि तद्रूपेण परिणताधिद्याधारनया विवनापरदानन्वमपि विद्यत एवैति न सुध्युव॑क्रत्यम् , 
नापि श्ुनिवियेधेन दीनवद्त्वेन सोपाधिक्त्वेन च राल्प्रतिपभरीऽ्पी+ य्वमनवग्रमि.-- निरूपयन्ति ॥ 

(३) तरङ्गिणीकारस्त॒- 

न ब्रह्मोपादानं मगितुमर्दति; निर्विकारा । न्यात्मनि कायजनिहैवुत्वमुभयोपादानसक्षणम् ; ्र्ममि आयक्षणसंबन्भ- 
रूपजनेरसिद्धत्वात् । यथा केवलं ब्रह्म नोपादानम् एवं केवकसायापीति परिणामिलेन माया, विवर्स्वेन ब्रह्म चोपादान- 
मिति राङकामि पराता । पतेन--निविदोषकठवमपि--प्ररास्तम्; नरि करमते उपादानसो बरप्रयलविक्ं कुत्रापि 
रमर) अध्यसिदृष्टुरपि न उक्षपूर्वफरजतादिकनृत्वम् । म्रायाविनस्तु सिदैरीपथादिभिः म्यामोहुनीयंश्च स्यामोदहकत्वं 
युक्तम्; गदु ब्रह्मणो तिर्वंेषख ॥ अतपएव-तच् यतवेयादिश्ुतिभ्रामाण्यमपि--निरस्तमिति--परतिपादयस्ति ॥ 

(४) ठघुचद्धिकाकारास्त- 

सतादातम्यवत्का्हेदुतशुपादानसाधारणलक्षणमिति ब्रह्मो पादानत्वमपि युज्यत एवः । ब्रह्मविवरतत्वे मायाया मापा 
परिणामित्वे तद्विषयत्वेन ब्रह्मणश्वोपयोगान्न मायापरिणामित्वायापत्ति. । नह्यदशनमात्रेण व्यतिरेकः कस्यापि संभवतीति 
उपादानगोषरप्रयन्नादिमच्वं कठैत्वमप्युपपन्नमेव । पूर्वपूर्वाध्यासेन व्यामोदनीयादीनामपि सिद्धा मायाविषश्यामोहकसः 
मप्युपपन्नमेवे \ शुयदुमानादीनां तत्र प्रामाण्यमपि तत्र तश्र विस्तरेण प्रतिपादितम्. \ बिसतरभयाल्ु विरम्यत शति-- 
विष्रेचयम्ति ॥ 



७६८ अद्ैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः २] 

अथ जद्यणः खपरकाशात्वरक्षणोपपत्तिः । 

नलु-परिणममानाविधाधिष्ठानत्वेनोपादानत्वे वाच्यम्, अधिष्ठानत्वं तु नवे्यस्यः तदेषनार्थं 

प्रमाणपेश्चायामन्योन्याश्चयात् 1 नच--खप्रकाशतद्पेश्चमेवाधिष्ठानत्वमिति-- वाच्यम्; खप्रकाश- 

ताया वक्तुमद्यक्यत्वात् । तथाहि--किमिदं खप्रकारास्वं £ वृस्यव्याप्यस्वं वाः फकाभ्याप्यत्वं चा, 

सेधत सत्यपरोश्चग्यवहारविषयत्वं वा, तद्योभ्यत्वं वा, तद्योग्यत्वात्यन्ताभावानधिकरणत्वं चा । 

भायः ब्रह्मणोऽप्यावरणभङ्गाय चरमचृ्तिव्याष्यत्वात्, न द्वितीयः; अतीतादौ निव्यातीन्दरिये चाति- 
व्यासतः ! न तृतीयः, सुषुत्यादौ व्यघहाराभावेनाग्याततः ! न चतुर्थः योग्यत्वरूपधर्पैस्य मोक्षके- 
स्मावेन तदा ब्रह्मण्यव्यप्तेः । नापि पञ्चमः; अनधिकरणत्वस्यापि धर्मत्वेन मोक्षदशायां तस्याप्य 
भवेनाव्य्तिः! अतएव न तादगनधिकरणत्वोपलश्षितमपि तत्; तस्यापि धमते सुक्तावभावा- 
दिति- चेन्न; पञ्चमपश्चस्यैव श्चोदसहत्वात् । नच मोश्लेऽऽ्यात्तिः, अनधिकरणत्वस्य खरूपतया 
तदापि सस्वाव् 1 न च खरूपसे लक्षणत्वाञुपपत्तिः; त्वन्नये ब्रह्मामिन्नानन्दादौ गुणत्वटयवदार- 
वद् खरूपभूतेऽप्यनधिकरणत्वे खक्षणत्वव्यवहारात् । नच--त्वन्मते योग्यत्वमपि बरह्मणि मिथ्येति 
तदल्यन्ताभावोऽपि बाच्यः, तथाच कथं तदल्यन्ताभावानधिकर्णत्वमिति-- वाच्यम्; योग्यत्व- 
विरोध्यदयन्तामावस्य बिवक्षितत्वात्, खाश्रयनिष्ठाव्यन्ताभावस्य मिथ्यात्वप्रयोजकस्य खा्यनिष्ठ- 
त्वेनेवाविरोचित्वात् ! यद्वा--व्यावहारिकाल्यत्ताभावबो विवक्षितः, ब्रह्मणि च योग्यतादयन्ताभावस्यं 
ब्रह्मसखरूयत्वेन ताच्िकत्वात् । नणप्यवेचत्वानिरुक्तिः, फङ्याप्यत्वस्यैव तस्वात्, अवरणभङ्ख 
दित पव फरत्वात् । नच-पवे घटादेरपि चृत्तितैद्यतया फटविषयत्वाभावात् रूभ्यसुादेरपि 
न ^~ 

गोडब्ह्यानन्दी ( ठघ्ुचन्द्रिका ) 1 

नवेचयस्य नासेयस । तद्वेदना यै मनोऽध्यासाुदरतद्रेदनाथैसम् । अन्योन्याध्रयात् मनोऽध्यासे सति 
्रमाणरूपा दृतिः, तस्यां चाधिष्टानक्नवया कारणीभूता्यां स्यां मनोऽध्यास इलयन्योन्या्रयात् । खप्रकाश्च- 
तदपेकश्चयित्यादि ! यस्याध्यासस्यपेश्षा यत्र तादशमधिष्ठानमेव, नतु तद्वोचरगरमाणब्ततिः „ यतोऽधिष्ठानं सवश्रकाश- 
प्रियैः । व्पि मनञआच्ध्यासे अधिष्ठानगो चराविदयाचरतेरदेतुष्वसं भवेन नान्योन्याश्चयः; तथापि भनवस्थास्तेव , 
ताष्दादृह्यभ्यासे बरत्यन्तराध्यासहेतुलस्य वाच्यत्वात् । खभ्रकारात्वो क्तौ सु नानवस्था; चृत्तेरध्यासहेतुत्वा भावात् , 

अधिष्टानानावरणसैवाध्यासहितुत्वात् , प्रणानन्दस्यादतत्वेऽपिः विदंशेऽनावरणसत्वेनाध्यासरोपपत्तः । आधारतावष्छेद्- 
करूपेण हि अधिष्ठानानावरणमध्यासहेतुः, न ॒त्ववि्याचिषयर्परेणेलयविष्यो पहिरत्वादि रूपेणानावरणाव् मनाचभ्या- 
सोपपत्तिः । अथ--संस्कारहेतुस्वेनाियादृत्तेरध्यासयेश्चणीयत्वे नानवस्थातादवस्थ्यमिति- चेन्न; एवं हि मस्तु 
इततिरदिद्यायदः । जविद्योपहितवित एव ॒साक्षित्वस्यावरणविरेषाभावे संसकारदेतुप्वस्य च संभवात् । वस्तु तोऽजना- 
ध्यासेऽ्तानगोचरसंस्कारहेतुतवे माना भावेन वृच्यध्यासे नोक्तानवस्या । विचोक्तानवस्थायाः श्रामाणिकसेनादोष- 
सवेऽपि स््परकारात्वमावर्यकस्, अन्यथा प्रमाणडृत्तिनेरपेकषयेणाविद्याद्त्तिमात्रेणाधिष्टानस्य स्प्रकाशत्वानुपपत्तेरिला- 
स्येन ्रमाणदृच्तिनिरपश्षव्यवहारबिष्यसन्थाप्यं सखप्रकाशस्वं भ्यवस्थापयितं वितकंयति--किमिदमिति । यद्यपि 
चतुथपश्ेऽपि नाव्याक्षिः; रक्षय रुक्षणासच्वस्यैवाव्याित्वात्, ब्रह्मणि तूक्तयोग्यस्वस्य कद्ाविरपप्वेन तदसंभवात् 
तथापि स्वमकाश्र्रस्य ब्रहमस्वरूपत्वङाभाय पञ्चमपश्षमेकाङ्गोकरोति-पशथ्चमपक्षस्येति । वस्तुतः प्रभाणन्रति- 
विनापि व्यवहयैस्वाय सखभ्रकाशत्वमुच्यते । तस्य च ब्रह्मङ्पत्वा भावेऽपि व्यवहारदकाग्यां स्येभैवोपपत्तिरिति चतुधै- 
पश्लोऽपि युक्त एवेति ध्येयम् । अव्यतिः खप्रकाशत्वस्ररूपत्वालुपपसतिः । व्यवहारवदिति । तव सेद्मभवेऽपि 
विदेषसख मेदस्थानीयस रुणत्वादिग्यवहार इव मम करिपिततादारम्यस्य कश्चणप्वन्यव हारे प्रयोजकस्वात् । वस्तुतो 
दकमवाक्य्ख मन्मते असष्डा्थत्वेनारथोपस्थितिदवारकासेद्थीजनकधीविषयसेन कश्षणस्वस्य ग्यवहारः स्वभ्रकारात्वंरूये 
मह्मणि नादुपपन्र इदि ध्येयम्र् । कथ पिति । तवलन्तामावस्वरूपखाधिकरणस्वाधसिष्य तद्नधिकरणत्वं न 
निदेस्यम््, करतु वदन्ता मावष्वदिचिष्टखानधिकरणत्वम् । ठच्च बह्मणि. बाधितम्; ताश्टाविचिष्टाधिकरणस्वात् + नव्यम मिष्यात्वार्वसावस्त्रूपं रश्चणमम्यहत पिति--वाच्यम्; योग्यस्वालन्ताभावसखखपरसयैव ङक्षणत्व- 
संभवगदिति चावः । योग्यत्वविरो धी । पोग्यान्यदृतिस्वविरि्ेय थैः । व्याव्रहारिकेति । स्यावहारिकसरूपे- 
सथः 1 जद्यरूपत्वेनेति । उक्ाभावस्वविचिष्टरुपेण व्यावद्धारिकस्वेऽपीलयादिः । तात्त्विकःवात् तारिविकस्वरूप- 
कत्वार् । नच--उनत््ाल्यन्तान्रावखरूपमेव रक्षणमसस्विति- च्यम् ; उक्तासम्ताभावस्वरूपस्य यद्ननिकरणत्वं वस्यै 



[ जह्मणः खम्रकाक्चस्वोपपत्तिः ] गोडजद्यानन्दीयुता । ७६९ 

अपरोश्चव्यवहारयोग्यतया विशिष्ठखक्षणस्यातिव्यापिरिति-पाच्यम् ; घटादौ फरुव्याप्यत्वस्य सम~ 
धितत्वाद्ूप्यखखादो साक्चिभास्यतयाऽपसोश्च्यवदारेऽपि प्रमाणजन्यापरोक्षवृत्तिविषयत्वाभावात् । 
तथाच एराग्याप्यत्वसमानाधिक्ररणतद्वस्वस्य पयैवविततया सकरदोषनिरासात् । नच ब्रह्मणोऽपि 
छृत्तिप्रतिविग्वितविदरूपफरभास्यत्वेनासरंभवः; तस्य फलठरूपत्वेन तदिषयत्वाभावात् 1 नच 
चित्सुखाचथैः तत्खभावस्यापि स्पुरणस्य तद्धिषयत्व मित्युक्तेरसंभवः; तस्थाचार्यैवचसस्तत्प्युक्त- 
दयवहारविषयतया तदि षथत्वोप्चारनिबन्धनत्वात् । अयमन निष्कर्षः-चृन्तिप्रतिचिम्बितचिसन्या- 
तिशययो भित्वं चुत्या वत्प्रतिफ़ङितचिता वा अभिव्यक्ताधिष्ठानचिद्धिषयत्वं वा फटव्याप्यत्वम् } 
चिल्न्यातिरायञ्च नावरणभङ्गः नापि व्यवहदासे विवश्ितः, ककत भप्राघरणचिवत्छंबन्धः । स च 
घ्रटादावस्ति, नामनि; संबन्धस्य सेदगमैत्वात् । एवसरुक्तचिद्धिषयत्वमपि मेदघटितं घटादावस्ति, 
मात्मनीति स्थितं प्रतिकमव्यवस्थायाम् । नाप्यपरोश्चव्यवद्ारो दुवे चः अपरोक्ष इति दाब्दप्रयोगस्यैव 
विवध्चितत्वात् । नचालोकरिकप्रत्यक्षबिषयधमौधमोदौ तादशव्यवहास्योगितया अतिग्यासिः, योग. 
जघर्मा तिर्किाटोकिरूपत्यासखत्तेरनज्ञीकारात् , तस्यापि सखयोग्यव्यवदहित शव॒ सामध्योपादकत्वात् , 
नतु चमीदौ । तदुक्तं 'य्ाप्यतिशायो दृष्ट! इत्यादि 1 पतेन--कथ्यायमपरोक्षम्यवहासो नाम ? यपरोश्ष- 
ज्ञानजन्यो वा, अपरोक्चवस्तुविषयो वा, अपरोश्च॒दत्याकारो वा, नाद्यः; धमौद्वप्य परोक्षयोभिक्षा- 
नालुव्यवसायमग्यासिन्ञानजन्यव्यवहारसन्खरेना तिव्यास्ेः, न द्वितीयः; वस्तुन सपयोष््यम् अपरोक्षक्षान- 
विषयत्वं चेत्, आसनोऽपि घटादिवत् चैयत्वापातात्, अपरोक्व्यवदहारविषयत्वं चेत्, वस्नु- 

गोडबह्यानन्दी ( खघ्युचन्द्रिका } । 
लक्षणखात्, ब्रह्मस्वरूपस्यायन्तामावसख्ररूपस्याधिकरणस्वाप्रसिश्येद तस्य॒ छक्षणाघटकत्वात् । सतव तदादाय 
क्षणगसंमवोक्तयादिकं तव॒ आन्टैव । नच--पएवं व्यावष्ारिकखखरूपेति विशेषणमपि व्यथमिति--वाष्यम् 
अधिक्रणत्व निरूपकतया वस्तुगत्या व्यावहारिकस्ररूपस्य गवेशः, नतु व्यावह्ारिकस्येनेति मावादिति मावः । भङ्ग 
चितः नाोपदितचितः । समर्थितत्वादिति । जानाति मालयोः सकमैकाकर्मकरवाभ्यां भिञराथेकस्वेनषटो माती- 
ल्यादौ एरबिषयो घट ईयर्थातर् सुखादौ दृस्यमवेऽपि सा्चाच्कियमाणस्वपरतीला चितो जगदुपरादानस्वेन जग्तादा- 
सखयात्तसैव निषयताक्ब्देन व्यवहारात् फरुविषयस्वस्य वटण्दौौ समार्भैतसवादिष्यथः। तथाच सुखादायुक्ता भावसच्वे 
ष । सप्रानाधिकरणतद्रस्वस्य समानाधिकरणोक्तविषयस्ववस्वस्य । समगनाधिकरणष्वस्ये ति पारे धिसेष्रणयेति सेषः! 
तथाचेयखोक्विषयत्वे ह्यः । अनुमित्या दि िषयस्वस्य सुखादावपि सस्वदुपरोक्षप्युक्तम् । यद्यपि धिधमानसुखः- 

यनुमितिरप्यपरोक्षा; तथापि यस्माणजन्यत्वमपरोक्षताग्याप्य, त्परमाणजन्यस्व विवक्षयेग्पि् यजम्यषटसिधिषयस्वं पथ य~ 

सिते बोध्यम् । छद्धेऽपि धरादिचाष्कुषादिनिषयत्वात् नाम्बसिः । अथव्रा--प्रमाणवृत्तियोग्यल्वं स्वाशातस्वमाशषकञ्- 
त्िविषयत्वे विवक्षितम् ॥ स्राज्तातत्वं सखस्य भानापादकमन्ञानम् । विद्मानसुखादौ त॒ वदप्रसिद्धम्; निव्यादीभ्दियि 

तन्नारकवृत्तिरप्रसिद्धेति ध्यम् । तस्येत्यादि 1 मृला्नस ुदधचिशिष्टस्वाततन्नादासापि तिषटसवेन शछयुद्धस्य फल्मै- 
भूतञ्द्धाविषयव्वप्रिति भावः । गभत्वादिति । ननु--छद्धेऽपि एरुषेन मेदोऽस्तयेव; उपहितकेवरयोश्चदख सिद्धान्ते 
स्वीकारात्? तथाच शुद्धस्य ॒फरू्नो पहिततादा्म्यमव्याइतमिति--चेत्, सत्यम्; तथापि विषयताष्वरूपाखण्ड- 

. धर्मयोक्ततादष्म्ये मानाभावः । भाख्यानुयोगिकसख भारकविष्मतियोगिकताद्ाप्म्यस्येव माक्कललानियमकसवेन विषय- 
तात्वादुपदानचिद्तियोगिकतादरतम्यखय रख्यमात्रे चरादाकध्यसतत्वेऽपि छयुद्धधिति फर्स तादाटम्यानभ्यासात् शुद्ध 

चित एव फरुष्मोपहिते तदभ्यासात् छुदधस्य स्वप्रकाशष्वेन फरविषयलां षिनापि म्यवहारसंमकाद् । अतएव विवय- 
व्नाभावादिलयक्तं भूटे । “अतएव च वे्यबिष्ठसूवसावस्मिन् ददने इति बौद्धाधिकारे उक्तम् । अस्सिन्वेदाम्तभये 
ूथेक्ति ददने । असौ विषयतारूपसंबन्धः । वेदनिष्ठस्तु दश्यनिष्टएव, नतु यचिभिषठ-; धितः स्वभकाशातेतै व 
स्यवहायेर्वात् । तत्रतियोगिकस्याध्यस्तनिषटस्याप्यासिकताद्रम्यसखैव विषययास्वादिति भावः । सथा संबन्धस्य 
मेदगभस्वादिलच्र योगि प्रि्नेन उक्तसंबन्धस्य केवऊचिदेवव्याप्यविषयतारूपस्वादिलथैः । आाचरणाभिभवोपरित- 
विद्धिषयस्वं योगिष्वन्तेन' विवक्षितमिति मावः । भवा योगिष्वान्तेनोक्तसंबम्धस्य मेद्गसैत्वाय् केवरुविदेदुम्धाप्य- 

, स्वात् । तथाच स्वावच्छिक्गावरणनारोपदितवित्तादुर्स्यं विवक्षितम् । भम्यथा रुप्यादेरपि शुकयाधवच्िद्रावरणा- 
निभवोपदितचित्तादासम्येन फरव्याप्यतपत्तः । एवंच घटादेराचरणाभिमवावष्डेदुकत्वेनो्तवादारमयेऽपि छदब्षणि 
तद्भावेनातदधदव्याप्यसुक्ततादारम्यमिति तस्य॒ फढान्याप्यव्वमित्ति भावः ॥ पवमिलयादिपम्येऽ्यु पक भावः । 
नञ्वपरोश्चन्यवहारस्य योग्यत्वघुक्तविषयतारूपं तदा ¦ वकत शक्यम्, यदयु््य वशार- सुवष्वः, स ुरवच 

अ. सि. ९७ ° सव्यः; स एव दुर्वच दस्त 



७७० जद्धेतसिद्धिः । [ परिच्छेदः २] 

व्यहारयोराषयोश्ये अन्योन्यसपिक्षतयाऽन्योन्याश्चयात्> न ततीयः; निराकारष्ुद्धवब्रह्मबिषयस्या- 
खण्डार्थनि एवेदान्तजन्यव्यवहारस्यापरोक्च दइल्याकारायोगादिति- निरस्तम्; न्यवहारपदेनाभिवदनस्य 
विवक्षितत्वेन चरमवृत्तेस्तदनाकारत्वेऽपि क्षद्यभावबात् । नचानुपरभ्धिगस्यतया अवेद्य अपरोष्च 
इति टोकव्यवहारसच्तरेनाभावेऽतिव्यापिः; प्रामाणिकम्यवहारस्य विवस्षितत्वात् । नचु-परोक्ष- 
ध्यवहारयोम्यत्वं न तावस्सवौन् परति; चैत्राक्ाने मैस्य तदभावात्, नापि क्षानं अरति; तस्याभ्यव- 
हवैत्वात् । नापि क्ञानाश्चयं अरति; न्नानष्य चितोऽनाशितत्वादिति- चेन्न; भमातारं यं कंचित् 
भेवापरोक्षव्यवहारयोग्यत्वं विवक्षितम् । प्रमाता चाहमर्थ एव सवैसंमतः । यत्तूक्तं चेचस्य 
ज्ञाते मेषस्याव्यवहार इति, तस्य चैत्रज्ञाननिमित्तको मेचश्याञ्यवहार इति वार्थः, चेजल्ञानविषयको 
मैजस्याव्यवहार इति वार्थः । आधे चैक्ञानेन मे्रस्याव्यवहरेऽपि खक्ञानेनेव धटः ब्रह्मणि चाप- 
रोक्चव्यवदहारसंभवेन व्यथं विरोषणत्वासंभवयोरभावात् । द्वितीये चेघक्ञाने तादग्ब्यवहाराभावेऽपि 
क्षयभावात्। अस्माकमपि हि चितिरेव खश्रकाशा, नतु वेतरक्नानत्वेन ग्यपदिदयमानवृत्युपहितचिदपिः 
चृत्तेरखप्रकादत्वात् । एवं च सर्वप्रमातृन् प्रति तादम्ग्यबहारविषयतायोग्यत्वमपि सङ्गच्छत एव 1 
नञु--अवैयत्वे सत्यपरोक्लम्यवहारविषयत्वं तद्योग्यत्वं च भ्याहतम्, तदपयोक्चन्यवह्टारे तद्धिष- 
यकस्फुरणस्य हेवुत्वादिति- चेन्न; अन्यन्न तद्विषयस्य तद्य बहारजनकत्वेऽपि स्फुरणस्य खाविषयस्यं 
सस्मिन् स्यवद्यारजनकफत्वम्, खभावमेदात् । नच घटादावपि तथयेवास्तु; तेषामस्फरणरूपत्ेन 
तद्विषयत्वं विना नियामकान्तरामावात्, तार्किंककर्पितस्यातरुष्यवसायस्यापि धरन्ञानज्ञानत्वा- 
पेक्षया श्चुना धटज्ञानत्वेनैव घटज्ञानव्यवहारहेतुत्वक रपनाच्च । नजु-अनवस्याभिया स्फुरणा- 
न्तरानङ्गीकारात् खस्यैव खघिषयत्वमस्तु; अन्यत्र ङघ्तस्य तद्विषयत्वस्य नियामकस्य व्यक्तम- 
युक्तत्वात्, अन्यथा अरभेयत्वस्य खच्रत्तित्वं वित्ैव खत एव प्रमेयमिति भ्यवहारजनकत्वो पपत्त्या 
केवलान्वपित्वभङ्गप्रसङ्ग इति--चेन्न; अनवस्थया स्फुरणान्तरत्यागवदभेदे मेदनियतस्य बिषयि- 
विषयभावस्याप्ययुकरूतया स्यागोपपत्तेः, प्रमेयत्वादौ केवलान्व यित्वभङ्गष्येष्त्वात् । नच--प्वं 
गतिरपि प्राम इव खसिन्नपि खकायं करोत्विति- वाच्यम् ; सेदाविशेषत्तन्तुरिव सदपि परं 

गीडबरह्मानन्दी ( छघ्ुचन्द्िका ) । 
भ्राह-- नाप्यपरोश्चेत्यादि । भ्रामाणिक्रेति । अमाजन्येखयथः । व्यर्भविदेषणत्वेति । घटादिवारकस्यावेयत्व- 
विशेषणस्य भ्यथत्वेल्यथंः । असंभवेति । उक्तस्भरकाशत्वरक्षणसखासंभवे्यथैः । सङ्गच्छत एवेति । तथाच 
ष्यवहैनिबेश्यसख निऽ्फरुष्वादुक्तयोग्यतामात्रं निवे्यमिति मावः । व्याहतसिति । बह्मणत्यादिः ! तद्परोक्ष- 

व्यवहारे ब्रह्मतिषयके परोक्ष इति शब्दयोगे । हेतुत्वात् भ्यबहारविषयतवेनायेश्षितत्वात् । घटः अपरोक्ष 
हाद धटादाविष ब्रह्मापरोक्षमरिघ्यादावपि ब्रह्मणि स्फुरणतरादादम्यं विषयत्वेनापेक्चितमिति भावः । जनकत्वे 
विषयत्वे । स्वसिन् व्यवहारजनकत्वं स्फुरणम परोक्षमिति व्यवहार विषयत्वम् । खभावमेदात् पटः अपरोक्ष 

हृयादौ स्फुरणतादार्म्यं चिदपरोकषेत्न्नापरोक्षचिब्यक्तिमात्ं विषय इति विषयभेदस्य व्य वहररे सीकारात्, (साक्षाद्- 
प्रोशचाद् अद्िति” शता स्फुरणता दा्म्याघटितस्यापरोक्षत्वस्य ब्रहम्युक्तस्वादिति भाव- । निथामकान्तराभावात् 
तद्यवहारख त्रिषयान्तराभावात् । श्चेतन्यमपरोक्षमिति' व्यवहारस्याखण्डचिन्मात्र विष यकस्वमेव पदयोः सामाना. 

धिकरण्यविशेषात् ठन्न द्वारीभूतोऽपि बोधः चैतन्ये स्फुरणत्वरकारकः, ननु स्पुरणविषयस्वभरकारकः, धटः अपरोक्ष 
हूयादेज्य॑ वहारखपप्युक्तहेतोरखण्डा्थत्वेऽपि तन्न द्वारीभूतघीः घटादौ स्पुरणत्वभ्रकारकव्वासंभवेन स्फुरणविष्यत्व- 
भरहारिकैवेति मावः । ननु तथापि वितः खदिषयलवमावर्यकम् , अन्यथा तदाकारननष्यमावकारे तब्यवहारासंम- 
वात् । ताकिंक्ादिभिक्तानन्य वहारं प्रति क्लानक्वानत्वेन हेतुस्वस्वीकारात्, अतएव तेरसुष्यवसायः स्वीक्रियते, तत्राह-- 

तार्षिकेति। कष्पनात् कष्पनो वियात । वथाचानुभ्यवस्रायखीकरारो व्यधेः; व्यवसायस्य स्वभ्काश्चत्वसंभवात् | 
भतएव प्राभाकरेखंथेवोच्यते । नहि भ्यवहारकारणान्तरे सति क्ञानासत्त्वे ्ञानव्यवहारो विरुम्बित इति भावः ।, 
विषग्रमेदेन.जञानग्यवहारयोने का्यैकारणभवः, येनोक्तगौरवभ् › किह विषयतया भ्यवहारे विषयतया कलानत्वेन 
हेततेल्येनःश्ते-नन्वनवस्थेति।. व्यागोपपत्तेरिति । मन्मतेऽपि विषयतया व्यवहारे असस्वापाद्काल्लाना- 
नरिरूपकत्वस्य तदयक्तित्वेन व्रिशेषातासं बन्धेन हेतुत्वसंभवात् पूणानन्दरूपस्योक्छाल्लाननिरूपकस्वेऽपि विदरूपस्य 
तद्ेतिरूपकत्वेन तत्रेदानीं अ्यवहारसं भवात्. , चितश्च द्विषयस्व्ाभावे क्षतिकिरिहादिति ` भावः । निश्खरूपतेन 

सच्चेन भतीलदंतार्पकन्यत्वेन । तथान्व खरूपपद्. खल्वेन अतीद्यहथैकमिति भावः । ̀ यथाश्रुते वुष्ठख तुच्छमेव 



[ अनूभूतिलधरकारत्वोपपत्तिः ] गोडब्रह्मानन्दीयुता । ७७१ 

करोत्वित्यस्याप्यापत्तेः । खभावसेदेन परिष्टारश्य सर्वैर समानः । यद्वा--चिदविषयसखरूपत्वमेव 
खप्रकाशत्वम्; चिदन्यस्य सर्वस्य चिद्धिषयत्वान्तुच्छस्य निःखरूपत्वेन ना तिन्याप्तिराङ्का । नाप्य- 
संभवः; खात्मनि चत्तिवि रोधेन छिद्वाया अच्छे्यत्ववत् खस्य खवेदयत्वायोगात् । नच--पषं 
भिथ्यात्वाजुमितेरपि असखविषयत्वापत्तिरिति-बाच्यम्; खपरसाधारणस्थैकस्य॒विषयतानिया- 
मकस्य तत्र सतेन विशेषात् । अतपएव यथा छिदादो पर्छयुसंयोगो न खपरसाधारण इति सखसि- 
न्वृत्तिविरोधः, तथा अ्रङृतेऽपि । नच--तर्हि छिदाकायैस्य छिदायासिव चिज्ञन्यभ्यवहारस्य चित्यः 
नापत्तिरिति--वाच्यम्; फलदशेनस्यैव चिदापेक्चया खभावमेदनियामकस्वाद् । यद्वा--खय्य- 
वहारे खातिरिक्तसं विदनपेक्षत्वं खावच्छिन्नसं विवनपेश्चत्वं घा खथ्रकारात्वम् । नच खवेदयत्वेऽ- 
प्युपपस्या सराभिमतप्रकाद्वात्वाञ्ुपपत्तिः; स्बे्यत्वस्य बाधितत्वेन तदादायोपपस्यसंभवात् । 
ननु-खप्रकादात्वधर्मस्य ता्तिकत्वे अद्वैतव्याघातः, अतासिकःतवे अखप्रकादात्वसयेव ताच्ि- 
कत्वापस्या तत्साधक्तातुमानादेबीध इति- चेन्न; सखरूपत्वस्योकत्वात् । नच--परेषामिदमिष्टम् 
वेधतलविरोधिखरूपस्य पररैरनङ्गीकारात् ॥ इव्यदैतसिद्धो बरह्मखभरकादात्वटक्षणोपपरत्तिः । 

अधानुभूतिश्वप्रकाशत्वोपपक्तिः । 
नच प्रमाणाभावः; अयुभूतित्वहेतोव्यैतिरेक्षिण एव प्रमाणत्वात् । नरु--अच्र साध्याप्रसिद्धिः, 

नच- वेद्यत्वं किचिन्निष्ठायन्ताभावपरतियोगि, धसत्वादिव्यतुमनेन सामान्यतः प्रसिदिरिति- 
वाच्यम्; अवेद्यत्वप्रषिद्धावपि विशिष्ठसाभ्याप्रसिद्धेः तदवस्थत्रात् । नचाजुभूतित्वेनापि ताव- 
देव साध्यम्; वेधत्वस्य वृत्तिव्यप्यत्वरूपत्वे तदभावस्य चरमृत्तिभ्याप्याजुभूतो बाधात्, फल- 

गोडन्रह्मानन्दी (लघुचन्द्िका ) 1 
स्वरूपमियसङ्जतिः । खत्मिनि खस्वरूपे । दृत्तिविरोघेन खपरतियोरिकसंबन्धरविरदेण । एकस्येति । ब्रह 
ज्षानाम्याबाध्यत्वे सति तुच्छबह्यान्यत्वस्येति दोषः । तथाचेकरूपेण संबन्धभ्रतिथो गित्वानुषोगिख्वयोरभवेऽप्युक्- 
रूपेण तिषयतासंबन्धे भनुयोभिस्व, मिध्यात्वाुमितिखेन च प्रतियोगित्वमभ्याहतभिति भावः । किदादौ चिदा 
छिन्तीतयादौ । परश्युसंयोगः छिदाकमैत्वम् । खपरसाघारणः चिदाखान्यरूपेण । खसिन् छिदायाम्. । 
दत्तिषिरोधः छिदां प्रयकर्मत्वम् ! फलद्ररीनस्येति । छिदां तत्कार्य अरलयक्षादिकं स्यादेव, द्वैषीभावादिकार्थं तु म 
तत्र मवति, नहि सर्वं चिच्छा्य विति भवति; चिलन्यख धटादिव्यवहारस वित्यभावात् । तस्मात् फख्दशैनसैव 
नियामकमिति भावः । खव्यवहरेत्यादि । खभ्यवहारे सवान्य सं विद्ेकषं पतर तदन्यस्वमित्य्थः । ननु स्वातिरिकत" 
संविदपेक्षत्वं विलपि वदेते, व्यवहारमत्रे अस्वापादकान्ञाना भाषभ्यक्तिष्वेभ देतुस्वात् , तदुपरितस विद्रपस्पेऽपि 
दढविदन्यत्रादत आह-खावच्छिन्निति । खगिषयकेलथः । तथाच उक्तोपहितवचितः दध धिदविषयकत्वात् रक्षणं 
छद्धविलक्षतमिति भावः । उपपत्या उक्तप्रथमलक्षणोपप्तया । खाभिमतेति। अवेयनिषिय्थः । खरूपत्वस्य 
उक्तानधिकरणत्वोपरशक्षितस्ररूपश्य । इट्थं चो क्तयोग्यव्वोपरुक्षिवस्ररूपसापि रक्षणत्वं संभवतीति भ्येयम् । तकैरि- 

व्यादि-खधरकादत्बरक्षणम् ॥ इति घुचन्द्रिकायां बह्मखप्रकाशत्लक्षणम् ॥ 

अमाणाभावः स्मक़ाक्षत्वे मानाभावः । साभ्याप्रसिद्धिरिति । बेद्य्वख बरह्मणि सन्देहात् घटादौ च बिश्व. 
याव् चुक्तिरूप्यादौ तु विरोष्यदस्यानिश्ययात् उक्तालन्ताभावानधिकरणत्वसूपे षिरोष्यदले पे्त्वामावसामानाधि- 
करण्यं निश्वेतुमशस्यमिति भावः । विशेष्यदुकुवलवेन निश्चिते घटादौ चेदरवनिश्वयेऽपि तख शरो वेध्यत्वाभाव. 
समानाधिकरणवा'नित्य(दिधीचिरोधित्वेऽपि “उकछालन्ताभावानधिकरणस्वमवे्त्वसमा नाधिकरण'पिति निश्रयावित- 
धिष्वादुक्तनिश्चय संभवेन खप्रकाशत्वव्यतिरेकम्याधिनिश्चये बाधकाभावात् । नहि उष्ालयन्वाभावानधिकरणखम- 
बे्स्बास्मानाधिकरणमिति निश्वयोऽसि; षटथवच्छेदेन॒तत्सत्वेऽप्रि आह्यावष्छेदेन सदुसस्वात् बरद्यावष्डेदेन 
खकमानाधिकरण्यनिश्चयसंमवात् । नच~--ब्रह्मण्यवेस्व संशये अहावष्छेदैनोषामानाधिकरण्यखापि सम्द्गधस्येन 

` िशयासंभव इति-- वाच्यम् ; तावतापि भवनच्छेदकविरोषानन्तभौवेन निश्चये बाघकामावात्, शाड्दाटिनोक्तषामाना- 
-धिकुर्ण्यस्य अक्मावच्छेदेनापि निश्चवयसं मवाव् , भवयक्ष एव आद्यसंराय प्रतिषम्धकस्वसय प्राचीनसंमतस्वादिति सु विभाव- 
जीय । विधिष्टसाष्येति । किलिन्नि्टाभात्रपरतियोगिः्वनिश्चयेऽपि विग्यद्रलाभिकरणे अद्मि टाव वा केश, 



७७२ अद्वैतसिद्धिः । ` [ परिच्छेदः २] 

न्यप्यत्वरुपत्वे तु तदभावस्य मम घटादौ तव धमीदौ शक्तिरूप्यादौ च पक्षभिनने प्रसिद्धत्वेना- 
साधारणानैकान्तिकतापत्तेः, अखभ्रकादात्वरूपत्वे पतियोग्यपपिच्याऽप्रसिद्धिरेष । किचालयन्ता- 

भावप्रतियोपित्वं कुतश्चिद्यावतंते चेत्, तत्रैव व्यभिचारः, न चेदत्र व्यभिचार इति चेन्नः चिद् 
निषयखरपत्वरूपं खप्रकादात्वमनुभूतितेन यदा साध्यते, तदा वेद्यत्वं चिद्धिषयत्वमेव चिदन्य- 
मा्रवृत्ति पक्षः, अल्यन्ताभावप्रतियोभिखरूपर्वं साध्यम् । यथा च वुत्तिप्रतिफलितचिद्धिषयता 
घटादौ न ब्रह्मणि, तथोपपादितमिति नासाधारण्यवाधो । नाप्यत्यन्ताभावप्रतियोगित्वस्यात्य - 
न्ताभावध्रतियोित्वे व्यभिचारः; अस्यन्ताभावप्रतियोगित्वस्य मिश्यात्वेनादयन्ताभावपरतियोभि- 

म्येव अययन्ताभावपरतियोितया यन्निष्ठा्न्ताभावपतियोगित्वं तस्य केवखान्वयित्वामावात् । 

नच--पवं ब्रह्मणि चिद्धिषयत्वेऽपि तदद्यन्ताभावोपपच्याऽथौन्तरं घरादावप्येवं साध्यसत्वेना- 
साधारण्यं चेति-बाच्यम्; चिद्धिषयत्वविरोध्यत्यन्तामावपतियोगित्वरूपस्य साध्यत्वान्नाथौन्तरा- 
साघारण्ये, घटादौ तयोः सहावस्थित्या अविरोधात्, बरह्मणि विरोधात् । नच तष्टं विरोधित्वा- 
शमादाय पुनरथसिद्धिः । वेद्यत्वं, बिरोध्यल्यन्तामावप्रतियोशि, अव्यन्ताभावप्रतियोगित्वात्, घट 
चदिति प्रसिद्धिसंभवात् । यदा तु अवे्यत्वे सति अपरोश्षव्यवहारयोभ्यत्वरूपं खप्रकारासं पूवो 
भाने साध्यं, तदा फरुव्याप्यत्वरूपं वेधयत्वं पक्षः, अपयेक्षब्यवहारयोग्यकिचिन्निष्टालयन्तामावप्रति- 
योगित्वं साध्यम् । तथाचापरोक्षव्यवहारयोग्यत्वसमानाधिकरणावेयत्वस्य सामान्यतः परसिच्या 
नाप्रसिद्धविद्ेषणत्वासाधारण्ये । अल्यन्ताभावप्रतियोगित्वं छिचिल्निष्ठालयन्ताभावभरतियोगील्यादि- 
विकल्पनिवन्धनदोषः परिहत पव । एतेन--अयं घटः, एतद्धटान्यत्वे सति वेद्यतवानधिकर- 
णान्यः, पदार्थत्वादिलयादिमह्याविद्ययापि साध्यप्रसिद्धिः । नच वे्यत्वानिरुक्तिः; चिदविषयत्वमाजस्य 
खप्रकाटरारूपत्वे चिद्धिषयत्वस्येव वेद्यत्वरूपता, गथमपश्े तु फक्ष्याप्यत्वमेव वेधत्वम् । नच 
तष्तीन्द्ियान्यत्वेनाथोन्तरं सिद्धस्ताधनं वा; अपरोक्षव्यवहारविषयत्वसमानाधिकरणस्येव विव- 
क्षितत्वात् । नचायं घटः, एतद्धरान्यत्वे सति वेद्यत्वानधिकरणान्यत्वानधिकरणम्, पदार्थत्वादिति 
भकरणसमताः श्ुत्यादिरूपाजुदरूकसकेसद्धावेन स्थापनाया अधिकबकत्वात् , प्रतिपश्निवन्यनसाध्य- 

गोडनरह्यानन्दी ( कघुचन्दिका ) । 
त्वस्याभावानिश्चवात् विदोष्ये विरोषणस7मानाधिकरण्यं न निथितमिति भायः प्रसिद्धस्ैन निश्िततवेन । असा- 
घारणानैकान्तिकतेति । नि्रितसःव्यवद्ादृततत्वरूपासाधारण्यात्मकानैकाम्तिकतेल्थः । त्रैव यतो व्याववेते 
उदवच्छेदेन ! व्यभिचारः धर्मत्वहेवावालन्तामावग्रतियोगित्वग्यभिचारः ! अज अल्यन्ताभावश्रतियोगिस्वावच्छेदेन । 
व्यभिचारः धमेत्वहेतावुक्तव्यभिचारः । अयुभूतिवरैतोशिद्विषयव्वाभावरूपसाभ्यवस्वेन निश्िताद्याव्न्तिरूपमसा- 
भारभ्यं नासीति सूचयति-चिदृन्यम घचृत्तीति ! व्यभिचार इति ! यचनिष्टालयन्ताभावभरतियोभित्वं ठत्ने्ादिः 
प्रतियोशिन्येवादयन्ताभाव इति । ऽ तियोगिनिष्ठायम्तामवेदधः । प्रतियो गितयेति ! अलन्ताभावप्रतियोगितवे 
इति देषः । केवरान्वपित्वाभावात् : अलयन्ताभावप्रतियोगित्ववस्वात् । तथाच प्रतियोगि विरोधिन एव साध्याभावस्य 
भ्यभिचारषटकत्वाद खन्तामावभ्रतियोशि त्वेन समानाधिकरणसदभावो न व्यभिचारसम्पादर इति भावः । यत्छवाधितो 
यः स्वाश्चयनिष्ठायन्तासावः तखरतियोगि त्वस्य मिथ्यात्वरूपत्वात् यत्नाबाधितः खायन्ताभावः तत्रायन्ताभावप्रतियोगिः- 
सबल बाधितत्वात् भरमेतवहेतो सतर म्य चारसतद्वस्थ इति रोदने, तन्मन्द्भाग्यत्वात्; भलन्तामावश्रतियोगिस्वख 
ध्यावहारिकस्यव धर्मत्वेनानुमेयतया तदाश्रये तद्विरोधिनस्तदल्यन्तामावस्यासखीकारेणाव्यभिचारात् । साध्यत्वात् 
विद्धिषयत्वे साध्यत्वात् 1 पुनरिति । विद्विषयस्वानधिकरणढ़ततिस्व रूपोक्तविरोधिस्वस्य शिश्वयासंभव इति भावः } 
विरोध्यत्यन्तामावप्रतियोगीति । प्रतियोगित्वं स्वाश्रयनिषटमदररियोगितावच्छेदुकत्व चेत्यु भय संबन्धेनादयन्ता- माववदिखः । एतेन--कखविद्विरोधित्वनिवेरो उदेदयासिद्धिः, स्वविरोधित्वनिवेरो स्वत्वानयुगमः, चिद्विषयस्व- 
विरोधित्वनविशे अपरसिद्धिरिवयादि- परा स्तम् । प्रतियोगीव्यादीति । भियोगी न वा \ आघ यन्निष्ठालन्ता- मावद्मतियोगी तत्र, द्वितीय उक्तप्रतियो त्वे म्यभिचार इयर्थः ! एतेन वेचत्वे अद्यन्ताभावप्रतियोगिष्वाज्ुमानेन 

रः एतद्भ(टान्यत्वे सतीद्यादि । एतद्वगन्यत्वसमानाधिकरणं यद्वेव, तदन- 
पिका इव्थः । पटादौ इष्टा्ते पक्षसरूपादु्नधिकरणात् मेदमादाय साध्यप्रसिद्धिः, पक्षे त साध्यखः बसन न प्रक्ात् मेद्माद्ायः; बाधात् + नापि पटात् सेदमादाय, तस्योक्छानधिकरणर्पत्वामावात् । नाप्यती. न्दिाद् मेदमावाब; जपरोक्षप्रमाणडत्त निषयत्वसमानाधिकरणस्योरानधिकरणत्वलय साये निषेदयस्वेन वक्ष्यमाणः 



[ अरुभूतिखप्राक्षसोपपत्तिः ] गौडनर्चानन्दीयुता । ७७३ 

सन्देहेऽपि संशयरूपसाध्यपरसिद्धेरनिवारणाच । नप्यसिद्धिः, अ तुभूतिखजातेः कल्पितन्यक्तिमेद्- 
मादाय शुद्धेऽपि सच्वात् । नच जातेधेमिखमसन्ताकसमेदवद्यक्तिसापेश्त्वनियमःऽ जाल्यन्युवसत्ता- 
कभेदवद्यक्तिखापेक्षतथेवातिप्सङ्गनिणसे धर्मिसमसत्ताकसेदवच्य क्तिसपेश्चत्वस्य गोरवकरत्वात् , 
समत्वस्यान्यूनानतिरिक्तार्थकस्वात् । नचानुभाव्याभावे अतुभूतित्वायोगः; कदाचिद्जुभाव्यसत्ते- 
नेव तदुपपत्तेः, अन्यथा आसी.दिव्यादिवाक्यजन्यज्ञानस्यानलुभू तित्वापत्तेः । नच--अयुभूतित्वं 
विपक्षादव्यादृत्तम्, अञुभूतिराभ्ववाच्यानात्मनि सस्वादिति-- वाच्यम्, अनात्मनि अनुमूतिराब्द- 
वाच्यत्वस्येवाभावात्, वृत्तौ ज्ञानपदयस्येषायुभूतिपदस्य गौणसत्वात् । अतण्व--पसेक्ताजभवस्य 

पक्षत्रे बाघः, अपरोक्षस्य पक्षत्वे तत्र व्यभिचार इति-निरस्तमर्; चिखरूपालुभूतित्वस्य विवक्षि- 
तत्वात् । नचाप्रयोनकत्वम्; श्रुययुग्रदक्तस्वात् । नच--अपरोक्षाद्चभवमप्यपयोक्षतो जानामी- 
त्यात्मनो वेदयत्वत्राहिणा प्रत्यक्षेण तदात्मानमेवावेदि वि श्रुत्या च वाघ इति- वाच्यम्; आद्यस्य 
सा््यजुभवस्य वृत्तिरूपगुणाुभव षिषयत्वात् । नच--'जानामीःति कसिविषयत्वमेवायुभूयत- 
इति-वाच्यम्; अहमर्थस्य ज्ञ्याध्रयत्वायोगेन ज्ञानपदस्य वृत्तौ गोणत्वात् , ष्ठुःखं जानामी"ट्या- 

गोडव्रह्मानन्दी (कु चन्द्रिका ) 1 
स्वात्, कतु ब्रह्मखरूपादुक्तानधिकरणात् मेदम्दमथ ! तद्रटान्यख बह्यणश्चोक्तानधिकरणध्वं वेद्यत्वानधिकरणसवः- 
देवेति तत्रालुमानपर्यवपानम् । नच--उक्तानधिकरणत्वेन मेदो न खाध्यः; पश्चस्याप्युक्तानधिकरणत्वेन बाधात्, 
उक्तानधिकरणम्र्तियो गिकमेदस्तु उनक्तानधिकरणङुढ्योभयत्वादिना सेदरूपीऽपीति न बह्यावेयत्वपयैवसानमिति-- 
वाच्यम्; तत्पयैवानायैव स्प्रतियोग्यज्रत्तिमेदस्य साभ्यत्वादित्ति भावः । पदार्थेत्वएत् पद्जन्यधीविषय 

स्वात्, बिषयत्वादिति यावत् । तस्य उक्तानधिकरणत्वस्य । अत्र सलन्तायुक्तै परेण चेयव्वानधिकरणाभर्ते्धि- 

सदाव्येयतत्तदुक्तम् । उक्तसाध्यानधिषछरणव्वसाध्यकानुमनमाश्रङ् रषेधति-नचेव्यादि । पदार्थत्वात् 
एतद्धस्वात् । तथाचाव्यभिखारी देतुः$ यथाश्रुते परादौ व्यभिचारात्! एतद्धरत्वसमानाधिकरणस्वेन बन्यतान्तं 

विशेषणीयम् । तेन यथाश्चुतेऽपि न स्यभिचारः । अग्रसिद्धघतियोगिकसयाप्यभावख परैः खीकारादेतद्धटत्व- 
बिरिष्टयान्यत्वान्तखारसिद्धष्वपि न क्षतिः । नच--पूर्वानुमानं प्रति निशिष्टामावसाध्यकानुमानं न सखतिपक्च 
इति-- वाच्यम् ; रएतद्धटस्वरूपविकशेषणवति बिशिष्टाभावन्तानस्य तररोष्याभावविषयकतादेकविरोषवाधे सामान्यधीज- 

नकसामञ्या विशेषान्तरघमे्रकारकधीजनकत्वात् । यन्तु एतद्धर्सवे सतीदवात्र पाठः, नतु एतद्धरन्यस्वे सतीति, 

तथाच स्यन्त वेचत्वविरोषणमिति न घटावौ व्यभिचार इति, तत्न शोभते; एतद्रटान्यत्वविशिष्टवेचस्वानधिक* 

रणत्वघरितघाध्यकपूषीनुमाने एतद्धरख विशिष्टवेचघ्नानधिकरणगरवधरितसाभ्यकानुमनेन स ति पक्षासंभवात् , पूर्वान 
सानसाध्यविरोधिसाध्यकानुमानसेव सस्परतिपक्षत्वात् । अथ --नायं सस्मरतिषक्षः, चत पूर्वारुमानसमाभास 
इति-- चेन्न; त्वदीयमूले उन्तालुमानसुक्त्वा इति प्रकरणसमत्वादिव्युक्तेः, तस्मान्मोव्यं खीये साधु प्रकटितं तवया ३ 

संहायरूपेति । नच- संश्ञयरूपप्रसिच्या विरोषणतावन्छेदका निश्रयेन साध्यतावच्छेदक विषिष्टवेदि्ठव बोधाटमकव्या- 
तिक्ञानासंमव इति--वाच्यम् ; चिरोषणतावच्छे्कनिश्वयस्य विरिष्वेशिश्यधीदेतुस्वा मावस्यो कलात् । असिद्धिः 

खप्रकाशत्वसाधकानुभ्रूतिस्वासिद्धिः । अनु भूतेरेकल्यक्तिस्वेन जातिमवासंभवात् करिपितमेदेन ब्यक्तिभेदेऽपि वृ्युप- 
हितचैतन्य पएवानुमवसखसस्वेन खुद्धे तद मावादसिद्धिः । शुद्धेऽपीति । उपहितवृत्तेः खद्धेऽपि वृत्तिर विरुद्धेति मावः १ 
अनतिरिक्तार्थत्वात् अनतिरिक्तकाराथेकत्वाव् । अभावादिति । उपदितव्वितोऽप्यात्मखरूपसखप्रकाशासिन्- 

त्वेन तन्न न ग्यभिचार इति भावः! तन्न परोश्चाजुभवे । चिचवरूपेति' 1 उपहितानुपरितिन्मा्रदृत्तीय्धेः । यथ 
हि उपलक्षितखरूपात्मकं रक्षणं ज्ञान विशोषविषयव्व1दिरूपेण छुदान्यत्वात् छुद्धस रक्षण, तथोपरहितेऽपि तत्तादा- 

द्यसच्ात्तस्यापि रक्षणम् । छद्धोपदितभावेन वादात्म्ययेव अकृते रक्षणतावच्छेदकसंबन्धत्वात् ! वस्तुतस्तु-- 
अनुभूतिपदजन्यधीविोषविरोष्यत्वस्यातुभवान्य वरिशेष्यकघीविरोष्यत्वप्यैवसितस्य देतुत्वं संभवतीति न कापि शङ्का \ 
व्यभिचारवारणाय विरेष्यकान्तस् । अनुभवस्वं चास्मखख्पस्वम्न् । विषयरवमात्रं परमते आटमरदवादावपीति बिशञेष्यत्वं 
हेतुः । विन्मात्रबिषयकधीस्तु प्रस न श्रसिद्धेति तद्धिषयत्वं न॒देतरिति बोध्यम् ॥ श्रुद्यसुग्रहेति ॥ (न टथे्टारं 
परयः" । “येनेदं सर्द `वेजनाति तं केन विजानीयाद ग्यादिश्चयनुमहेय्थः; । व्यवहारं प्रति न इत्तिविषयत्वं भयो- 
जद्छम् ; विध्यमानसुखादौ तत्कब्पने गोरवात्, नापि बिष्धिष्यत्वम्; बृश्ते विनापि घटादौ तद्ापत्तेः+ नाप्यसस्वा- 

पादकज्ञानानिरूपकत्वे सति विष्िषयत्वम्; विरोष्यवैयध्यपैदिति विततः विद्विषयस्वे उत्तिसापेश्षव्यवहाएरकस्वे च 
मानाभावः । वत्वज्ताननास्यतावच्छेदररं चिद्विषयत्वम् । चिदन्यतं तु चिद्धिषय्वात् नातिरिक्तमर् 1 राघवादिल्यादि 



७७६ अद्वैतसिद्धिः । | परिच्छेदः २] 

दावपि दुःखाद्याकारा विदयाचृत्तेरेव विवक्षितत्वाच्च, द्वितीयस्य चाहमर्थविषयस्वात्तदनात्मत्वस्योक्त- 
त्वात्, श्ुतेश्योपनिषजन्यञत्तिरूपवित्तिविषयत्वावगाहितया चिद्धिषयत्वस्य फरव्याप्यत्वस्याबिषयी- 
करणात् ! नाप्ययुभूतिः, स्फरणविषयः, अपरोश्चञ्यवदयारविषयत्वात्, घटवत्, चैचीयातुभूतिः, 
चेत्रापरोक्षव्यवद्यारयोम्यापरोश्चक्ञतिषिषयः, वेत्रापरोश्चव्यवहारविषयत्वाद्धय्वत्, चेनीयालुभूति- 
शैत्रापरोक्षन्यवद्यारयोग्यापयोश्चक्षत्य विषयो नावतिष्ठते, चेभं प्रल्प्रकाद्ामानत्वरहितत्वात्, चैञ- 
च्छावदिति सत्परतिपक्षस्वम् ; स्फुरणपयुक्तव्य बहारशाकित्वरूपस्य विषयत्वस्य मयाप्यङ्गीकारेण 
सिद्धसाधनात्, तदन्यस्य खस्िन्दृत्तिविरोधेन वाधात्, जडत्वस्यो पाधित्वाच्च, परवेयत््े अनव- 
स्थानात् खवेदयत्वस्य विरुद्धश्वात् 1 नजु-खसिन खवेधत्वं कथं विरुद्धम् ९ न तावत्खजनकेन्दिया- 
सन्रिषृष्टत्वात्, खाजनकत्वाद्ा; निद्यचिद्धिषयत्वस्य तद्धयं बिनैव घटादौ सात् , नापि विषय- 
विषयिभावर्सबन्धस्य द्विष्ठत्वात्; अतीतारोपिताल्यन्तासतां ज्ञानदरनेन तस्य उभयानिष्ठत्वात् , 
नापि क्रियात्वकर्मत्ययोर्विंसो धात् ; छल्यादि विशेषस्य कायेत्वादिदशचनात्, नापि विषयिणो विषयत्वे 
कलः कर्मतापाताव् ; मिथ्यात्वालुमित्यादेविंषपिण्या एव विषयव्दोनात् , मामहं जानामीत्यद्भव- 
दतेन च 'तदात्मानमेवावे"दिति शरुत्या च कर्तुः कमैत्वाविरोचात् । प्वं च परसमवेतक्रियाफल- 
शाित्वं न कर्मत्वम्, कितु क्रियाविषयत्वादिकम्, तच्चामेदेऽप्युपपायमिति--चेत्, मेवम्; विषय- 
विषयिभावस्य संबन्धत्वेन सेदनियतया खसिन् खवेद्यत्वस्य विरुडत्वात् नद्युक्तातीतादिस्थटे 
मेदो नास्ति 1 अतपएव कतिः छत्यन्तरं पति इच्छा इच्छान्तरं प्रति व्यवहतिः व्यवहृत्यन्तरं प्रति 
अभिधा अभिधान्तरं ्रव्येव विषयः, नतु खात्मानं प्रतीति न खविषयसवे किंचिदुदाहरणमस्ति । 
ननु-गव्यादौ गल्यन्तरात्रिषयत्वेऽपि षस्तूनां बविचि्रख्रभावत्वात् कृत्यादौ ₹त्यन्तरादि विषयत्ववत् 

गोडबह्यानन्दी ( रघुचन्द्िका) । 
त्का अपि बोध्याः! जानामीतीति वृतीयान्तस् । आत्मनो वेचत्वम्रारिणा “मामहं जानामी"लाकारकेण । चकारः 
शेषः । तथाचापरोश्वादयुभवं जानामी यनेन मां जाना मीलयनेन च प्रयक्षेणश्ुया च बाधो न चेति वाक्यार्थः| 
चत्तेरेवेति । सुखादौ इस्यनङ्ग कारपषेऽपि न दोषः; असस्वापादकाज्ञानानिरूपकत्वाधिकरणस्वध्रयोजकचित पुष 
जानाल्य्थत्वेन प्रतिक्मैष्यवस्यायामून्तस्वेन = सुखाच्यवच््छिन्नविद्रुपेणोक्तमयो जक चितस्तेन = रूपेणाहमर्थाभितत्वात् , 
सखाश्षिबिषयत्वाच् । अहमर्थ विषयत्वात् अहसम्थगोचरदरक्तिविषयकसश्षि रूपत्वात् । चेत्रापरोक्षन्य वहारयोग्यषते- 
विषयस्य साश्यमर् । उक्तयोग्यतावच्छेदृकं तु चेत्र प्रयपरोश्षनिषयत्वमिति क्ञापनायापरोध्चेत्युक्तम् । चैत्रं भत्यपरो- 
र्वं च ॒चेत्रनिरूपिताज्ञान शून्यत्वम् । तथाच चेत्रीयाज्ञानशरून्यज्तसि विषयस्वमेव साध्यम् , पूरवीलुमाने त॒ अश्ञानना- 
शोपहितज्ञप्षिविषयत्वमिति भेदः । यदपि ज्ञ प्िविषयत्वमात्रसाधनेनापि सपिरूपविदविषयत्वायुमाने सत्परतिपश्चता. 
भवल्येव; तथापि परमते अलुभूतेनौ नास्वेन चेश्रीयगद्यजुभूतो चैत्रीयाद्परोक्षक्ञसिविषयस्वेनेव साभ्यपर्थवघ्ानम् । 
किंच यथपरोक्षक्पिविषयो न स्यात्, तदापरोक्षव्यवहारविषयो- न खादिति त्कस्यापसेक्चत्वान्तभौवेनैवावतारः । 
परमते जपरोक्षभ्यव्हारे भपरोक्षक्ञषिविषयत्वस् प्रयोजकष्वादिति तदन्त भावनैव साध्यसुक्तम् ; चेत्रीयानुमूतौ नोक्त- 
कसिविषयत्वम् ; तदीयेन्थियसक्निकषौनाश्रयत्वात् , मनसोऽनिन्दरियव्वादिलाश्चङ्कय नित्यस साक्षिण एव खस्ेतरविष- 
यकल्वसंभवात् नेमि कयेनाद-- चेत्यादि । नावतिष्ठत इति । तथाचानुभूतिसत्ताका्टे सव॑दा तत्रापरोक्ष. 
विषयत्वात् सा नेन्द्रिय सन्निकषजन्येति भावः । जडत्वस्य ति । बाधोश्नीतत्वस्योक्तत्वेन पक्षोतरप्वरूपत्पैऽपि न 
क्षतिः । स्वाजनकत्वात् सरं प्रति विषयवरिधया जनकत्वासंमवात् । संबन्धस्य संबन्धसामान्यखय । 
आरोपिता्यन्तासतामिति । यचपि मन्मते आरोपितं विद्यमानमेव; तथापि परमते तस्ादयन्तासवात् 
परख प्रकते तदुकिनौसङ्गता । नच--अल्यन्तासतः परथगुक्तिः तथाप्यसङ्गतेति-- वाच्यम्; भ्रमविकद्परूपद्िभिध- 
जषानविष्यत्वप्रद्दोनार्थं॑तथोक्तत्वात् । तथाच क्ञानकारावच्छेदेन तद्िषयलवस तत्रासंभवः । नहि तदसंबन्धकाल~ 
स्तदु वच्छेदकः । नापि रत्काखानवच्छिन्नं तद्विषयत्वं तत्र संभवति; सार्वदिकत्नापत्तेरिति भवः । मेदनियततयेति । 
अन्यथा तव्यक्तिः संयोगादिसंबन्येन स्वदिरिषटेयपि अमा खात् । तञ्यकिनिष्या संयोगादिप्रतियो गित्रया निरूपितमनु- 
योगित्वं न तब्य्तानिति सु विषयत्वेऽपि तुस्यमिति भावः । खात्मानं खमात्रमर्। खविषयस्े स्वमाच्रतिषयकस्वे ॥ 
सुखप्रयोजकङकृतिष्वादिना हृ्ुदेश्यतादिस्यले तु खभिन्रसाधारणध मौ वभ्छिच्ङत्यादेरविषयःवं स्वस्िन्नविशुदधम् ॥ 
महि तत्र विषयताय; अतियोगित्वसुन्तकृतिस्वादिना, छित तत्तस्छृतित्वादिना । तथाग् भिनश्नधमीवच्छिन्नयो- 
भेदेन संबन्धयतिकेनित्वाुयोगिदवयोन्ैसंभवः 4. एतेन--सुखभो जकन , देवताराधनादो यर ति 



[ अञ भूतिखप्रकारस्वोपपत्तिः ] गोडन्रहमानन्दीयुता । ७७५ 

अयुभूतेरपि खविषयत्वमस्तु, अन्यथा स्वसिन् व्यवहार्जनकत्वमपि न स्यात्, व्यासिक्षा. 
नानुमित्यदेः खाविषयत्वे सर्वोपसंहारवती भ्यासिरनुमितिसिथ्यात्वं च न स्यादिति--चे्न; 
व्यवहारोपपाद्नाथं खविषयत्वसखभावकट्पनपे्चया खाविषयत्वेऽपि खट्यवहारजनकत्व- 
सखभावत्वमेव कल्न्यताम्, रखाघ्वात्, तावतैव तदुपपत्तेः, व्याश्यनुमित्यादेस्तु अवच्छेदक. 
क्यखाभात्त थात्वमित्युक्तत्वाच्च ॥ एवं च करियाकर्मत्व विरोधादपि न खसिन् ख्वे्यत्व्र् । 
मिश्यात्वाठुमिते्च न स्वकर्मतः परोक्षस्याकर्मत्वात्र । यदुक्तं कठैरेव कर्मत्वं, तदयु खम् $ 
उदाहृत मिथ्यात्वानुभित्यादेरक्॑त्वात्, मामहं जानामीदयादो साक्षिणः करतैत्वाददमर्थस्य 
+~ "^. ~~~ ~~~ ----~-~~---~-~-~--~-~-~- 

गोडगब्रह्मानन्दी ( कघुनचन्दरिका ) । 
तस्याः सुखदहेतुत्वे मानामाचेऽपि सुखश्रयोजकष्वात् स्यमपि विषयः, एवं सदिच्छा भवविवितीष्छायां यज्ञादीच्छेव 

सखयमपि निषय इयादि--परास्तम् $ नयु--चितोऽप्यावरणा मावा्ुपडितवितो मेदात्तदधिषयत्वमासाम्, तथाच 
चिदविषयस्वानुमानं श्रस्युपहितचिद्धिषयत्वानुमानेन सयतिपश्चतेति- चेन्न; अभधिष्टानीभूतछडधविष्परतियोगिकखा- 
ध्यस्तानुयोगिकख ताद्ार्म्यलयेवाध्यायिकसंबन्धशब्दितस्याथ्यस्तसामान्यभापकतानियामकस्वम् > घटाद स्वधिष्नखः 

तादात्म्यमध्यस्तम् , नत्वधिष्टाने घटादेः, अहपएव साक्षिणोऽपि घटाचधिष्टानविदेक्यपस्या तद्वारा भासकत्वश्र् । 
अतएव तदैव विषयतात्वम् । तथाचोपहितवि तोऽध्यस्ततवेन तत्राध्यसं शछद्धवित्तादत्म्युपहितवितो भासकता- 
नियामकम्, नतु छद्धचितः । नच--एताटशनियमे मानाभाव दुपहितनिष्ठं तादाल्यमपि छुद्धभासकमास्तामिति-- 
व्राच्यस् ; दक्परतियोगिकः संबन्धो यदनुयोगिकः तद्धासक इत्यस्य सर्वसंमतस्वात् , अतीतादावप्यध्यस्तक्तंबन्धस्री- 
कारात्. । दटक्च मन्मते शुद्ध चिदेव; नचोपरितनिष्टं छदधस्य तादात्म्यं शुद्धनिष्ठमिति सत्सत्वेऽपि चिदविषयत्वानुमार् 
निष्प्रतिपक्षमिलयाचा्यंमावात्। अतष्एएवाती तादिक्तानस्धलेऽप्यतीतादि िषरयख सूश्मरूपेण स त्तत्तनिष्ठमेव विद्धिषयर्सं 
तद्धाघ्रकतानियामकम्। अलयन्ताति ठु न वितः न वा विकल्पस्य विषयत्वम् , कितु विकस्पयेव तदाकारत्वमिव्युक्तम् । 

अत पएव बौद्धाधिकारे मन्मते स्थित्वोदयनाचार्येरक्तम्--प्रमा्थगो नानुभवख विषयेण संबन्धः, संप्या 
तु गगरनस्येव गन्धर्वनगरेणास्लेव । स च यथा नैयायिङ्केन्य॑वस्थापयिष्यते, तादशः । वेदयनिष्ठसत्वसौ अखिन्द्रीने 
दति धिदोषः । अविद्यैव हि तथा तथा क्रिवतेते यथायथानुभवीयतयः व्यवह्वितय इति तथा तथा. विवतेते ॥ भदुभव- 
अतियो गिकसंबन्धानुयोगितया घे ज्ञायते, साश्षाच्छियते इद्यादि व्यवहियते । वत्रामुभवरूपद्यदध वचिस्परतियो गिक 
तादात्म्यं यन्नि्ठं तद्धाल्तकतानियामकमिति स्पटमेवेति ध्येयम् । उ्यािक्चानादुमिलयादेः 'ययदृभिघेयं, तत्तन्मेय" 
भि"यादिच्वानस् दद्य मिभ्येखाुभितेः । सवांपसंहारवतीति । स्बोभिषेयादिषटितेखथैः । अयच्छेदकै- 
क्येति ॥ वस्तुत उन्तस्लानादेः खाविषयत्वेऽपि न श्चतिः । नहि व्यासिङ्ञानसख यवान् हेतुः वद्वान् पक्षो वरेषय दति 
नियमोऽस्ति । तथाच स्वसिच्रसंबन्ध दति घामान्यतो नियमेऽपि न वोः । नतु--एवं खाविषयकद्ानस्य कथं 
स्कभिधेये व्यापिम्राहकस्वं सचैख्दयेः मिभ्या्वभ्राहकत्वं॑घेति--चेक्न; स्वानिषरयकव्वेऽपि अभिघेयघ्वावच्छेदेनं 
यत्किचिद्मिधेये म्या क्चिविषयकतया दङ्यस्वावच्छेदेन यकििचिदधुङ्ये मिध्यास्नविषयकतया च उक्तम्याधिज्ञानरूपमभि- 
धेय न ॒सेयभ्याष्यं मिथ्यात्वानुमितिरूपं द्वयं सल्यमिति धीविरोधिष्वेनो्तयाहकत्वन्यवहारादिति ध्येयम् । क्रिया- 
कस॑त्व विरोधात् क्रियाखरूपकर्मैखयोविंरोधात् । ख्वेयत्वं चिद्रूप साक्षाव्छारग्याप्यस्वस् । आवरणाभिभवोपहित- 
चिदसि ज्र चित्संबन्धप्रयोजकविद्रूपसाक्षास्छारक्रिया रुत्वेन साक्षाकरोतिधास्वथेतावच्छेदकप्वेन वोन्तसंबन्धयेव ताद 
द्रक्रियाकतारूपत्वात् वदाश्रयत्वेनेव घटं" साक्षार्करोमीद्यादौ घटादेः कमैताग्यवहाराश्च तस्य श्व॒शछुदधचिस्य- 
भावात् , भावे वा घटादिश्रक्षस्थलेऽपि खुद्धचितं साक्षास्करोमीलापत्तः ुद्धचिति न तादश्रफरुव्याप्यत्वम् । ननु 
यथा मियथ्याजुमिखयादिकियायां खकमेकहवम् , दरयस्वादयुपहितरूपेण कमैस्वेऽपि रूपान्तरेण क्रियाखत्, तथोक्त 
संबन्धप्रयोजकतावच्छेदकविशेषोपहितख्परेण श्ियास्वेऽपि छदचिद्धयेण कमैत्वमासाम्, तच्राद-मिथ्यात्वेति ॥ 
तथाचोपरिदकियाया अनुपहितरूपेऽपि कर्मत्वं क्वापि न दृष्टम् । नहि संयोगजनकत्वोपहितख क्रियस्वेऽपि तदीया- 
जुपद्ितरूपसखय तत्कमैःवमसीति डुद्धचिदरपेणपि नोक्तकमैत्वपिति मावः । अकर्म॑त्वादिति । विवेचितपिद् 
प्रतिकर्मेडयवस्थायाम् । श्छियायाः कस्मताद्रिरोधित्वं कर्मत्वानाश्रयस्वे कर्मत्वासामानाधिकरण्यं च; परसभवेत- 
क्रियाजन्यफरकशा हित्वं कर्मत्वप्रियनेन खमिन समवेतक्रियाजन्यफाडरा छित्वसैव कर्मतात्येनामियुक्तरछतात्र ॥ 
तथाच न्तस्षिकवृत्वाद्पि चितो न कमघ्वम् । नच--सकषिरूपेण कवैस्वेऽपि उुदधस्पेण कर्मैत्वमिति--वाच्यस्; 
छ्धेऽपि कर्त्वाध्यासात् उपहितकतरुपितखसूपेऽपि कर्मत्वादरौनादिलाशयेन परोक्तसषो कुः कमेतवं दृष 
यिबुमाषट--यदुक्तसिति । अकर्मत्वादिति । कठैरियादिः । यथाश्चते भनुप्रियादेरकव्वादग्रसक्तमतिषेधः । 
चित्क इष्युपरितचिक्कमै । यथाश्चुते छदढस्योक्तसंबन्धरूपकमैष्वासंभवः । अथवा--चित्कम शद्चित् 
वेदुान्तचाक्यजन्यटत्तिविषयसूपं गोणं कमै, नतु लघि प्रव्यु्कर्मेति भाव; । भेद घटितेति । खभिन्नल 



५७६ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः 21 

कर्मत्वात् तदाटमाननित्यादो चाहम्थस्य कठैत्वाचित् क्म अभेदे तद्कयादरौनात् ! अत्व 
न सेदधरितकरञछक्चषणपरित्यागः, क्रियाविषयत्वं तु न कर्मत्वम्; आसनादिक्कियाया अपि 
आधारादिविषयत्वेन सकर्मकत्वाप्तेः । अथ-यवेद्यत्तवेऽ वेद्यत्वसाधकप्रमाणवे्यत्वावेद्यत्वाभ्यां 
व्याघातः, वेदान्तानां जद्मणि प्रापराण्यायोगः, ब्रह्मविचार विधिवैयर्थ्य, ब्रह्माज्ञाननिवृस्ययोगः इत्यादि 
प्रतिकरूरुत्कपरादतिरिदि--चेच्न; चिदषिषयत्वं फछाव्याप्यत्वं वा अवेद्यत्वम्, तस्य तत्साधक्- 
प्रमाणजन्यवृत्तिवेदयत्ेन व्याहस्यभावात्, वत्तिविषयत्वमात्रेणेव वेदान्तप्रामाण्यविचारविष्यज्ञान- 
निदृन्तीनां संभवच्च । पएतेन--अज्ञाननिवतेकत्वमात्रेण वेद्ान्तप्रामाण्ये आत्मनोऽसिद्धिप्रसङ् 
इति--निरस्तम्; आत्मनः खतः सिद्ठत्वात् । नघु-खत इत्यस्य खेनेवेव्य्थं खविषयकत्वापत्तिः 
प्रमाणं विनेद्य्थं उपायान्तरस्याचपन्यासेनातिच्यापत्तिः, अन्यथा चश्ङ्गदेरपि सिच्यापात इति-- 
चेन्न; मानानपेश्च सिद्धेरेव खतःसिद्धिराब्दार्थत्वात् । नच ब्रम्पूङ्धादावेवं भ्रसङ्गः; तदसच्छव्याचुत्ति+ 
फटकप्रमाणामावात्, भृते च इत्तिविषयतामात्रेण तस्स्वात्, सिद्धिरूपात्मनि सिद्ध इति व्यव 
हारस्य सिद्धिप्रयुक्तव्यवहारविषयतया गोणत्वात् † नचेवं मुक्तो वेदयाभावे वित्तित्वाञुपपत्निः 
अहुभूतिन्यायस्यात्रापि खुरभत्वात् । नच खाविषयत्वे स्विषयकसंरायनिवतेकत्वायोगः; खमहिश्धेव 
खधर्मिणि व्यवहारवत् संदायादिबि योधित्वोपपत्तेः । नचानलुगमः; तव ॒विषयतायामिवानयुग- 
तस्येव नियामकत्वात्खकर्मत्वाभाषेऽपि खनिवाहकतया खस्िनर ठयवहारादयुपपततेश्च । नच खनि 
वीहकपदेन निर्वहणक्छियाकतैत्वकर्मत्वोक्लया विरोधः. सखातिरिक्तनिवोदकानपेक्षत्वमात्रेण स्वनि 
वौहकत्वो पचारात् । ख्यं दाखास्तपखिनः दत्यादौ खातिरिक्तदासाभावमात्रेण खद्सत्वव्यपदे 
शरवत् 1 नच--खनिवीहकाध्ययनविधिदीपप्रभादो खस्मिन् कायेकरत्वं खबिषयत्वेन व्याप्तमिदय- 
जरापि तथेति--वाच्यम् ; अध्ययनवबिघातेकावच्छेदकमान्नेणात्मा्चयानवकारात्, दीपप्भावो खवि 
पयत्वासिद्धेः । तदुक्तं खण्डने--“गाङ्कटादिभ्यः इत्यन्न बहुव्रीहिः खाविषये ङटेऽपि खकार्यं 
करोति । तथेदापी"ति । नच-उद्धूताक्यवमेदः सश्रुदायः समासार्थः इति केयशोक्तरीत्या हुटघरि. 
तसपुदाय पव बहनरीहिविषयः स च वेयाकरणानां मीमांसकानांच राक्त्या अन्येषां रक्षणयेत्य- 

गोडब्ह्यानन्दी ( खघुचन्दिका ) 
मवेतक्रियानिष्टं यद्धातुवास्यत्वं तद्बच्छेदकं यत् तजन्यफलं तच्छाितरूपेदयथैः । खपदं करुशारिपरम्र् । 
मध्यस्थं तत्यदं क्रियापरम् । नतु क्रियाजन्यफरतचाङित्वमेव कसत्वमस्तु, तथाच क्तरपि सिक्रियाजन्यसंस्कारादि- 
मच्वेन कर्मत्वसंभवः, तत्राह-क्रियाविषयत्वमिति । क्रियाजन्यफल्वस्वमिलर्थः । अगधारादिविषयत्वेन 
आध्यारादिनिष्टफल्जनकत्वेन । संयोगविदोषादिरूपासनादिक्रियाया अआगधारादितिध्वं सादिन नकस्वमस्लेवेति भावः । 
भानानपेक्षसिद्धेः मानाप्रयुक्तम्यवहारघ्वस्य । एवं प्रसङ्धः व्यक्हारपरसङ्ः । नृशरङ्गादावस्तीति म्यवहार अपात, 
नृङ्ञादिशग्दप्रयोगमाग्रम् ; इच्छाविकं वा, न द्वितीयः, तित्रेष्टसाधनताक्ञानादिसमभ्रीस्वे तसेष्प्वाद् , 

तृतीयः; इषटसाधनस्ादिक्षानख च्शङ्गादाव माचादिति मनसि इत्वाऽऽचं निरखति-तदसन्त्रव्यावृत्तिफखः 
केति ! तख शरशङ्गादेरस्वग्याव्र्तिर स्तत्वं, तद्धाहकेलयथंः । असति पअसक्वापाद्काक्नाभावोपरिवचिद्राहक्प्रमाणं 

नासीति भाव- । ननु शवं “पृणौनन्दरूपमस्ती"लपि व्यवहारो न खात् उक्तचिव्सबन्धख घटादषवभावेनोक्त 
संबन्धोपहिताधिष्ठानचित्संबन्धसये वास्त्व रूपत्वेन स्वया वाच्यस्वात्, पूणपैवन्दरूपे च तद मावः, तत्राह--्रतेः 
शखेवि । पूणौनन्द रूपे चेल्यथेः, नतु चिद्रूप इत्यथैः । ब्रत्तिं विनापि चिदस्तीति भ्यवहारेण बृत्तिनिषयतेत्या्यसङ्कतेः । 
चत्तिघिषयतामात्रेण वेदान्तवःक्यजन्यन्रृ्तिविषयतामाप्नेण । उक्तचिदेवो क्तव्यवहारविषयः, नतु तत्संबन्धः । 
अत्रव ब्रह्मसती यादो रूकारः साधुतवाथे इत्युक्तमिति मावः । अथवा- ननु चिद्रपेऽपि कस्यचिन्नास्तस्वशङ्धा- 
सभवदसतित्वग्राहकभमाणवेदयत्वं चिद्रूपे वच्यम्; तथाच प्रमाणफरुव्यारप्य तदिलत भह प्रकृते चेति । 
चिद्रूपे व्वेलथ॑ः । मात्रेणेत्यनेन फकबरिषयतव्यवच्छेदः । न्यायस्य कादाचित्कथरूविषयकत्वेनोफपत्तेः । खमहिश्रा 
अक्लानामावोपहितखमदिश्रा । व्यवहारवत् अस्तित्वादिभ्यवहारवत् । संरायादीति । "अस्ति न वेया "दिसंकये 
नास्येवेत्यादिनिश्वये नवेखथैः । असित्वा दविभ्यवहरे विषयतयः प्रघोजकत्वमिव ना स्तिस्वादिविषयकलंशयानुस्पादे विषया- 
भावसम्पाद्कतया तादशचित् प्रयोजिका; उक्तसंशयाद्ावक्तानो परहित चित एव विषयस्वादिति भवः । अननुगमः 

चिव्युक्ताक्ानशून्यचिव्; तदन्यत्र तु तादश चित्तादास्यम् , अस्तीति व्यवहारे नासित्वादिसंस्याद्यनुत्पादे च उक्त 
रील्या अग्रोजकमिलननुगमः. 1 तव स्वतरोक्ततादवत्म्धस्य तया प्रयोजकत्वं बहुतः ॥ ̀ विषयतायाम् उक्ततग्दत्मवे 1 



) अतुभूतिखप्रकाशत्वोपपत्तिः 1 गोडह्यानन्दीयुता । ७७७ 

न्यदेतत्, यथा 'चेत्ररालीया अनीयन्वाभमि्य्न उपटश्चणस्यापि चैत्रस्य खदाखास्थस्य तच्छब्द- 
विषयत्वं तथा कुटस्यापि पुरादिवदन्यपदार्थमूतसपुदायान्त्गतस्य बडुनीदिषिषयरवबो पपत्तेः । तथाच 
खश्ठान्तासिद्धिरिति-- वाच्यम्; सखाचिषय इत्यस्य आर्सार्गिकविषयान्यपदा्थभिन्न इत्य्थकत्वम् । 
तथाच ख्पदाथैखंकस्यादन्यतरेव ख्पदाथेऽपि यथा तत्र फटे, तथा खर्ंबन्धादन्यतरेवं खस्पिन्नपि 
चित्फरमिद्य् दष्टन्तप्थघसानात् ! खविषयव्यतिरेेण समुदायप्रयोजकरूपेण विषयत्वेऽपि खमु. 
दायिताप्रयोजकरूपेणावि षयत्वात् स्वाविषयत्वोक्तेबौ । नज्ु-णतावता खस्मादन्य् व्यवहारजनने 
तद्धिष्यत्वं खस्िन स्वासेद एषेति परयवसितोऽ्थः, सं चायुक्तः पश्चादन्यतेवायं नियम इत्यस्य सर्वै 
खवचत्वात्, खामेदे सलयपि खबिषय इव खस्मिरिवषयत्वव्यतिरेकेण देष इच्छाविरोधित्वस्याः 
ज्ञाने खावारकत्वस्य स्मरत्यादिरूप परोश्चज्ञाने खभ्यवहारजनकत्वस्य मेघचेतन्ये सुषुतौ चेचचेत 
न्येन पारमार्थिककादपनिकमेदयो राषटित्येऽपि तच्यवहारजनकत्वस्यादरौनाच्च, अत्मानं जानामीः 

~~~ +~ ~~~ ̂~ ~~~ ~~~ ~ ^-^ 

गोड्रह्मानन्दी ( टशघुचन्दरिका ) । 
यथा तद्भावात्तत्ख्ररूपमेव प्रथोजकृमिलननुगमः, तथा ममाप्युक्तानयुगमः । तथाच पिति वित्तादालम्यञुक््वाप्यन- 
गमो न हां शक्य इति भावः । चस्तुतश्चिदस्तीयत्र॒ धयोऽस्ती यादौ चाकतत्वापादुकान्ञा नानिरूपकस्वमेवालुगतो 
विषयः । चिद्धातीलत्राज्ञानशरून्यचित्, षये आतीलयादौ च तदवच्छेदक्वं विषयः । यत्सु--विदा दिश््दप्रमोगे 
विदिच्छादो च विस्छख्पं कारण, धघटादित्तब्दप्रयोगे धटदी्छादौ च वित्ताद्ाप्म्यसिति कारणननुयमः, वितशिद्धिष- 
यत्वे त॒ विषयतासंबन्धेन शब्दश्रयोगादो वचवित्तदास्यं हैतुरिति--तन्न; पितधिद्बिष्रयसेऽपि असवापादृकान्ञाना 
निरूपशत्वमयुगतं तद्धेतुरिव्युकस्वाव्, दृष्टप्ाधनता्तानादिना शब्दप्रयोगो पपत्त वत्रोक्तदेतुस्वाभावाच्च ॥ यत्तु-- 
भूतं घटवन्न वेलाण्दौ मनअदिफं स्फुरति न वेद्यादौ संशया दाघुक्तथोः भरतिजन्धकत्वानजुषमो दोष इति, तन्न; 
उक्तसंशयादेरप्यननुगतस्वात् । अथ संशयस्वास्यविषथिताविरोषसंबन्धेन क्ञानस्वेन अतिवध्यता, तर्हिं तत्राप्यु 
क्ानिरुपकत्वत्वेन प्रतिस्धकतासंमवात् । उ ् ूतावयव मेदः समुदायिभिन्नसवेनाक्वातः समुदाय्यभेदेनोपरचरित 
खसुदायो ज्षानविरोषविषयः । उपङक्षणष्य ` चेन्रत्वरूपेणोपरुक्षणख । वच्छ्द्विषयत्वे हेुमाह-खशारास्थ- 
स्येति 1 ओस्सर्िकेत्यादि । ओव्सगिको यो बहुव्री हिविषयोऽधै;, तदन्यसखात् पदाथौत् भिन्न इलथंकसपि्यथैः । 
विशिष्टन्वयस्यैस्सर्गिकत्वेन कुटटितः पञुदाय ओस्गंकः, तदन्यः पदाथः कुटा्यवरितः समुदायः 1 भतटुण- 
संविल्ञानबहुनी हिपदरभ्यस्वक्ञपनाय तख पदुाथै्वोक्तिः। तदन्यत्वं टस्य स्वेति भावः । नु तद्धणसंबिज्ञान- 
स्वस्येव सुख्यल्वाच् बहुबीहिविषयस्वं कुरस्यासीदयतटुणसंविक्ान रुभ्याथैभिन्नत्वकथनं व्यथेमिव्यत्राह-सखपदाथति । 

बहुनीहिघरकङकरपदार्थयथः । संबन्धात् इटक्तानो त्तरं पाठविशेपजन्यक्ञानविषयध्वात् अन्यत्र कुटादिपदपर 

प्रयये । खपदाथै करपरपरयये । तत्र॒ "गाङ्कुटादिम्य' इति सूत्रे । फं डिर्वविधानम् । ऊटक्ञानोत्तरोक्तकान- 
निषयत्वेन रूपेण ऊुटाच्रन्तिना दस्यवो धेऽपि कुटस्वरपेण कुटस्य विरोषणतया बोधेन तदुत्तरप्रययेऽपि डिन््वविधानम्। 
नच~--कुटसा धारणेनैकक्ञानविषयश्वेन कुटश्यापि अरहणतंभवेन रभ्यावृततोक्तर्पेण. बोधो क्तरयुक्तेति-- वाच्यम् ; 
भतट्ूणसं विन्ञानस्थकते कुटव्यावरृत्तरूपेणेव बोधस्य वाच्यत्वात्तद्ुगसंविक्वानखलेऽपि तदौचिल्यात् नदयुक्तखल्योभिन्- 
खपम्यामन्यपदाथधीछ्तो विरोषः, किंतु इटस्थोपलक्षणत्वविदरौषणत्वज्त इति भावः । यचा दिपदधरितो बहुनीः 
हिसद्धणसेवि्वान पतेति, तनतुच्छ्म्; 'जक्षिष्यादयः षड लादौ व्यभिचारात् । एकल्ान विषयत्वेन कुटसाधारणे 
नेव ऊट बोधेऽपि न॒ दृष्टान्तासङ्ग तिरियाश्येनाह-खविषयेति 1 समुदायप्योजकरूपेण सञुढायान्तगतस्वः 

स्वरूपेण । नजु टविश्ञेषितसमुदायनिवेदो उक्तरीत्या ङटच्याद्ेत्तख्येण ऊरादीनां इत्वरूपेण विरोषणस्वेन कुटस्य 
च बोधोऽस्तु, फं इटसाधारणरूपेण ? सत्राह--ख विषयम्य तिरेकरेणेति । बहुनीहिघरककुटपदाथायघटितेनेल्यधैः । 

समुदायिताप्रयोजकफरूपेण इष्स्येन । तथाच क्षानविरोषविषयरूपससुदायस्य व्यक्तित्वेन राघवेन भिवेशात् 
कुटस्यातिशेषणस्वेन तस्पाधारणरूपेण बोध जावस्यक इति भावः । अतद्धुणसेविक्तानस्थछे रूपान्तरेण बोधे अजुभव- 
विरोधेऽपि परोक्तमरशुख्यदसयुष्छम् । एवच यथा समुदायितप्रयोगङ्टत्वरूपेणाज्ञानेऽपि उक्तथी ध्रिषयत्वेत सानात् कटे. 
कार्य, तथा शुद्धचिद्रूपेणाक्ञनेऽपि अमावृ्वादिरूपेण जानात् प्मात्नादापिव डुधचिति व्यवहारादिः। न हि छद 

मान्न ध्यवद्धियते, कंठ वियिष्टचियवहगरे शुद्ध विषयः । यदा तु अहं ब्रह्येद्यादिदयुदम्रभ्यवष्टारः, तदा तद्विषयिणी 
इक्तिरप्यसीति दृष्टान्ताभावः । खापेद्ः । प्रयोजक दति शेषः । स्वायेदैः सलपीलादिविरोधिष्वस्यातिषयस्वस्या- 
दकनादिखयपरेऽम्बरयः- एवमग्रेऽपि । तथाच द्वेपादेः सखदिषये यथेच्छाविरोयिध्वादिकं न तथा' खाभेदे सलयपि स्वसि- 
शिलः । तत्र देपुः--षिषयस्वभ्यतिरेकेणेति' ! सनिषयत्वम्यरिरेवेणेटाथः । तश्य्रहारेति " ̀ सुषुचेप्रचैतन्यः 

अ, ति, ९८ 



७७८ अदरैससिद्धिः । . { परिच्छेदः २ ] 

लार्माभिन्नज्ञाने खविषयत्वातुभवाचेति--चेन्न; तरदं देषदो खामेदेऽपि खविषयलवाददीनात् 
प्रकृतेऽपि तथा स्यात् । अथ--व्यवहाररूपफखद नात् प्ररत पव स्वामेदस्यान्यतादृष्टमपि खबि- 
षयतानियामकत्वं करप्यत इति- चेत्, ताहि खन्यवहाररूपफल्दश्नादतरैव सखाभमेदस्य सका्य- 
जनकतानियामकत्वम्, न देषादो; तथा फखादषशीनादिति खमः समाधिः । नच--अच्र गृहीततद्धिः 
चयत्वस्य तूष्णीं त्यागे सर्वत्रैवं प्रसङ्ग इति--वाच्यम् ; तद्धिषयत्वत्यागबीजस्य बाधकस्य प्रागेवो- 
कत्वात्, स्च तस्याभावात् । यत्तुक्तं मेलेतन्य इत्यादि, त्न; तदैकविरहकाछे मेजचेतन्य इत्य- 
स्येवाभावात्, साक्षिचेतन्येन व्यवहायपादनस्येष्ठत्वात् । यदि च संस्कारात्मनाऽवस्थितान्तःकरणं 
तदापि सेदकम्, तदा सेदस्येव सच्वाच्च ॥ यत्तृकूमास्मानसिद्यादि, तदपि न; अदमथौित- 
दृत्तिरूपन्ञानविषयत्वस्येव ततरावुभवात् । नच घटः; खप्रकाराः, घटत्वादिव्याभाससाम्यम्; प्रयो- 
जकत्वपरिहारेण परिहवत्वात्, धटे स्फुरणासेदतद्धिषयत्वयोरभावरे भ्यवदाराभावप्रसङ्ेन साम्या- 
भआवाच् ! नसु--अनुभूतिपदेन घन्तेः पक्षत्वे वाधः, तदन्यस्याश्चयासिद्धिरिति--चेन्न; चुत्तेर्जडतया 
अभकारात्वे प्रकारात्वं यत्र विश्चाम्यति तस्यैव पश्चत्वात्, पतिकर्मव्यवस्थाय मेव बृत्यतिरिका- 
भवस्य साघनाचच । एवेच--त्वदीयापरोश्व्यवहारयोग्यत्वक्ञाने, त्वदीयापरोश्षव्यवहाप्योग्यत्वे 
सति वेद्यत्वानयिकरणं, ज्ञानत्वात्, मदीयक्ञानवत्; विवादपदानि ज्ञानानि, घरज्ञानान्यत्वे सति 
वेद्यत्वानधिकरणानि, ज्ञानत्वात्, घटज्ञानवदिलयपि- साधु ! नच त्वञ््ञानं, त्वद्परोक्तव्यवहा- 
रयोग्यत्वे सति अवेदयत्वानधिकरणं, ज्ञानत्वात् , मदीयक्चानवत्, घटज्ञानं, परज्ञानान्यत्वे सति 
चिदविषयत्वानधिकरणं, ज्ञानत्वात्, पटक्ञानवदिति च यथायोग्यं भरकरणसमतेति-चाच्यम्; 
विपक्षे बाधकस्योक्तत्वेन स्थापनाघा ्धिकवरत्वात् ॥ इट्यद्वैतसिद्धावुभूते; खभका्ास्वो पत्तिः ॥ 

अथातमस्वप्रकादात्वोपपत्तिः । 

एवं च विदभिन्नस्यादपनोऽपि खप्रकारात्वं चिद्रूपत्वात् साधनीयम् । यथाच नात्मनि चिद्रूप 
त्वासिद्धिः, तथोपपादितम् । उपपादयिष्यते च श्चुस्यई । नच “विक्ञाता पल्ञाते'ति श्रुतिविरोधः, 
वक्ष्यमाणानेकश्रुविविरो पेन तस्याः चत्तिरूपन्ञानाश्रयत्वपरत्वात् । यन्तु विद्याघागरोक्तं “विमतं कान 
भिन्नाध्रयविषयकं, श्ञानत्वात्, ज्ञानान्तरवत्, विमतं न खाश्चयविषयकं, गुणत्वात्, अञ्यौ- 
स्पयादिवदि"ति खप्रकाद्रत्वसाधनं, तत् पररीत्या; असन््रते खपरकारे ज्ञानत्वस्यात्मन्यभावात् 

न न ~ ~~ 

गोडब्रह्मानस्दी ( रुघुचन्द्रिका ) । 

व्यदहरेयथैः मेत्रचेरन्य इत्यनुषभ्यते । ज्ञाने सक्षिणि । जनकतानियामकःत्वं जनकताव्याप्यसम् । अक्लान- 
विरषानिरूपकत्वादेरेव तन्तत्का्यैदेतुसेनोच्छतवात् चेत्रचैतन्य दस्य सैत्रचेतन्ये चेच्रयैतन्यभ्यवहारजनकस्वापत्तेर- 
भावात् । अञ्ंभवात् स्वञ्कानमित्यादि बोध्यत्वानधिकरणत्वस्य दष्न्ते अभावात् । सत्यन्तं वेदयत्वविदोषणम् । 
अवेद्यव्वानधिकरणव्वसख दषटान्ते परैरस्वीकारात् सद्यन्तमवे्त्वविरोषणमाह--त्वद्परोघ्षेव्यादि 1 एवमभेषि । 

सन्तं चिद्विषयस्वे विशेषणम् । तकैरित्यादि-अदुभूतेरवेद्यता ॥ इति रुघुचन्दिकायामु- 
भूतेरवेद्यता ॥ 

1) 

विमतं हानं “सामं जानामील्यकारकं ज्ञानम् । ज्ञानान्तरवत् धटादिक्ञानवत् । न ख्वाश्चयविषयकः 
मिति ॥ भत्र विषयत्वं समवायान्यरससंबन्धेनाश्रयस्वम् । जष्ण्यादेरपि सदाने कािकादिसंबन्धेनाश्रयस्वसम्वान्न 

साध्यवैकल्यम् । स्वाश्रय तिषकान्यत्वसाध्यस जन्यसमवेतोष्णस्पदाततिटदयत् पराग्युपगतपरमाणुसखमवेतोष्णस्वं 
दान्तो बोध्वः.। भार्मसमवेतसङ्खादिदृान्तखाभायादिपदम् । इत्थं च भिखव्रृत्तियुणत्वं हेहुः;. अन्यथा जन्यससपे; 
तगुणे म्यभिचारात्र् । परमाणुस्त॒ न॒ दिुपराधिः; सर्वदेशागतस्वात्, किंतु जन्यमेव । तेन दिङवविदोषणदया 
उष्णस्य भ्रयस्वरूपद्विषयस्वसय यरमाणोरसत्तेन न॒ साध्ययेकल्यम् । यद्वा खविषव्रतवखदाद्यत्वान्यतरक्वं 
विषयत्वं महते मद्यम् ।. उष्णस्पीन्तानान्यतस्वं हेतुः । तेन गुणान्तरस्य दाद्यप्रसिद्धावमि न वतिः । खथ्रकाते 

भात्मनीति चोनना + तदु--हानाभिकनसरूपावभेव हः, तथाच दृखवच्छिमचिदरप्ानामिन्त्ेनः दनि 



| भसखप्रकंशसयोपपत्तिः ] गौडन्रह्यानन्दीयुता । ०७९ 

ताडक्ञने गुणत्वाभावाच्च, 'माम्रहं जानामी"ति प्रत्यक्षस्य वृत्तिविषयतयोपपादिततवेन विरोधाभा- 
वात् । नच--अश्ञान इव खाश्रयविषयत्वोपपर्या अप्रयोजक मिति-वाच्यम्; तरेद्यत्वे आत्मनो 
वेदनाभावादन्ञानदायामात्मनि संहायबिपयैयभ्यतिरेकनिणेयप्रल्गात् । नचात्मन्यदमनदं वेति 
कथ्चित्खम्दिग्धे, अन्य एवेति वा विपर्यस्यति । नाहमिति वा व्यतिरेकं निपीयतीत्यखपकाशतवे बाध 
कत्वात् । नच-- त्वन्मते खन्देदा्यविषयस्याहमर्थस्यानात्मत्वात्तदन्यसमिञ्छब्दैकगम्याटमनि सन्दे- 
दादिसच्वादश्रयोजकत्वं तद्वस्थमेवेति--वाच्यम् ; अहमर्थस्य विदचिद्भन्थिरुपतया अह॑त्वावच्छे- 
देनाचिदंशे सन्देहा यभाववत् चिदंशेऽपि सन्देदाद्यभावात् । नच ॒राब्दजान्तःकरणविषयतहृत्तौ 
व्यभिचारि ज्ञानत्वमिति-- वाच्यम्; तस्य स्पुःरणार्थकत्वात्। नच द्वितीयहेतोस्तिजोरूपस्य घट इव 
खाश्चयेऽपि तमोनिवतैकतया तद्धिषये व्यभिचारः; सुयस्य ज्ञानादिवत् सबिषयत्वामावात् । “अत्रायं 
पुरुषः ख्यज्योति्स्लादिश्वुतिरप्यच प्रमाणम् । तथाहि--यस्तमित आदि्ये याक्ञवद्वयेटादिना 
“किं ज्योतिरेवायं पुरुष"इत्यन्तेन ज्ञानसाधनालोकाद्यभावे जीवस्य कथं स्फुरण मित्युक्ते अत्मेवास्य 
ज्योतिः खर्यस्योतिरित्यादिना सख्रातिरिक्तानपेश्चतया खप्रकारत्वमुक्तम्। नचात्मराष्दस्य पटमा- 
त्मपरत्वम् ; पूवैवाक्ये आत्मनि नाडीसंबन्धप्रतिपादनात्, उत्तरवाक्ये च कतम आत्मा योभय 
विज्ञानमयः पाणेषु हयन्तर््योतिःरित्युत्तरवाकयपर्यालोचनया संदंशान्यायेन जीवपरत्वात्। नच 
दयुभ्वा्यधिकरणन्यपयेनात्मश्चष्दस्य तत्रैव मुख्यत्वम्; प्रधानायनारमनिराकरणाथेतया खशरब्दादि- 
ल्यात्मरब्यो हेतुत्वेनोक्तः, नतु सुख्यत्वामिप्रायेण; जीवस्याप्रसक्तेः, सुख्यत्वस्योभयसाधारण्याञ्च । 

गोडव्रह्मानन्दी ( लशरुचन्द्रिका ) । 
नातिद्धिः, तत्राइ--तादृग्न्नान इति ॥ छुद्धात्मनीथः । गुणत्वाभावात् पराभ्युपगतगुणस्वस्यामावात् । तथाच 
पररीघ्यापि देतुन॑संमवतीति भावः 1 ओष्ण्यचिदन्यतरःवहेतुत्वेऽपि सिद्धसाधनम् । छद्धप्मनः आश्रयाप्रसिष्या- 
श्वपदामराद्यत्वात् खाश्चयविषयकादन्यस्मात् मेख तत्रं स्खात् | परं प्रति पश्चाप्रसिद्धिश्च । “जहमनदं वेति धर्मि- 
तावच्छेदकबिषयकल्वं तिषयिताविशेषरूपवं्चयत्वव्यापकं नेति धर्मितावच्छेदकं नोक्तम् । इदं्वादिकं वा तदोध्यम्। 
विषर्ययभ्यतिरेकमिणयो विभजते--अन्य पतेति । तथाचा्म्थसेदनिणैयो विपर्ययः, अ्हत्वाल्न्ताभावनिर्णयों 
ध्यतिरेकनिणैथ इति मावः । चिद्चिद्स्थिरूपतया मिथसादास्मयापन्रषिदचिद्रपतया। स्फुरणार्थकत्वात् 
भलक्षा्थकत्नात् । तम्रोनिवतैकतयेति ॥ उद्कूतानमि भूतरूपवन्महारोकस्वेन तमोनिवतैकातरात् रूपस्यापि तमोनि- 
छत्तिप्रयोजकतादिलथैः । तद्विषये तत्मयोयतमोनाश्चवसखरूपपिषयताश्रये तदवच्छेदेन तमो मध्ये जातस्य वह्वपादेः 

स्लोत्पत्तिद्धितीयक्षणे खर्सखृष्टतसोनाशकत्वात् तद्रूपसखापि तत् बोध्यम् । रूपस्य जन्यदृत्तिल्पख । ज्ञानावि- 
दित्यादि । क्तानोष्णस्परशादौ साध्यखितये यादशविषयत्वं निवेशितं तदभावात्तदनिरूपक्त्वादिद्यथेः । अभावे 
अमाव वर्सकारे । स्फुरणां स्वासविष्यभानम् । द्युते जनकेनेवं शरे । इत्यादिनेति। याक्नवस्कयोक्तेन । 
^भुत्रायं युरुषः स्वयंऽयोति'रिखन्तेनेति ठोषः। परमात्मपरत्व सिति। “खेन शारीरममिप्रहया सुपः सुपानभिचाक- 
शीति । शुकमादाय पुनरेति स्थानं दिरण्मयः पुरषं एकर्हघः इत्यादिश्य श्ारीरशब्दितजीवसख कायाक्षमस्वं 
क्ले सम्पाद्य पुनस्तेन सह परमामनः प्रबोधे भरागन्तृत्वबोधनादिति शेषः ॥ पूर्ववाक्ये अथैतयोरेषा 
सतिः संचरणी येषा हृदयाद्वं॑नाख्य॒श्चरतीखादिवाक्ये । एतयो; इन्द्रलेनोक्ततैनससख तत्पतीत्वेनोक्कान्यस्य च । 
सश्चरणी सतिः जाप्रास्वअयोः सच्नारसाधनमापैरूपा । प्रतिपादनादिति । “क्रं ऽ्योतिरयं पुरुषः इत्यादिवाक्येऽपि 
आ्मपदपर्यायेण युरुषपददेन जीवद्येवोक्तेरिखयपि बोध्यम् । प्यीरखोचनयेति । आस्मशग्देन पूर्वोक्तस्य ‹स समानः 
सगनभो रोकावनुखज्चरती 'यादिनाऽवस्थाग्रयसंबन्धमोपाधिकमन्य “स॒ यस्किञचित् तत्न पड्यति अनन्वागरतस्तेन भवति 
ससङ्गोऽहयमिःलादिना तच्छुन्योक्तेजीव पवास्प्रश्दाथः । यन्ु-सज्चरतीलयस्य सन्नारयतीति, प्रस्यतीदयख ददेय- 

सीधे; । तथाच परमरस्मा सञ्जारयितृत्वादिना न पापभागिच्युक्वाक्या्थः--इति तनुच्छम् ; णिजध्याहारे माना- 

भावात्, इलस्य प्ापाप्रसक्तेः तश्रियेधायोगाच्च । एवंच खमेन श्ारीरमिग्टादौ शारीरं शरीरं अभिभदत्य 
निशवेषटीकृलय भट्सचिद्पवेनासुषः सुन् वासनापरिणामसुकष्मभिषयान् । अभिचाकरीति अकाश्चयति । 
ध्यु्रमिन्द्ियगणमाद्गय स्थाने तत्द्धोरुकमेतीयथैः जीवपरत्वेऽप्युपपन्नः । हैशयरप्वे एतीद्यस्य आगमयतीति 
गिलध्याहारापत्तश्नेप्ि बोध्यम् । अप्रसक्तेः युभ्वा्धिकरणस्वप्रसक्तेः 1 साधारण्यादिति । शेरत भपत्मा 
पुरूष, द््यनेन जीव इव “भवमा यतो एतिदद्धिः ख भावो बद्ध व्यं 'चेयनेन ब्रह्मण्यपि रूढेः समत्वात् । "यच्चासोति 

गद्ादत्ते च्चात्ति तरिरयानिह । यच्ाखय सन्ततो भावस्तेनास्मा परिकोरतितः ।* दति तेस्कग्छुत्तेरपि तरीवेताजुगता- 



७८० `' अद्वैतसिद्धि; । ` [परिच्छेदः २ | 

अत प्व~-“अजायं पुरुषः खय'मित्युपसंहारस्य अस्येति पदाुषङ्गेण अथमीश्वरो जीवस्य खयमेव 
ज्योतिक्णनहेतरिव्येषंपरत्व- निरस्तम्; उक्तन्यायेन उपक्रमविणोधात् 1 नच--वाचेवायं स्योतिषास्त 
इति ज्योतिःशब्दस्य बाचि ज्ञानसाधने धयोगाद््रव्यल्योतिः्ब्दस्यापि जानसाधनपरत्वम् › नतु 
ज्ञानपरत्वमिति--वाच्यम्; कोकरिकल्योतिषि रूढस्य ज्यो तिभब्दस्य वाचि क्ञानसाधनत्वेन अवृत्ति" 
वदज्ापि तमोविरोचित्वेन सूपेणाज्ञानविरोधिन्यपि प्रयोगसंभवात् । नच खप्रक्ारापरत्वे सद्ा 
खप्रकारात्वेन श्रुतावन्ेव्यस्य वैयथ्यम्; जाप्रदवस्थायामादिलयादिल्योतिः संभवेन दुर्विवेकतया- 
स्यामवस्थायां खुबिवेकतया अभेति विशेषणसाफस्यात् । नचास्येति षष्ट्या विषयत्वाभिघानम् $ 
खयं दासा इत्यादाविवानन्यत्रेदयत्वपरत्वात् । नचापुख्यार्थ॑त्वापत्तिः; मुस्यविषयासंभवेने त्वात् । 
नच प्रदीपादौ खविषयत्वेन खभ्रकादात्वव्यवहारः सजातीयपरकाराभकारयप्रकादात्वस्यैव तत्रापि 
[^ ४ का 8४ रा त 1 वि वि 

गोडत्रह्मानन्दी { खघ्ुचन्दरिका ) । 
त्मरसखरूपनिष्टत्वेन समत्वादि्यथः । तिरोधादिति । विनैवाध्याहारमुपपत्तेरध्याहारो न युक्तः । आदिलयादेरिवेल- 
स्थासाधारणहेतुस्वाभावात् तदुक्तिनं युक्ता; निद्राधातुवेषम्याद्यसाधारणदेतुस्वेनाष्मान्यहेतु्यवच्छेदासंभवात्, 
एवकारासङ्गतेश्च ! नच--आत्मा ग्योतिरेवेययोगव्यवच्छेदसदथं इति--बाच्यम््; विरोष्यसङ्तेवकारसखान्ययोग- 
व्यवच्छेव् एव मुख्यखाव् । अथ--ञ्योतिमि भिदोषे सूर्या्मेदस्य कं भ्योतिरिखन्तेन शृष्टस्वादस्मैव विशेषणम् , 
तथाच ज्योतिषि प्ररमाश्मतादालमयायोग्यवच्छेदोऽथं इति-- चेन्न; विदोष्यतावच्छेदकावच्छेदेनेवायोगभ्यवच्छेदस्य 
“शङ्कुः पाण्डुर एवे"लादौ विरोषणसङ्गतैवकारार्ैत्वात् प्रकृते ज्ञानसाघनत्वरूपञ्योतिष्टावच्छेदेन परमाप्मतादास््यायोय- 
ध्यवच्छेदबाधात्, रिद्वाधातुतरैषम्यादेरपि उक्तञ्योतिष्टात् । विरोष्यतावच्छेदकसामानाधिद्धरण्येनायोगम्यवच्छेदस्तु 
अलयन्तायोगव्यवच्छेदश्चब्देन व्यवद्ियमाणः करियासङ्गते बकारस्थले श्नीरं सरोजं भवदेवे'खादावेव व्युध्वततिसिद्धः । 
तसात् जाप्रञ््ञानसाक्तषातविषयकः्वेनाज्ञाननिवरतकस्वेन प्रमात्वात् वागादिप्रमाणखापेश्चस्वाच्र्ुषादिरूपत्वेनादिलया- 
द्यारोकस्रपेक्षस्वाच्च तस्याधनं प्रमाणमादिलादिकं च संभवतीति स्यवहारविरोध्यप्रकाश बिरोधित्वसूपं उयोतिष्मा- 
दिलवागषदेस्क्तम् ; आदिधादेस्तमसीद चागादेरज्ने उष्छविरोधिमि विरोधिष्वाच्, खमे त॒ साक्षिरूपसानयुक्त- 
सापेक्षस्वाभाववदिति मोक्तसाधनसुक्तस्योतिः, किंत साश्चिरूप आ्मेवेद्या शयेन उक्तज्योति द्वति अएमान्यतादारम्य- 
मेवारो व्यवच्छिनत्ति ! तथाच स्वा्वस्तुषु व्यवहारनिरोध्यप्र्छाक्षविरोधी साक्ष्येव, न तदन्य आदिल्यादिरिति 
वाक्यार्थः ! योतिषि हि विरोषरस पृष्टव्येऽपि उत्तरवाक्ये उयोतिषो विरोभ्यत्वं नावरयकम्; आत्मनि ज्योतिर्विशेषण- 
बोधेनाप्युक्तमश्चनिनर्तिसंभवात् , पूरवनिर्दि्टे दिशेष्यत्वस्यौत्सार्गिृस्वात् । अथवा--खःरोक्तञ्यो ति ्ावच्छेदेनाव्स- 

तादास्म्यायोगं व्यवच्छिनत्ति ध्येयम् । प्रचत्तिवत् तन्मते नोधकस्ववत् । अञ्ज मन्मते । तमो विरोधित्वेन 
व्यवहारनिरोध्यप्रकादय व्रिरोधिस्वेन । विरोधिन्य पीलयपिनान्धक्ारनिरोध्धादिससु्चयः । 'आदिदयस्योतिरिल्यादुश्तया 
'आदिदयेनैव ज्योतिषासे पल्ययते कम॑ स्ते इलयादिना आदिलयादेरासनादिरूपभ्यवहारपपोजकत्वोक्या परयोजक- 
त्वस्य च प्रकते प्रयोजकीभूताग्रकाश्चाभाववसवरूपत्वेनोक्तविरोधिविशिष्ख ज्यो तिःरब्दाथत्वं श्चुयेव दर्बितमिति 
भावः । दुविंवेकतया खयं्योतिःशब्दार्थख बाधितत्तथा । सुविवेकतया अबाधिदतया । आस्मेवस्य भ्योति- 
भवरीव्युपकमानुरोधात् स्वयमेव उयोतियैखेति विभ्रहादाप्मान्यतादास्यञ्योतिःसामान्यकस्वं सर्यज्योतिःरब्दा्थः । 
स च जाम्रदशायाम् आत्मनि बाधितः; आदिद्यादेरपि तदा यो तिष्केन तच्रोक्तदन्यस्वाभावादिति मावः । षशया 
खयमेव ज्योतिरघ्येति विगरहघटकपश्चा । विषयत्वोक्तेः उक्तज्योतिः सामान्यविषयत्वेन रूपेण बड्ु्रीहिणा बोध्यत 
इति भावः । खयं दासो यदेति दिथरहेऽपि यथा स्वामिन्रपरिचारकएरिचायैत्वरूपेण स्वयेद्ासपदं न बोधयति; खख 
सक्ंकपरिचरणङ्रियाकमेस्वाभावात् , परसमवेतक्रियाफरुख क्मतात्वाव् , किंतु स्वान्यपरिचारकापरिःार्यत्नेन तथोक्छ- 
विषयत्वेन बहुनीहिणा न बोध्यते; बाधात् › किंस्वनन्यवेद्यत्वेन । तच्च खान्यतादप्म्यश्यून्यज्यो तिःखामान्यप्रयुक्तव्यवहार- 
सामान्यकत्वं सखपरवरिषयक्वुतिकानादिरूपस्वनिष्ट्यवहरसामान्यप्रयोजकसामान्यसुक्तदून्यं यख तच्वप्रिति यावदिल्या- 
शयेनाद-खयं वाखा इति । अमुख्यार्थत्वेति। 'आत्मञ्यो तिधेटः इत्यादावस्मासिक्ञ्योतिर्विषयस्वेन गधात् 
विषयत्वघरित एव सुस्याथ इति भावः। दृष्टत्वादिति । जदिश्यज्योतिरषर इलयदावादि यरयोतिःप्रयुक्छम्यवहारबिषयत्येन 
बोधादुक्तन्यवहारविष्यत्ररूपेणापि निरूढरक्षणास्येवेति सोऽपि मुश्याथ एव, स्वया तु मम्दप्रतेनःयदि तस्याञुख्या- 
भैत्वसुच्यते, तथापि सुष्यत्वासंभवान्तदहणं युक्तमिति भावः । खप्रकारत्वय्येत्यादि ¡ भखप्रकाशव्वेनार्थाम्तर- 
छतम् । अख प्रकाश्षव्वं घ वेधत्वम्् । वत्ना्मान्यस जडत्वेन तदधे्प्वस्य वक्तुसङाक्यतया खवेद्यः्वमेवाप्मनि वाच्यम् ; 
तश बातितमू.; तदवाप्य पृथगवेक्षणे, गौरादुसम्भानेः स स्वेधत्वामात्रवततेन पक्षो हिद्ोष्य देति भावः । सजातीय- 
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ठ्यवहारनिदानत्वात् । अतएव न धघरादावपरकारो अतिपरसङः । बिषर्णानुमानानि च--भार्मां 
खप्रकादाः, खसत्तायां अकाराघ्यतिरेकवबिधुरत्वात्, अकादाश्रयत्वात् , प्रकाराकटैत्वात् , प्दीप- 
चत् । नु च--अव्रेघत्वं॑वेत् साध्यं, साभ्यवैकस्यम्, सजातीयप्रकादाप्काश्यत्वं चेदथोन्तर म्; 
घटादाविवाखप्रकारात्वेऽप्युपपत्तेः, क्ञानप्रभादुगतपकारात्वासिद्धिश्च, क्ञतैकसति दुःखादावाद्- 
हेतोभ्यभिचारः, द्वितीयदठतीययोस्खन्मत आत्मनः प्रकारातवेनासिद्धिपिति- चेन्न, खप्रकादयत्वस्य 
वाधिततया तद्धकाद्यत्वेन पक्षस्य ॒विद्रोषिततया बाथोौन्तराभावात् । सजातीयभ्रकाराप्रकादय- 
परकारात्वमेव साध्यम् । एवंच न घरादिबदख्रका्तत्वेनोपपत्तिः; खप्रकादयसजातीयाप्रकादय- 
त्वेनवेद्यत्स्य खाभात्> बिजातीयस्याप्रकारत्वात् । ज्ञानप्रभायुगतं च प्रकारात्वमावरणाभि- 
भावकत्वम् । तच्च ज्ञानस्य चिच्छेनान्यज्न तेजो षिरोषत्वादिनेत्यन्यदेतत् । आवरणत्वं चाज्ञानत- 
मसोः अर्थग्यवहारपरतिवन्धकत्वमनुगतमेव 1 तचचाक्ञानस्य साक्षात् तमसो ज्ञानप्रतिवन्धद्वारेलय- 
न्यदेतत् । नच दुःखे व्यभिचारः; तस्यायक्षणे प्रकाशाव्यतिरेकसखात्, पकाशत्वेन विरोषणाच्च । 
नापि द्वितीयततीययोरसिद्धिः; पररील्या तयोखक्तेः, धतिविम्बस्य विस्बाच्धीनतया तदाधितत्वेन 
पिम्वज्ञानहेतुत्वोपपत्तेश्च । अतपवात्मा खानन्तरोत्यन्तिकप्रकादाश्रयो न; प्रकाराश्चरयल्रादादि- 
त्यवदित्यपि साघु । नच सिद्धसाधनम्; घरादिविषयकन्ञानस्य त्वयापि जन्यत्वसखीकारात् 1 आन- 

गोडन्रह्यानन्दी ( टश्ुचन्द्रिका )। 
पकाराधरकादयप्रकारत्वसिति 1 चिदरपस्नारोकस्वान्यतररूपेण सखसजातीयो यः, तदप्रकारयप्वे सति प्रकाश 
मिः । श्रकाद्यत्वं च तमोनाशबिषयत्वयोरन्यतरवच्वं १ साजाव्यम् भेदगर्म॑म् । तथाच खभिन्नालोकनन्य- 
तमोनाश्ञवतो भिन्नष्वं खभिन्नविद्धिषयात् पित्र्यं चेदयन्य तरवत्वे सति प्रकाश्चरवं निगैखिताधैः । आलोकवितोः 
स्वभिक्रेति विरोषणम् । तेन स््ारमकारोकजन्यतमो नाश्चवत्वेऽपि नाटोके साध्यतैकद्यम् । ज्तानसख परर्छानान्तर- 
विषयत्वस्वीकारात् तद्वदे दस्वेभैव निवेश्चः । तथाच खवप द्वितीयमरदप्रतिथोगिपरम्र् । एवच परमते चिद्िषयलक्षा- 
मान्याभावस्याप्रसिद्तवेऽपि भ्यो यदीययावद्धिरोषा माववान् स तश्सामान्यामाववाति'ति सामान्यतो ग्याश्या चिति 
स्वविष्यतवस्वान्यचैतन्यविषयत्वयोरभावःभ्यां विद्धिषयत्वसामान्याभावसिद्धेः, तद्िदमह-खाश्रकादयसजाती- 
याप्रकादयत्वेनेति । खविषयान्यस्वसख सखान्यचिद्विषया्यस्वख च सिच्येदयर्थः । अतरेद्यस्वस्य चिद्विषयस्वस्य । 
नयु तथापि चिदन्यविषयत्वं न निषिद्धम्, तत्राद-व्रिजातीयस्येति । इत्तिक्ञानादेरिव्थः । अश्रका- 
दात्वादिति । तथाच तद्धिषयत्वेऽपि न सखप्रकारात्वह्यालिरिति भावः । अथवा--पटादानिवाग्रकाशरूपस्वेन 
साभ्यप्ैवसानं माभूदिति प्रकाक्ष्वं सध्ये दत्तमि्यायेनाह--विजातीयस्येति । अभिभावकत्वम् अभिभाव- 
कस्य स्वरूपत्वम् । ज्ञानस्य केवरुचितः । चिच्ेनावरणामिमावकश्रमारूपायाः अविच्छिन्रचितः स्वरूपत्वेन ॥ 

ज्ञानप्रतिषेघद्धारा चष्ठुषप्रतिबन्धद्वगरा । आद्यक्षण इति । यस्य॒ स््भ्यवहारपरतिवन्धका भावः स्कारत्वन्या 
प्रकः तत्वरूपो देतु दुःखाद नासीति भावः ॥ अद्यक्षणोरपन्वृ स्यावरणनाष्ञात् द्वितीयादिक्षण एव दुःखादि 

श्यवहारथरतिबन्धक्राभाव ` दति मतेनेदम् । यतत भास्ररूपादौ व्यभिचार इति, तन्न; दुःखादाविव तन्राप्याद्यक्ष- 
णावच्छेदेना्रकादात्, सननिकषा्यधीनवृष्यभावका ङे अल्ताततासत््वाच्च । नन्वेवमालोके साधनवेकस्पम्; 
तत्रापि शरष्यभावकाठे भज्ञाततासस्वात् । अततः स्वभ्यवह्टरप्रतिबन्धका भावः सखनिष्टतमोऽभावाक्तातताभावयोरत्यव- 
ररूपो मह्यः । नच तथापि अन्धकारो्न्रालोके प्रथमश्चणे तमःसश्ात् खाघनवेकल्यमिति--वाच्यम्; सैरा- 
रोकमध्योवयश्रारोके दृ्ान्तत्वसंभवादिति--चेच्न; तदीयभास््रररूपादौ व्यभिचारात् , उत भाह-प्रकाराले- 
नेति । भकाकत्वमात्रमन्धकारे घुगपदुसन्रारोकटठये व्यभि चारि; एकजन्यहमोनाशखापरत्र सप्वात् , अतो दलान्त- 
रमिति भावः । प्रतिबिम्बस्य साक्षिरूपम्काशय । विम्बाघीनतया बिम्बस्वरूपडचिर्साध्यतया । तथाच 

मरकरादां रति करवैतवं क्षेमघ्लाधारणसाधनस्वमिति भावः । तदाधितत्वेन बिम्बस्वरूपड्दधनच्िदाधरितत्वेन । चकारः 
सेषः । विम्बक्ञानहेतुत्ेति । विस्बस्रूपशुद्धचिशरि्ेतुतवेत्यथैः ॥ उक्ताश्रयत्वकरवैत्वयो प्लिादिः । खानन्तरे- 
त्यादि । स्वकारोत्तरोतपन्नस्वश्रकाशफो नेदयथः । नचादिये स्वकारोत्तरोःपन्रखक्ान रूप कादाकस्वेन सःध्यवैकट्यं 
र्यम्; स्वकारोत्तरोप्पन्नस््रीयतसोनाशरेतुकान्यत्वं॑स््ालोत्ततेत्पन्नस्तव्य व हारदेतुप्रकाशस्वरूपकान्यतं चेयन्य- 
तरदस्नस्य साध्यत्वात् खपदानि सेदप्रतियोगिपराणि । उष्यन्नान्त हेतुविोषणम् । सिद्धसाधनमिति । मन्मते 
नियसाश्षिण एवात्मव्यवहाररेतुपरकाशसेन घटादेरेव स्वकारोत्तरोत्पत्रोकछख्वरूपफस्वादिति मावः । घटरिषि- 
षयकज्ञानस्य पटाप्मादिबिषयकानुमित्यादेः । तथाच घटदानिवास्मन्यनुपरिद्यादिखरूपथ्रकादास्योत्पत्तरूवया स्ीका- 

१ अद्ैतमश्रीखपाठे मेदगभमिति पदं नासि । 
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स्दबोघोक्तं च~ विवादाध्यासिता संवित्, खसमानाश्रयखसम्रानकालखगोचरक्ञानविरटपयुक्तव्य- 
वहारविरहवती न भवति, सं विच्वादनन्तरव्यवहियमाणसंविद्धव् । नच खवेदयत्वेनोएप्या सिद्ध. 
साधनम्; अस्य परवे्यताङ्गीकदैबिषयत्वात्, साविषयस्वरूपपक्षविशेषणमहिन्ना तवानभिमतपर्थव- 
सानात् । अवे्त्वं तु बरह्मणः श्वुतिसिद्धमेव । नच साकव्येनावेदयत्वरपरा; सङ्कोचे कारणाभावात् । 
एतेन--क्ञातताणिङ्ञालुमेयत्वे अदं सखुखी?तिवत् अष्टं जानामीति परोक्षाजुभवविरोधः, गुरुमते 
अयं धट इत्यस्यैव खविषयत्वे खजनकेन्द्रियसनिकषौश्रयत्वप्रसङ्गः, व्यवसायादुव्यवसाययोः 
पार्थक्ष्यावुभववियेघश्च, न्यायमते अचुव्यवसायस्यापि पर्वेद्यत्वे ज्ञानस्य प्रत्यक्चात्मविरोषगुणत्वेन 
इृच्छादिवदवद्यवेद्यस्वात् ज्ञानधाराद्भवापत्तिः, विच्छेदे चरमस्य निष्प्रामाणिकत्वापत्तिः, सामान्य 

~-~~-----------------------------------------------------~~---~--~-~- ~~ ~ ~~~ 

गोडजह्यानन्दी ( कघुचन्द्िका ) । 
राद नै सिद्धसाधनम् । मन्मते व्वनुमि्यादेशत्तिरूपष्वेन न ॒प्रान्ञसखरूपत्वम् । प्रकारशसखूपत्वं च प्रकाशचखो.पहि- 
ताभिच्रखरूपकलवम् 1 तच्च न वृ्यवच्छिन्रचिति, क्रतु छद्धविति । वस्तुतस्तु-खभ्यवहारो न निवेश्यते, 
किंतु ग्यवहारमात्रम्॥ तथाच धदिक्लानखैवात्मकाखोत्तरोदत्या सिद्धसाधनोद्धार इति भावः । खानधिकरण- 
वदनादौ खज्ञानाभावे सति स्व्यवहारविरहात् वाध इत्यतः खगो चरक्लानं चिशेषयति--खसमानाभ्रयसख- 
समानकाङेति ॥ खगोचरत्वादियुक्तं ज्ानस्वरूपं, तद् भावप्रयुक्तो यस्य॒ व्यवहराभावः, तदन्यत्वं साध्यम् । यथपि 
कालन्तानुपरादानेऽप्यसदभिम्तं सिध्ययेव; तथापि गुहमते ज्ञाने सति तस्मिन् तदाश्रये च न तत्छमानाधिकरणं 
ज्ञानान्तरं खीक्रियते, तदभावे तदव्यवहारादशेनात्, तदी््वेनैव सखसराश्नययोन्यवहारसंभवात् , अतीतादिक्ञाने 
तु जानान्तरं स््ीक्रियत एवः; तदभावे तदग्यवहारदक्षेनात् । तथाच तन्मतमाभ्िलतदनुमान प्रिति काठान्तसुपात्तम् । 
एवंच दीपस्य वस्वन्परं इव स्लस्श्रययोरपि तमोनिरोधिसात् यथा व्यवहारप्रोजकतव, तथा ज्ञानख ससा 
श्रययोरज्ञानिरोधित्वात्तादात्म्यस्मवायसंबन्धसच्वादिति तयोक्षौनान्तरस्लीकारे गौरवम् । नच--उ्यवहारक्िषयस्वं 
अति ज्ञानविषयत्वस्येव इानतादास्म्यादेरपि ग्रथोजकरवकस्पने तवापि गौरवमिति-- वाच्यम् ; क्ञानतादास्म्यसमवा- 

ययोक्तोनक्वनिव्यव हदारदेतुताद्वयकव्पनापेक्षया कणनक्ञानितरिषयकानामनन्तको टिक्ञानान्तराणां कल्पने महागौरवात् › 

सानतद्विषयतदुश्रयेषु उयवहारविषयस्वप्रयोजिकाया एकघयाः शक्तेः संभवेन व्यवहारमाचरे तद्र सतेनेकेतुत्वाञ्चेला- 
दिक बोध्याः । एतेन --ज्ञानस्वरूपयैव ग्ङ्ते पश्षस्वात् तस्य च ज्ञानान्तरगो चरत्येऽपि विन्मात्ररूपतदाश्रया- 
असिश्या तद्न्यलेवोन्तननिरहवप्वेन तत्र साध्यपर्यवसानमिति न तख चानाविष्रयत्वसिद्धिरिति--अपास्तम्; 
गुरुमतेनैवैतदयुमानात् ज्ञानस्वरूपस्य श्रयस्ी कारेण ् ञानान्तराविषरथत्वपर्यवसानाव् । यरवे्तेत्यादि । ् षानं ज्ाना- 
न्तरेणेव विषयीक्रियते, नठु खेनेति सखी्र्बन्ति तारिकाद्यः । तान् प्रस्युक्तानुमनप्रवृत्तरिय्थैः । साक्चि्लानं 
स्स्वान्यविष्यकमिति खीडवांणं माध्वं भत्याह--खाविषयत्वेति । साकस्येनेस्यादि । साकल्येन वेवं षयादौ, 
न ब्रह्मणि; रद्वणकर्मैणामानन्तयादिति ब्रह्मणि तद्भावपरा श्वतिरियथेः । कारणाभावादिति । साकव्येनापि द्य 
खवेचसेव; अन्यथा तस्य सरवैकताहानेः> "जन्पकमोभिधानाति सन्ति मेऽङ्ग सहखशः । न दाक्यन्ते च सद्या. 

समनन्तत्वान्मयापि हि ॥° इति आरावतादिकं त॒ जम्मादीनामानन्यात् कथनाधोग्यस्वपरम् ; अन्यथा अनन्तेषव. 
यीश्वरीयसमूहारुम्बनधीसंभवेनानन्तस्वहेवव सङ्गतेः । नच--दश्वरेण तदीयजन्मादीनां, साकल्येन ेयत्वसंमवेऽपि 
जीवा्तेयत्वपर श्ुतिरिति- वाच्यम्; "विज्ञातारमरे केन विजानीयात् येनेदं सर्वं विजानाति तं केन विजानीया. 
दित्यादिलियणप्रकरणस्थ वाक्यानामीश्वरजन्माचज्ञेय तापरत्वासंभवात् , केनेयादिना जीवेश्वरघ्ाधारणवेद्यतामान्नस्या- 
क्षेपा । तस्मात् सगुणं न वेद्यमिति वा जीवेन न चेयमिति वा सङ्कोचे कारणाभावात् छद्धविद्वे त्वपरा श्रुतिरिति 

भवः । ज्ञातताणिङ्गाजुमेयत्व इति । घो, पटे धटस्वभ्रकार्कक्ानविषयः घटडत्तिघटत्वप्रकारकन्ताततावावात् ; 
व्ातता, उक्तत्तानजन्या, उक्तक्ाततायाः, दयाद्युमितिमाघ्रनिषयत्वे इत्यथैः । धरत्यक्षाविषयत्वे सति उत्तान. 
मितिविषरयत्ये इति य्त् । प्रत्यश्चातविशोषगुणत्वेन भयक्षयोग्यारमगुणत्वेन । विरोषत्वस्य ग्य्रथत्वात् ॥ रूपा- 
दीनां प्र्श्चयोग्यसेऽप्यव्यवेन्चत्वादात्सेति । अवदयवेद्यत्वात् अवद्यं भरखक्षत्वात् । चण्ुषादिलामय्या 
मानसादिपतिबन्धकत्वकलपनं तु न युक्तम् ; चाघ्ठुषादिकारेऽप्यहं सुखीयाद्यजुभवाव् , -चा्ठषादेरेव मानसत्वादि- 
संभवेन गोखसप्रामाणिकल्वात् , जातिसाङ्कयेस्यादोषस्वात् , चाश्चुषत्वादेपिंषयि ताविन्ञेषत्वसं मवग 1 निष्प्रमाण 
कत्वे ति । खकाछे खाधिकरणे निख्वयामावात् सन्देदेदयधैः । तेन॒ काङान्तरे कायौदिषिङ्गछालुमान दिसं भवेऽपि 
न क्षतिः । ननु आत्मन्रृतत्वादिसामान्यलक्षणायाः पूरव स्रचेन तया चरमक्तानञुस्यविजेष्यकमाचमटृत्तिलयश्चं जायतः 

इति गोक्तसन्देहः वत्राह--सामानयरेति । त्ञतेकसत्वात्र खन्याप्यखकरक्लाद् 1. तेनाभिन्नत्वात्र 



[ आत्मखप्रकाात्वोपपत्तिः {| गोडन्रहयानन्दीयुता । ७८३ 

परत्यासन्तेरभावात् । एवंच अ्यवसायसुखादिगोचरं खविषयं नियमेव ज्ञानं सिध्यति । खविषय- 
तायां च न सखजनकसन्निकषययेक्षा सन्निकर्षीद्यनयेश्चेश्वरसवैविषयनिव्यज्ञानवत् । तथाचेवं 
पयो गः-चैजसुखदुः खादिकं, चेजीयनिव्यापरोश्चक्गानवि षयः, तं प्रति ज्ञातैकसच्वात् , यद प्रति कातेकः 
सल् तत्तं प्रति तादग्भानविषयः, यथेश्वरयल् इति नित्यक्ञानसिद्धौ तत्, खविषयं, निव्यज्ञानस्वात् , 
खव्यवहारे अन्यानपेश्चत्वात् , ख संरायादिविरोधित्याच, ईभ्वर्ञानवदिति । तस्नादत्मनो निलशुण- 
भूतक्ञानं खविषयत्वरूपखप्रकारात्ववत्, आत्मापि, तद्विषयः, यावद्रव्यभाविना तेनाभिन्नत्वात् , 
मामहं जानामीत्यचुभवात् आत्मखरूपा संवित्, सखविषया खजभ्यव्यवहारविषयत्वात्, उक्ता 
सवित्, सखविषयिणी, स्वसमानाधिकरणखत्वश्रकारकस्विरोष्यकसंराय विरोधित्वात् उक्तविशेषण- 
वद्विपयेयविरोचिव्वद्धेति-निरस्तम्; आचायुमाने सा्चिरूपापरोश्चनिव्यज्ञानविषयत्वेन सिद्धसा- 
धनम्, सहोत्पन्नज्ञानेनापि ज्ञातेकसतस्योपपच्या क्षानगतनित्यतापयैन्तसाधने तस्यासलामर्यं च । नच 
चेचस्य तादण्न्ानामावे सुोच्थितस्य परामदौलुपपलतिः, संस्कारेण तदुपपत्ते, निलयक्ानस्य परामरी. 
वियोधित्वाच्च । खविषयत्वाजुमाने च दष्टान्तासिद्धिः; ईभवरेऽपि स्वविषयकनित्यज्ञानासिद्धेः अधरयो- 
जकल्वं च । खा विषयत्वेऽपि व्यवहारादेरूपपादितत्वात् । किच चेधनित्यज्ञानस्य खविषयत्वे नैकं 
नियामकम् ; शैश्वरक्ञानस्य म्यायमते बस्तुत्वचत् सवैविषयत्वोपपत्तेः, नाप्यमेद्ः, दुःखादावमावात्, 
नापि समानाधिकरणत्वम्, अत्मन्यभावात्, धमौदौ तट्लद्धावाच्चेत्यनदुगतमरेव वाच्यम् । तथाच 
किमपराद्धं व्यचस्रायखप्रकादरात्ववादिना गुरुणा २ अन्यच सल्िकषेश्य नियामकवेऽपि खस्मिन्नमेदस्य 
संभवात्, पार्थक्याचुमवाननुभवरूपस्याजुभमवकलदस्य त्वन्मतसमानत्वात् । तस्साच्यवहार एवानजगतं 
कारणमस्तु 1 तस्रयोजकालुगमाथं किमिति नि्वैस्धः ? पश्चादप्यनसुगम पव पयैवसानात् । प्व च 
न खधिष्यत्वरूपं खभ्रकारात्वे, कित्ववेद्यत्वे सलयपोक्षव्यवहास्योग्यत्वमिति सिद्धम् ॥ इत्यदेतसिद्धो 
आत्मनः खप्रकाश्चत्वोपपत्तिः ॥ - 

गोडन्रह्यानन्दी ( रुधुचन्दिका ) । 
तदधेदश्चन्यस्वात् । यो नियन्नानसेदश्यन्यः, सं निदयक्तननिषयः, यथेश्वरक्ञनमिति ग्याद्ठिः । सेदाभवे देतुमाह- 
यावटरव्यभाविनेवि । पाकजरूपादेः संयोगादेश्च पूवैसिद्धे विद्यमानेऽपि दउष्ये उत्पत्तिचिनाशदषेनेन दरव्याद्ेदेऽपि 
जकपरमाण्वादौ रखूपदेरिवासमनि सश्षिज्लानखोदवत्तिनासाभवेन न सेदः; मानाभावात् › धर्मधर्भिभावादिकं ठु मेद- 
स्थानीयेन विरोषेणोपपयत इति पराभिमानः ! खत्वप्रकारफेति । वत्तदा्मदृततिष्वप्रकारकेलैः । खहोत्पन्चति । 
नच--सन्निकर्षस्य पूर्वमभावात् तखोखत्तिकाछे प्र्यक्षोदप्टयसंभव' इति-- वाच्यम्; मनःसश्रिकषविरस्बेन मानसप्रय- 
क्षिरस्बादग्ीनात् मानसप्रलयश्चस्य सत्रिकषेजन्यस्वे मानाभावः । तथाच तस्पुरुषसयमवेतस्य एुरषान्तरे जापत्तिवारणाय 
वस्पुरषलमपरेतसामान्ये तस्पुरुषत्वेन हेतुताया इव मानखत्रिषय सामान्ये पुरूषस्वेन हेठतायाः कल्पनात्, उक्तसामथ्याञ्च 

` सुस्वादविजनकसामभ्री सहकारेणैव फलोपधायकत्वकद्यनातव्् सुखाच्ुत्तिकाठे छ तस्पयश्च सुखधते । नच--जन्यमान्नन्रु" 

त्तिजातिष्वेन मानसत्वस्यावश्यं जन्यताचच्छेदकषवेन तेन रूपेणापि पुरुषादिकायैत्वस्याचदयकत्वात् ताद्शसामघ्याः सुखा 
दिखामओीघहकारिस्वभेव कद्ष्यताम् , फ मानसविषयस्वेन कायैत्वकर्पनयेति--बाच्यस्; व्यधिकरणधर्भैहयाव च्छि 
प्रति हुषरेत्बोभिथः सहकारिस्वाभावात् , भरतीतादिसुखे मानसवारणासंमवाज्च । अथ--अनन्तच्तानकटपने गौरवात् 
सुखादिश्षानं नियमिति--खेन्न; तथासति गुखमतरीला भ्यवसायस्ैव सखबिषयकतवोचियात्, दोषो दरस उ्त्वात् , 
तावतापि नियताय; ज्षतेसस्वस्य व्यवस्थापकत्वाभावादिति भावः । तादटग्लानाभावे नियज्ञानाभावे । पएराम- 
शशाुपपन्तिरिति ॥ खमे प्रलश्चजनकसननिकौभावेन स्वमने गजाद्विकं मया साक्ष ष्छृतःब्रितिस्रणाजुपपर्तिरिल्यथैः । 
संस्कारेण जन्यक्तानजन्येन । विरोधित्वादिति । कषाननारशलैव राघरषेन संस्कार्वसखीकारात् निलयज्ञानसख 
संस्कारद्वारकसखरण बिरोधिष्व पिति मावः । इैश्वरेऽपीति । दैश्वरहानं हि मन्मते रैश्वरस्रूपमेव । मायाघ्रस्यवच्छि- 
श्दिद्धपं वा। आदये तद्धिवयस्तदन्यदेव, द्वितीये तु नैका वृत्तिः सवैविषयिका, किंतु भविष्येष्वनुमितिः, भूषु 

स्मृतिः धिघमानेषु भयक्षरूपा । तथाच तासां खाविषयकत्वेऽपि दृत्यन्तरेणेव लद्भहणमिति भावः । नैकं. नियामकं 
मेकं स्यापकम्। अनुगतेवेति । स्वनिष्ठ तद्विषयव्ये ख्रासेद्ः, दु-खादिलिष्े रल्पामानाधिकरण्यादिकं नानेव 
ग्यापकमिलयथः । अनुगतमिति । अजुगमप्रकारोऽप्युक्तः ॥ तर्कैरिव्यादि--भारमावैद्यत्वरक्षणम् ॥ 

इति र्ुचन्द्िकायाम् आत्प्रखप्रकारात्वोपपत्तिः ॥ 



७८४ अद्रेतचिद्धिः । [.परिच्छेदः २ | 

. अथ जह्मणः शब्दावाच्यत्वोपपत्तिः। 

निधेमेकतया अपेद्यतया च ब्रह्म आनन्दादिषपदलक्ष्यम् , न वाच्यम्; भवृत्तिरिमित्ताभावादिति । 
नदु--अवाच्यशब्डेनोच्यते चेत् , वाच्यत्वसिद्धिः, टक्स्यते चेत्, अवाच्यरूपसुख्यार्थस्यामावात् 
कथं लक्षणा १ भवि वा बह्म नावाच्यं, कितु तीरवदवाच्यरूपमुख्यार्थसंबन्धिमात्रमिति स्यात् । 
मुख्या्थहीनस्यापि जद्यटक्षकत्वे घरटपदमपि परटरक्चकं स्यादिति- चेन्न; अवाच्यरूपमुस्याथोमवेऽपि 
नयसमभिग्याहतवाच्यशाबन्देन वाच्यस्वास्यन्ताभावबोधनद्वारा खरूपे लक्षणयैव प्रयैवसानात् । 
वं निविरेषपदमपि; अलण्डपदलक्षकतायामेव सुख्याथोवदयम्मावनियमात्। नजु--पवं रक्ष्यप- 
देनापि छक्स्यत्वे तीरस्यागङ्गात्ववत् ब्रह्मणोऽ्यत्वापरन्तिरिति- चेन्नः इष्टत्वात्, स्वैथा निर्धसंक- 
त्वात्, रक्ष्यम्यवदारस्य च वाच्यत्वाभावनिवन्धनत्वात्, तथा प्रतिपादितं प्रक् ! नचेवं श्ष्यत्वा- 
भवेन वाच्यत्वव्यवहारपसङ्गः; गौणस्य तस्यापीषत्वात्, सत्यक्ञानादिपदानां च करिपितचर्मवा- 
विनां ब्रह्मरूपव्यक्तिखश्चकतयाऽखण्डार्थत्वानपायात् । नच--स्वादिधमौश्रयतया टक््यत्वाभावे 
मञ्संबन्धित्वमात्रेण लक्ष्यस्य पुंसः अमञ्चस्ववत् सवादिप्ंबन्धित्वमाजेण ख्यस्य बरह्मणः अस- 
त्वाद्यापत्तिरिति- वाच्यम्; कल्पितचन्द्रत्वादिजातेः परमार्थचन्द्रादिग्यक्तितादार्म्येनाचन्द्रत्वाभाव- 
वदच्ापि सत्वा्भावानापत्तेः । तदुक्तं 'लक्ष्यव्यक्तिरपि ब्रह्ये'ति । यतए्व-सखप्रकाहादेरत्रह्मत्वे 
ययत् बह्मतयेष्ट, तत्तदब्रह्येति साधु समर्थितो जह्यवाद इति-निरस्तम्; यत्तु निवियेषादि. 
पदानां च समासपदतया रक्ष्यादिपदानां योगिकतया वाक््यतुच्यत्वान्न वाचकतेति वक्तम- 
द्ाक्यम्; अन्विताभिधानपक्षे तेषामपि वाचकत्वात्, अभिदहितास्वयपक्षेऽपि वाक्य एवाभिहि 
तान्वयखीकारेण अङ तिप्रत्यययोरन्वितामिधायकत्वात् वाक्यतुस्यस्यापि वाचकत्वात् ह्मणः 
पदाथसंगैरूपत्वे सखण्डत्वापत््या पदायेत्वे वाच्यत्वापरिदारादिति, तच; पदरक्ष्यतेऽप्य- 

~~~. ~. 

गोडबह्यानम्दी ( रुघुचन्दिका) । 
निध्मकतथा धम्मौषरिततया । अवेद्यतया शक्तिक्ञानसहङ्कतप्रमाणावे्यतया । बह्म सल्यादिश्ुतितादर्य. 

विषयः । उक्तवे्यतां साधयति-न वाच्यिति । प्रत्तिनिमित्ताभावात् परदरत्तिनिमित्ताघरितत्वत् ! मुख्यार्थः 
स्येति । अन्येति शोषः । नु वाच्यसेदो परितमवाच्यपदसुल्याथैः, तष्संबन्धरूपा ङक्षणा छदधेऽपि संभवययेव 
तत्राह--भावे वेति । वङ्ब्दोऽनाख्यायाग्र् । साचोक्तोपरितमपि तदादिपदवाच्यतवात् नावान्यमिये्बस्पा । 
भुख्या्थेदीनस्य बरह्मप्यसुख्या्थवाचकख । मुख्यायोमावेऽ पीति । शवयाथौभावेऽपीयथेः । वाच्यत्वात्यन्ता. 
भावेति । वाच्यत्वखाल्यन्ताभावो यत इति ग्युदपत््या वाच्यभेदेलयथैः 1 तथाचावाच्यपद्ख समासत्वेन तदाच्य- 
ख्पमुस्याथीभावेऽपि तसप्रतिपाचविचिष्टर्थसंबन्धरूपा रक्षणा शुद्धे संभवयेव । नहि खदास्यसंबन्ध एव रक्षणा; 

ज्ञथेवदेषु गम्भीरायाप्रियादौ च तदसंमवात्, किंतु खबोध्यसंबन्धः । नच--वाच्यभेदोपहितं नावाच्यपदुप्रतिपाद्यम् , 
-तद्दिपदेनान्वितासिधानादिपश्चे वक्ष्यमाणरील्या अवाच्यादिपदेन च ववच्यत्रादिति--वाच्यम्; तदादिपदसखय 

-खाघवेन घटत्वादिविरिष्टराक्तत्वात् , अन्विताभिधानादिपक्षेऽपि अन्वितसेदल्वादिना नजादिपदशक्यता, नतु वान्या- 

न्वितभेदस्वेन; अवटमित्यादौ धरटान्वितसेदत्वेनापि शक्यत्वाप्ातात् । तथाच वाध्यगरेदखररूपस्यापि बहमणो वाच्य 
भेदत्वविदिष्टरूपेणावाध्यत्वमस्येवेति भावः । अखण्डपरेति । बाचकगङ्गापदेदखथः । मुख्याथौवर्वभावेति 1 

गङ्गादिपदाच्यावश्यंभावेलथैः । ताद्शस्थछे सुस्याथस्छतेरेब रक्ष्यस्मारकववात्् तदवद्यं भाव इति भावः । इष्टत्वात् 

-तसस्पय॑विषयसखय शरुद्धस्वेन रक्ष्यखतिरिष्टाघरिततस्वेनेष्टस्वात्, यथाश्चुते रक्षणासंबन्धसय तञ्ज्ानाधीनभीषिषयत्वस्य 
च शुद्धेऽपि सप्वादसङ्गतेः । गोणस्य र्थय्वविरिष्टावटितविषयकख । नयु किचिद्धमैपरारिकेव रक्षणया धीरा 
-तत्राह--सलयक्ञानादीति । व्यक्तीति । अखण्डा्थवादोक्तरीत्या व्यक्तिमात्ररक्षणेति भावः। सत्वादिर्संबन्धि- 
त्वमात्रेण सष्वाद्याश्रयरूपकरिपतधमिसंबग्धित्वमात्रेण । कल्पितचन्द्रस्वादिजातेः । कर्पिता - चन्दस्वादिजातिः 
यत्र तादशस्य प्रातीरिकचन्ड्रदेः । चन्दरादौः कट्पितद्धितीथचनद्रदेरिति यावत् । अ प्रापीति 1 सन्तायाश्रयरूपकदिपः 
धर्मिणः परमाथंसति बरह्मणि कषिपितध्वेन तत्रापि सखत्ताद्याश्रथस्वव्यवहारः, परर्माथैतस्तु न तस्य सत्ताशयस्वम्, कषु 
त्रिकालाबाध्यसत्तासरूपत्व प्रति भावः । उथक्तिरपि ब्रह्यति । सन्तादि : न जष्टाति न इति : रोषः । अत पव 
खप्रकारास्वाश्रयस्वेन कवितभ्यक्तिताद्ास्यय शुद्धेऽपि सस्वदेवः। -धाक्यतुस्यत्वात् वाच्चकसञुदायस्वात्.! क्रकं 
एव ष्ररमानयेलादिवाक्मस्थर एव । अभिहितान्वयस्वीकारेणः भ्रकतिप्रलयमाभ्यामभिदिताः धटकर्मत्वादिङपा 



[ जहणः शब्दाबाच्यत्वोपपत्तिः ] गौडनद्यानन्दीयुता । ७८५ 

पदाथत्वोपपत्तेः, अखण्डत्वेऽपि वावयाथत्वस्योपपादिवत्वावन्विताभिधाने अन्वितवाचकसयापि 
खरूपे छक्षणाङ्गीकारात् । नच वद्यवाच्यत्वासिद्धिः; अखण्डव्रह्यसिच्यपायत्वेन प्रा्तस्यावाच्य- 
स्वादेः निवारकाभपरेनायुषद्गिकतया सिद्धेः । “थतो वाचो निवतैन्ते, अशान्दभस्परो'मिवयादिशुत- 
यश्चात्राजुखन्धेयाः; अवाच्यशान्दवदशब्वरब्देऽपि व्याघाताभावात् । नचेयं श्वुतिरद्धतत्वाभिभ्रायाःऽ 
अयमाणा्थत्वे बाधकाभावात् । नच "यतो वाचः इत्यापि मनसा सहेति श्रुतमनोच्त्तेरिवान्तः- 
करणचत्तिव्याप्ये ब्रह्मणि वाग्वृत्तेरपि सर्वैथा निषेचायोगः, ठश्चणायाः खीकरेण राक्तिमा्थ्येव 
निराकरणात् । नच--आनम्वा्नेकपदामुख्याथत्व पिक्षया निवतैन्त इयकपवा्थौमुख्यत्वमेव युक्त- 
मित्ति- वाच्यम्; ब्रह्मणो नि्मकतया तत्न शक्यभावेन बहुत्वस्याप्रयोजकत्वाद्धाच्यत्वविसेध्यथै- 
॥.# # "~~~ ~~~ ~. 

गोडब्रह्मानन्दी ( कघुचन्दरिका ) । 

भध सान्वयं बोधयन्तीति स्वीकारेण । अन्विताभिधायकत्वात् कमैतवादिशक्तवात् । अपदाथेत्वो पपत्तेः 
पदावाच्यव्वोपपत्तेः । वाचकस्यापीलयपिशब्देन समासस्य प्रष्तिप्रययरूपसञुदायस्य न वाचकत्वम् , मानाभावात् । 
धटपिघादेर्धरकमैत्वादिश्षाब्दबोधानुदरुशक्तिमच्वं हि नान्विताभिधायकस्वम् ; ताङिंकादिभिरपि सममिव्याहारविध्यया 
तखोक्तधीरैतुस्बसवीकारिण तत्स्थे गुरुणोच्तशक्तिस्वीकारे ताकिंकाणां तन्न तिघ्रतिपत््यसं भवात्, कितु दितीयाबिभ- 
तयादेरन्वितकमैतादाब्दधीखावच्छिन्नायुकरशक्तिमस्वम् 1 एवं निविंदोषादिसमासस्थखे निरादिपदख न्विताभावा- 
दिशाञ्दधीत्वावच्छिक्चराक्िमर्वमन्विताभिधायकत्वम् । अत एव घटादिपदसख कार्यान्विते अग्विते बा घटादौ शक्ति 
दूषयिता घषटादिमान्रशक्तिमत्वं खमते समणिकारादिभिः स्थापितं श्क्िव्रादादौ । अत ष्व चान्वितधरत्वा दिरूपेण 

शक्योपस्थितौ सत्यामन्वय बिरोषे निक्तासेत्यादिकं पदमात्रह्यान्विताथंशक्तिखीकारे युक्तित्वेनोपन्य सम् । धघटान्वित- 
क्म॑ताप्वादिना दाक्यत्वे तु अन्वय विरोषान्तभावेनोपसिथितेः अक्तैव सिद्धत्वात् नान्वयविरोषे निज्ञासोक्तिः सङ्गच्छते । 
तथाच क्त समासादेः शक्रत्वं ? क वा विहोषान्वितामावादेः राक्यलमिति परेगं मोद्य सूचितम् । तर्हिं श्युदधस्थैव 
वेवान्तज्नन्यवो धतिषयव्वे । अवाख्यत्वादेर्म्यादहारिकसय । तार्विकस्य तु ब्रह्मान्यखद्भैतश्रुतिरेव गिवारिफेति भवः । 
आलुषङ्गिकतया तास्याीविषयत्वेऽपि देवताधिकरणन्यायतया । अह्ाष्दमिति । समवायेनेव वाच्यस्वाद्िनापि 
संबन्धेन शब्दद्युन्यमशन्दपदा्थः; निनिगसकाभावात् । अखदौमिघयादौ बाच्यत्वादिना खरी वच्वाद्यप्रसत्त्या न 
तत्संबन्धेन लिपेधः। नच-ततसमभिव्याहारादशब्दमित्यादावपि तथेति--वाध्यम् ; येन येन संबस्धेन धर्मेण च यद्यत् 
गरस्तं तेन तेन तश्निषेधखाकष्वितत्वेन सखमभिव्याहारस्याभरयोजकत्वात् । नजु--जगत्कारणत्व देरव श्दवाच्यत्रख 
निषेधेऽपि तस्य भ्यावहा रिकः संबन्धो ब्रह्मण्यासामिति--चेन्न; जगस्कारणव्वादौ श्वुलवुमानादेरिव वाच्यत्वे मानस्य. 
भावात्, जगत्कारणस्वादिकं विना जगहुप्पत्तरिव वाच्यत्वं विना कस्यचित् भनुपपस्यभवेन तत्र व्यावहारिकसंबन्धे 
मानाभावात् नु अशन्द्मिद्यािशब्द बोध्ये बरह्मणि शब्दनिेधे व्याघात दलााङ्खय कोञ्द् वाच्यस्वनिषेधेऽपि लक्षणवाऽ- 

व्दशब्दबोभ्यत्वात् नेवमिदयह--अवाच्येति । नचेत्यादिः । मनसा सदहेलयादिनिषेधो न मनोदत्तिमात्रख, 
किंष्व्ुद्धमनोवृत्तिः, तथा न्यतो वाचः इलयादितिषेधो न वाग्छृन्निमात्रस, कितु प्राङ्कतवाग्वृत्तेरिय्थः । प्राक 
तद्वं न वेदान्तभिन्नत्वम् ; टो किकवग्दृक्तरपि खया ब्रह्मणि खीक्रारात् । तथाच शक्या वाग्जन्यदृत्तेरेव रिषेध 

इत्याश्येनाह-ङृश्चवणाया इति । रुक्षणाया अप्यनङ्गीकारे सुोस्धापकचाक्यवत् पददृत्तिक्तानमनपेक्ष्येव 
वाक्यं ब्रह्मानुभावकमिति पूरवोक्तपक्षे । ब्रह्मणो निधर्मकतया तासयबिष्यख धमाघटिततया । तत्र ताप्पवै- 
रिषयञ्द्धबोधाय । चाक्यभावेन शक्तेरस्तामर््यैन । तथाच छयुद्धे भविद्याविषयस्वादिस्ीकारेण दिषयादिपदशक्यद्वेऽपि 
शतितःपप्यविषये निर्िंकस्पकबोघः न शक्तिलानसाध्यः; किनिद्धमेप्रकारकबोधसैव तस्वात् । ननु-वारषि- 
क्रादिमतेः तिर्विकल्पकख व्यवहारभ्रयोजकत्वेन व्यवहारमूरुकग्राक्तिम्रहस्य शद्धेऽनवतारेऽपि सिद्धान्ते निर्विकरपर- 
स्थापि सोऽयःमिल्यादविव स्यजम्यबोधस्य संशयादिनिवृत्तद्धारा भ्यवहारप्रयोजकस्वेन तन्मूककः शक्तिप्रहः छद्धेऽव- 
तर्येव, तथाच्च 'तस्सद्यमिलयादि वत्यजन्यनिर्विङस्पकबोधभ्रयोज्यव्य वहयरेण सलयादिपरदानां सदस्वादयुपरुक्षिते 
छयद्धेऽपि घटाविस्वरूप हष शक्तिधीसंभवात् शुद्धमपि इक्त्याजुभूयतामिति- चेन्न; तावतापि उुद्धबह्मणः श्क्तया- 
लुभाष्यत्वासंभवात् । न हि तत् सत्यत्वाघुपरुक्षिवम्> छि तदन्यत् तन्न कर्पितम्र् । तथाच कायत्वेन घटादौ 

शक्ति गृहीत्वा कायम किकमपूर्व गुरमतेऽलुभूयताम्., सल्यत्वोपरक्षिते घ्रयादौ तु शक्ति गरदीस्वा सत्यत्वाधनुपरुक्षितं 
ब्रह्म कथमनुभूयताम् १ अजुभवे वा छक्तिरूप्यादेरपि सल्यादिपदादलुभवापत्तिः । गच ललय्वादिधर्मैामान्यश्चल्यं श्दधं 

ब्रह्य सलि पवयते कादविष्कतद्धम येद ततुपलक्षणस्वात् । नच श्ुखब्रह्मप्यपि राक्तिग्रहः; तस्य व्यवहरा- 
अदे. क्ति, ९९ 



' अद्धेतसिद्धिः । [ परिच्छेदः २] 

तद्धिसोधतादवस्थ्यात् । अत एव कस्मादुच्यते पर बरह्लेल्यादिश्चतेः परमात्मेति 

चाप्युक्तं इत्यादिस्खतेश्च तत्तच्छब्दबोध्यत्वमत्रेण वाच्यत्वाभिरुपः, नतु शक्यत्वाभिभायेणेति 
_ ‡ ¢ ् क््यर तीरस्वदिति- चेत्; निधैर्सकतया 
ताभ्यां न विसेधः 1 तात्पयैविषयो ब्रह्म वाच्यं वस्तुत्वाक््यत्वाच्च तीरव - नि 

चाच्यत्वबाधात् , तदुत्ीतसधर्मकत्वायुपाशिसंभवाच्च ॥ पस्मार्थसस्यपद्ादिकं कस्याचद्धाचक्रम्, 

पदत्वादिव्यपि न किमत्र पदत्वम्, न_ तावल्छुिङन्तत्वम् ;- समासपदस्याराक्तसवेन राजपुरुषादौ 

्यभिचारात् , नापि शात्तत्वम्; साघ्याविरोषात् \, अवयवद्धारा खमासपदस्य वाचकल्व चेत्, ष्टः 

सनेव । नापि सखल्यज्ञानादिवाक्यं वाच्याथतात्पयवच्छन्दयुक्त वाक्षयत्वादित्यपिः विषं भुङ्श्वेल्याद्। 

व्यभिचारात् ! नु-मवाच्यत्वे लक्ष्यत्वाजु पत्तिः, वाच्याय संबन्धित्वेन जातस्यैव लक्ष्यत्वात् , 

तच्जानं च न राव्दमिचेव; उपनिषन्मात्रगम्यत्वात्, नापि खप्रकारातया; निघ्सिद्ध राष्द्वेयश्यात् । 

अवाच्यशाब्दस्य च लक्षक स्यैव क्तव्यत्वात्तज्ापि वाच्यसंवन्धित्वेन केयत्वे अनवस्थति--चेत्नः 

तथा क्षानयुपस्थिताजुपयोगि । बह्म खप्रकारात्या खतं एवोयस्थितमिति कि तेन ए नचैव राव्द्वेय 
थ्यम्; आावरणाभिभावकबत्तावुपयोगात् । अत णव नानवस्था । तस्मात् परचत्तिनिभित्तस्य दुनिरूप- 
स्रादुवाच्यत्वम् । तदुक्त --/दश्टा गुणक्रियाजातिखंबन्धाः शब्वदे तवः । नात्मन्यन्यतमो ह्येषां तेनात्मा 
नाभिधीयते ॥ इति । नचारोपितगुणाश्चयतया वाच्यता; तस्य तात्पर्यविषयतया तार्पयैतरिषये 
अवास्यत्वस्य स्थितत्वात्! नच सत्यादिपदानां छक्चकत्वे सिद्धे निमित्ताभावः तसिश्च ठक्षकत्व- 
सिति परस्पराश्रय निर्विंयेषवाक्येन नेति नेतीव्यनेनैव निमित्ताभावस्य सिद्धत्वात् । नच-निर्वि- 
दोषवाक्यस्य खरूपमात्रपरतवे प्रतरत्तिनिमित्ताविरोधः, निवविंरोषत्वविशिष्टपरत्वे च तस्यैव ससेन 
निविंदोषपदवाच्यत्वस्यैव प्रसङ्ग इति-- वाच्यम्; रतया उपस्थितस्य स्वप्ररविरोधित्वान्निर्विंरोषस्य 

गोड्रह्मानन्दी ( ठधुचन्दरिका ) । 
विषयस्वात्, सल्यत्वाद्ुपरुक्चिते शक्तय भावा, अनेकार्थेकस्वस्यान्याय्यष्वात् । किश्चो रील निर्विकस्पकस्यापि मन्मते 
सविकरुष्यकद्रारकत्वात् सविकस्पकोपयोगिन्याः सखण्डशाक्तेः करपनयेव सविकद्पकद्रारय रक्षणाधीननि्विकटपकख 
निर्वाहात् नाखण्डे यवहारः शच्छिकस्पकः; अनन्यरुभ्या्थेस्य च तख तत्वादिति भावः । विरोध्यर्थदगरेषेति । 
वाच्य्वाभावद्ररवेलयथः । उक्तशवुतेरिति देषः । अतं एव उक्तश्ुतेवौष्यस्वतरिरोधिव्वादेव । श्रुतेः स्मृतेश्च 
वाच्यत्वाभिरापः उच्यत ` इलयादिशब्ैः बोधकता । बोध्यत्वेति । नच-निवसैन्त इयादौ चित्तञ्च भावे 
्रदृत्यभावोऽथः, अथवा उच्यत इयत्राबोधकष्वमान्चमथै इव्यत्न विनिगमकामाव इति--वाच्यम् ; दध राक्य- 
त्वासंभवसो कत्वात्, शक्त्या बो धकत्वरूपभवृत्त्य भावस्यैव निवतैन्त इलेतदर््वात् । बाधादिति । असेयधघरत्वा- 

दविविदिष्टे भ्यभिचारोऽपि बोध्यः । सधमेकलवसख पश्चमान्रभ्यादरततत्वेन पर्वेतेतरत्वादिवुल्यत्वमाशङ्खाद--तदुश्नी- 
तेति । बाधोद्रीतेलय्थैः 1 तथाच बह्धिरयुष्णः तक्त्वा दित्यादौ वह्वीतरस्वादेरिव साध्यग्यापकता्राहरतरकंल. 
च्वाव् नोक्छतुल्यत्वमिति भावः । नजु-साभ्योपाध्योः केवरान्वथिष्वेन नोपाध्यभावश्य साध्याभावसाधकतव. 
भिति- चेन्न; प्मेयघरत्वादौ साध्याभावनिश्वयात् धमेघटितत्वरूपसधर्मंकत्वसख इुडबहयण्यभावभिश्रयेन वाष्य- 
सवामावभ्रसिद्धेः, व्वद्रीला सत्वेऽपि साध्यव्यापकष्वेन पक्षातिरिक्ते गृद्ीतोपाघेरभावस्य ब्रह्मणि परामर्शस्य सलस्प्रति. 
पक्ष्यापरतयहत्वात् । चेदिति । साध्यमिति शेषः । नच--भवयवद्रारा वाचकप्वं हेतुः, वाचकस्वं साध्यमिति-- 

वाल्य; समासादौ न्यभिचारतादवस्थ्यात् । बाच्याथैतात्पर्यैति । खवास्यघटिताथे तात्पयैत्यथैः । विषमिति । 
नच--विषभक्षणतुल्यं शलुगहृभोजनमिखथैतावपर्यकत्वात् न व्यभिचार इति-- वाच्यम्; उक्तवाक्यस राघुगहभोज- 

नमनिषटसाघनमिचेतत्तात्पयैकत्वेनोक्तत्वात् , तादरवात्पयंखापि कदाचित् संभवेन व्यभिचारानपायाच्च । अवा- 
स्यदाब्दस्यं वाच्यसंबन्धिवो धक्शब्दस्य । यद्यपि सद्यादिपद्वाच्यसंबन्धि ब्रह्यिति वा, बद्यसंबन्धि वाचकं 
सत्वादिपद्मिति वा रक्षणां विनापि रक्षणाज्तानं संभ वलेव । आये अद्यस्वरूपेण त्रह्मनिषयकन्लानं छद बह्य- 
राण्ददेतुः, गुरुमते छदढगोतवशक्तः्वक्ानं गोसविरिष्टशाञ्दधीहेतुरिव । द्वितीये गोत्वपदेरिव बद्मणोऽपि छुद्ध- 
स्पेण मा सिन छदनह्यसंबन्धिवाचकष्वेनोपस्थितिसं मवत् । तेन रूपेण तदादिपदशक्यस्वानङ्गीह्नारेऽपि 
वदवाचकं सत्यादेपदमिलादिवाक्ये तत्पदेन छद्धब्रहमतवेनोपस्थितिसं व्रा, ब्रह्मणोऽपि, छुद्ध रूपेण . उपस्थितिसंभत्राद् 
द्विशिष्ट्ेन ममाचरदः .सदुर भ्रानाद; तथाषि. .रुशषपराजञानं न. चाब्दबोपे कारणम्, छल दाक्यज्तानजन्यरु- 
श्योपस्थििरेवेति पूवुपपादितप्वाततदलसलयहं--न तथा श्ानमित्यादि 1 उपस्थितो ` राक्यक्षानाणीन- इ्योपस्थितौ । खत णव । तथा क्ानं दिनैव । उपस्थितं निविकर्पकस्छतिविषयः । तत्र॒ देतः-- 
सम्रकाएतयेति । खल्मादिपदरक्यपरमत्ाच्से छद्धस्य खप्काशञस्य वैरिष्यभानेनेखथैः । त्व, वैरि्यभानं विशिष्टः 
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[ सामान्यतो मेदखण्डनम् ] गोडन्रह्यानन्दीयुता । ७८७ 

बाच्यत्वासंभवाच्च । तसराचिर्विंशेषत्वादेव जीवन्रह्चामेदः सिद्धः; भेदकासंभवात् । तथाच. ब्रह्मण्य. 
वाच्ये यो विद्धान्वाच्यतामधिगच्छति। स निखपो निमित्तानां विरहः भतिबोभ्यताम्॥ इव्यद्वेतसिद्धौ 
ब्रह्मणः रान्दावाच्यत्वोपपत्तिः ॥ 

अथ सामान्यतो मेदखण्डनम् । 
स्थादेतत्-इदमयुक्तम्, सेदस्य थमाणसिद्धत्वाव् । नच--थेदस्य खरूपत्वे अनपेक्चत्वापरया धर्म- 

त्वम्, तथाचानवस्था; स्तम्भक्कुम्भयोः परस्परमेदग्रहोऽन्योन्यमेदय्रदसपेक्च दति अन्योन्याध्रयस्, 
एवच मेदासिद्धिरिति-वाच्यम्; तत् किं सेदे प्रतीतिरेव नास्ति, कारणाजन्या चा, बाभ्यविषया वा । 
नायः, विकटपाधिकरणरूपञ्यवहारविश्ुवापत्तेः । नहि भिन्नतया अन्ञातेन बिक्रस्पः । न दितीयः; 
अकारणकोत्पततेग्यीहतत्मेन निद्यत्वापच्या तन्नियसकमोक्षोपायानय्रसरणापत्तेः । न ततीयः; 
उक्तशुष्कतर्कस्यावाघकत्वात् । अन्यथा पेक्यस्य सखरूपत्वे अन्पेक्चत्वापत्तिः, धर्मत्वे अद्वैतदा- 
निरि्यादिना रेक्यवुद्धिरपि बाधितविषया स्यात् । नच--मम वेतण्डिकस्य परपक्चमात्रं खण्डनीय. 
मिति-वाच्यम्, खपक्षससखेऽपि तव तथाते ममापि तथात्वाविसेधात् । नच मरम प्ररपक्षखण्डन- 
मत्रेण खमतभूतिक्यसिद्धिः, ममापि तावन्मात्रेण ख्रमतभूतमेदसिद्धिसंभवात् । नच--मां भति. 
भेदखण्डनमाजनियोगे भेव ॒वैतण्डिकत्वमिति--वाच्यम्, भां भलयप्येक्यखण्डनमा्नियोगसंम- 
चात् मध्यस्यस्य त्वदनघीनत्वात् 1 अस्न्याघातकैरेव त्वयेकयं दुष्य मिति यद, तदा अश्व्याघात- 
कैरेव त्वया सेदो दूष्य इव्यपि स्यादिति- चेत्, मैवम्, नहि चयं सेदुपतीतेः खरूपं कारणं वाप्रख- 
पामः। किंतु वाधितविषयत्वं बूमः, व्यासिखध्रीचीनतया अद्याष्कैस्तकैरेवानन्यपस्या श्रुलया स्मुलया 
च मेदस्य बाधितत्वात्, विषयसेदादिना अव्यक्षवियेधस्य परिहतत्वेन श्रुखयादावुपचरिता्थत्वा- 
भावात् । यक्वमेदश्याप्येवं निरासः; । नचाभेदखण्डनयुक्तीनां खस्य स्वाभेदोऽपि न सिध्येदिति 
खव्याघातदाभासता, सेदखण्डनयुक्तीनामपि भुषणयुक्ल्यभेदेन सव्याघातकतायाः समानरवा- 
दिति, तन्न; मेदखण्डनयुक्तीनां तत्वतो सेदनिवारकत्तेऽपि व्यावहारिकयेदस्यानिराकस्णेन सराव्या- 
धातकतोपपत्तेः। नचेव बद्मण्यसृत मेद्स्य तत्वतो निषेप्रे तज तत्तादात्स्यापत्ति>, घेः कर्पितघरा- 

गोडब्रह्मानन्दी ( रुघुचच्दिका) । 
भमाग्रादिगो चराहमाकारवत्तिः, अवियत्रस्यन्तरं वेलयन्यत् । स्वधा क्ुद्धतिरिष्टस्वेन पू्रौनुभूवम्रमाघ्रादिक्षानखं 
संबन्धिकलानवरिधया शुद्धस्पतिदेतुस्वञुपपन्नभिति भावः! पयं शब्दादिप्रमाणं विनैव उुद्धधीसंभये । विषये अवास्य. 
त्वस्य विषयी भूतनि्िकर्पके दाक्िक्ञानाजन्यत्वस्य । तरईैरित्यादि-जद्यणोऽरान्दवाच्यतः ॥ इति कुः 
चन्द्रिकायां ब्रह्मणः चाब्दावाच्यत्वोपपत्तिः ॥ 

भेदस्य घरादिनिष्ठमेदस्य । स्वरूपस्वे घटादिस्वरूपस्मे ।! अनपेश्चत्वापर्या अतीतो प्रतियोग्यसुयो गिष्ानान+ 
येक्षत्वस्याश्रयविधया घटाद्यनपेक्षत्वस्य चापस्य । अनवस्था सेदस्य घरादिधमैसख मेदन्तरं धम इत्यनवस्था । 
सापेक्ष इति ! घटपटयोरमेदप्रे भेदं प्रति प्रतियोग्यजुयोगि भाव प्रात् । एकस्मिद्यपि दीर्घबश्नादौ भेदभ्रसे तं प्रति 
तद्धहा दन्वयश्यतिरेकाभ्यां मेदधीर्भवप्रतियोग्यजुयोगि भावघीदेतुरिति भावः । तन्निरासकेति । तदुच्छेदकेखधैः । 
शुष्कतकैस्य श्वुलाचतेक्षतकंस्य ! वयाक्तिसध्रीचीनतया निर्दोषतया ! इष्टापत्तिमूरदोभिल्यादि दोपशरून्यध्वमेव 
तक॑स्य सुष्क्वम् । तादसपेऽपि ्चुलयादि विरो हेयः । अतस्तदविरो धमाह--अनन्येति } विषयमेदादिना रदषा. 
देव्यौवहारिकमेदो विषयः न्नात्र काचन सिदेगल्यादिश्चुलयाविकं ठु ताचिकत्वेन मदं लिषेधतील्यादिना ॥ युक्तीनामः 
भासतेति योजना । खस्य युक्तेः । स्वामेदो दुक््यमेदः । भूषणयुक्तीति । मेदसाघ्रकयु्कीलय्थः । तच्छतः 
ताच्विकतवरूपेण । निवारकत्वे निचेधकत्वे ! अथवा- तत्वतः पर्यवसानतः 1 सेदं निवारकत्वे स्वावतारद्धितीया- 
दिक्षणेषु भेदोन्केदकत्वे । व्यावहारिकूमेदानिराकरणेन स्वावत्तपरक्षणरूपस्यवहारकाटे मेद्चुष्छेवकत्येन । 
घर इत्यादि । कष्पितं यत् घटान्तरं तस्य घटे ्रेद्मस्थर इत्यर्थः । उक्तमेदवाधेऽपीति शेषः । नु घटदौ 
संदैक्यख त्वतो निपेधेऽप्यधिष्ठानानिवेधात् न शून्यवाद इत्याशङ्कय जहन्यसैक्यस्य निषेध इ इत्यारयेनष्ट-- 
किंचेति । तस्य ब्रह्मणः । तदन्य इत्यादि । भमेद इत्र नजथेप मेद विरोधिभेदाभावष्याप्यगदिरूपो द, भेदान्य 
पव वान्य इयथः । सेव् इति । मेदख व्रिरोधिकि भव्यन्ताभावे वा तद्धेद इरः । तद्नस्यत्व इत्यादि । तथा 
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न्तरसेदश्रमस्थङे तन्तादास्म्याददोनात् । नचेवममेवोऽपि तच्वतो निषेध्य, तर्हिं खरूपापर्यवसानेन 
शूल्यवादापत्तेः । कच बद्यातिरिक्तमेक्यमस्माकं नास्येव । तस्य च तथा निषेधे श्रुतिविरोधः । 
नच--मम धटातिरिक्तो मेदो नास्ति तस्य निषेधे प्रत्यक्षविरोध इति--वाच्यम्; धव्यक्षस्य परारमा- 
धिकसक््वाषिषयत्ेनाविरोधित्वस्य प्रागेवोक्तत्वात् । नञु--मेदवाधकं न मेदमिषयमेव, तत्साधक- 
तापत्तेः, नाप्यभेदविषयम् , एवं हि तदन्यः तद्विरोधि तदभावो वा नजथौ षिषयो वाच्यः! सर्वथा 
च मेदो दुष्परिहरः, तदनन्यत्वे तद्धिसोधतदभावत्वयोरयोगात्, मेदाभवय्ाहिणापि परतियोभि- 
बिटक्चषणतयेवाभावस्य ग्रहणाच्च, ओद् सीन्येन प्रश्त्तस्य इदमिति ज्ञानवदबाधकत्वाश्चेति--चेन्न; 
पारमार्थिकत्वाकारेण मेदामावविषयस्थेव बाधकत्वात् । नच भेदे दुष्परिहरता; उयावहारिकमभेदेनैव 
व्यावहारिकतद्धिरोधित्वतदभावत्वयोरूपपत्तिसंभवात्, *यक्षाचुरुपो विरिति न्यायात् । मेदथमा- 
धिष्ठानतसगोचरं ज्ञानं ्रमवाघकमित्युपपन्नम्, उन्तरीत्या मेदवेलक्षण्येन तद्धहणोपपत्ते; । यत्तु "ना- 
यं मेदो नास्त्यत्र सेदोऽन्यदेव भेदात्मना प्रत्यभा'दिवल्येवमाकारकं वाधकज्ञानं वाच्यम् "नेदं रजतः 
मितिवत् , श्द॑च सर्वथा मेदावगादीति कथं तत्न बाधकमिति, तन्न; प्रतियोगितया तद्भहणस्य तद्वा- 
चकत्वाविरोधित्वात्। नच--भत्र भेदो नास्तीति घीः सर्वथा न मेदामावमवगाहत इति- वाच्यम्; 
अन्यत्र भेदल तद्वेदस्यात्रावक्ष्यकतवेनात्र भेदो नास्तीयस्यैव कुत्रापि नास्तीत्यत प्यैवसानात् 
एकमेव नानातमना अभादिदयादि वाधकमञुखन्धेयम् । कोल्योन्यीवहारिकभेदेन तद्वत्तया ग्रह- 

गोडब्रह्मानन्दी ( छघुचन्द्रिका ) । 
बाधकधीव्रिषयतावच्छेदकस्य सेदालयन्ताभावस्वादेरमेदभेदं विनानुषपत्तेसस्सिद्धिरिति भावः । सेद्ाभावभ्राहिणा 
भ्रतियोगिबिरुश्षणतया सेद्ब्याप्येन सेदाभावस्वादिना । अभावष्य खविषयस् । ओदासीन्येन मेदाभावस्वादि- 
कमविषयीकरत्य । तथाच मेदाभावस्वादेबाधकधी विषयवच्छेदकतवमावर्यकमिति भावः । यत्तु तदन्यप्तद्विरोधी 
तदमावो वा नलर्थैः पक्षत्रयेऽपि दुऽ्परि्र इति व्यासेनोक्तं, तदसङ्गतम्; मेदाभावादिमत्ताक्ञनसेव भेदान्य- 

वत्ताक्ञानसखाब्ाधकस्वात् । पेद; सन्निति ज्ञाने सद्रूपं न भेद इति धीबाच्कत्वेन वा तदपि सङ्गतं बोध्यम् । नात्र 
काचन भिदेग्यादिश्चुतौ मेदाभावसेव प्रमितेर्भेदाभावभ्याप्यवत्ताह्नेऽपि मेदाभावक्षानस्य पेश्चणात्तसैव बाधकत्व- 
मह--पारमाथिकेति । व्यावहारिकेलयादि । मेदाभावादिक्लानस्य यथा मेदबाधकता, तथा भेदभावत्वादिरूपं 
ख्याप्यं प्रपि बाधकम्; व्यापकाभावे व्याप्यामादस्यावदयकष्वेन परम्परया बाधकत्वसंमवात् । तथाच भेदोच्छेद्- 
पूर्वं मेद्ाभावस्वं तदुपपादकं मेदाभावादेभैदभिन्नष्वं चस्यव, तहुत्तरकारं तु उपपाद्यस्य मेदा भावस्वादेरेवानपेश्षित, 

खात् न तदुपपादकपेक्षेयपि बोध्यम् । नजञु-मेदाभावादिक्तानमधिष्ठानीभूतश्चु्धबह्ममाज्नाविषयकत्वात् कथमुच्छे- 
दकमिति- चेन्न; मेदमिथ्यात्वनिश्चायकखेनोच्छेदकखस्योक्तस्वात् । नन्वधिष्ठानीभूतद्चदबद्यधीः त्वन्मते बाधिका, 
तथावाधिष्टानस् सखसमसन्ताको बाध्यभेदात् भेदो वाच्यः, तच्राह--मेद्श्रमेति 1 उक्तरीया व्यावहारिकेण वैक- 
क्षण्येन भेदेन खक्तिरूप्यादिश्चमेऽपि वित एवाधिष्टानत्वेनाधिष्टनसमसत्ताको मेदः कापि न इष्ट इति व्यावहारिक एवं 
स वाच्य इति भावः । नायं सेद् इत्यादि । अयं सद्रूप; आस्मा न सेद इति धीः "सेदः सन्नि'ति क्ञाने बाधिका, 
“नात्र सेद्" इति धीः 'अच्र मेद्” इत्र बाधिका । 'नायं मेद* हति ज्ञानमेव भेद माचुकदेनाप्याह--अन्यदेवे- 
त्यादि । न्यत् मेदान्यत् मेदार्मना यत् प्रत्यभात्, तत् बह्म जेदभिन्रमेवे्य्थः । इतिवत् इत्यादिवत् । आदिना 
नान्न स्जतमरियख हणम् । अतियो गितयेति ! नेदं र जतमिलन्न सेदस्याधिश्ठानतावष्छेदकत्वेन तद्धी बाधिका, नायं 
मेद इति धीस्तु न तथा; डुद्धसौवाधिष्ठानस्वात्, भेदस्य तदनवच्छेदकसवात् । भतस्तस्याः सेदह्दौ मिथ्याष्वलिश्चाय- 
कवं--वाच्यम्; तच्च नानुपपन्नम् ; सेदसेदस्वेन केवरुभेदस्वेन च बाधकवाध्यधीविषयस्वसंभवात् । अतप्व दवितीय 
भावखद्वितीयत्वाभ्यासेकस्यापि तत् स्वीक्रियते, घटो न तद्धेद् इत्यस्य तज्ञेदवादात्म्यश्नमे बाधकत्वं सवयाप्युच्यते; 
न्न मेद इलयख सु नात्र रजतमिलसखेव मिथ्यातव निश्वयकत्वं निःङ्कमेवेति भावः । न चात्रेत्यादि । अत्र घटे 
परमेदो नेति धीः घटे. पटभेदस्वेनाभावं गाहमानापि षरभेदत्वेनाभावं पटे नावगाहते । तथाच पटे घटद्ेदञ्जमं न 
लिवदयेदिति भावः। कुत्रापीति । घटे मेदसामान्याभावधीरषैरे मेदनम सक्षान्निवसैयन्ती अथोदन्यन्न सेवम 
निवर्तयति । अन्यत्र बि्यमानख भेदस्य धटनिष्ठमेद्प्रतियोगिताष्याप्यतया ब्यापकाभवेन व्याप्यामावभानसयावदय- 
कवादिति भावः । पं जय, अनेकातना प्रिथो भिन्नास्मना । पकखरूपकोरेर्भिथो भिन्नपरप्रज्रूपाया अमभाः 
समानकोटेभिंशस्वेन ल्ानमावदयकम् । जमविषयण्यादृततत्वेनाक्ातस्याधिष्ठानख जानाद्रंमानिष्त्तः, तत्राह-कोस्यो- 

~ ` १ अनेकात्मनेति तश्ानण्दरी्खमतः पाठः 1. .  _ रज्नेकलनेहे तशाननडषमत पाम ` = ~ 
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णाच्च यथा बाधकः्वयोगः, तथोक्तमेव । पतेन-- मेदाद् भिन्नतया खां बाधधीगीहते न वा, आये 
मेदः स्थिरः, अन्त्ये तु न सा सयात् सभेदबाधिकेति- निरस्तम् ; खरूपेण स्थेयऽपि तस्वतोऽस्थिरत्व- 
संभवात् । एवचाङघृ्तविषयत्वादन्योन्याश्रयत्वादेरत्थानम् । उत्थितस्य च नाभासत्वम् । किचाय 
देदयामासोऽनिर्व चनवादिनः भ्रति । नासान् । वयं हि भासमानो यो भेदः स खरूपादिपश्षान्त- 
मौववदिभौवाभ्यां वा अन्येन धमौन्तरेणानिवीच्य इति ब्रूमः ! नच तकीभासेनानिरवाच्यत्वे 
येकयस्यापि त्रसङ्ग; भेद्वाघकस्यानामासतया उक्तत्वात् , पेक्यभेदयोः शचत्यदग्रहमानय्रहमभ्यां 
विरोषाच । ननु-बह्मण्यसुतादिव्याचत्तिः ब्रह्मज्ञानाबाध्या वाच्या, शन्यायनात्मकघरादौ शन्यादितः 
खन्ञानावाध्यमेददद्रौनादिति- चेत्, ब्ह्मघटयोरधि ्ानाच्यस्तत्वाभ्यां षिेषात्, अन्रतत्वस्य 
सृषात्वेन तद्याचृत्तेरपि भ्रषात्वस्य युक्तत्वेन धटे तज्ज्ञानबाध्यत्वस्य उभयो; समानत्वात् । नच-- 
पवं प्रातिभासिक रूप्यादिव्यावृत्तेरपि भरातिभासिकत्वापत्तिः, तथाच आान्तिबाधव्यवस्था न स्यादि- 
ति-- वाच्यम्; विरोषदशेनजन्यत्यतदजन्यत्वाभ्यां बाधश्नान्तिस्यवस्योपपस्या भातिभासिकत्वस्ये- 
त्वात् । नचेवं सत्यादिवाक्यस्यादरतभ्याचरत्तिबोधकष्याघ्रा माण्यापत्तिः; तस्या = आर्थत्वात् । 
नच--एवं व्यादन्तिवन्मृषाप्रतियोगिकस्याव्यन्ताभावस्यापि मृषात्मेनाधिष्टानल्लानाबध्यालयन्तामा- 
वप्रतियोगित्वरूपमि्यात्वं न स्यादिति- वाच्यम्; अधिष्ठानङ्ानाबाध्यत्वस्य तत्राविशेषणत्वात् । 
नच- एवमात्मनि देःहभेदस्य बाध्यत्वे देदहात्मेक्यस्य मिथ्यास्वं न स्यादिति- वाच्यम्; सेदमिथ्या- 
त्वस्य परतियोभ्येक्यासिथ्यात्वाप्रयोजकत्वस्योक्तत्वाव् । नच-नित्यानित्यवस्तु बिेकस्य साधनचतु. 
छ्रयान्तगैतस्य ज्ञानं रमः स्यात्, तथाच तेनानित्यपरिषटारेण विव्ये प्रकृत्तिनं स्यादिति-वाच्यम्; 
हानो पादानोपयुक्तरूपावगादिवुदधेव्यावहारिकप्रामाण्यद्ाछितया व्यावहारिकटानोपादानस्य निवते- 
यितुमशक्यत्वात् । पतेन-प्रपञ्चे सद्धैढक्चण्यस्य मिथ्यात्वे सदै क्यापत्तिः, जगन्मिथ्यात्वप्रमा- 
णानां चातच्वावेदकत्वापात इति- निरस्तम्; मिभ्यात्वनिरुक्तावुक्तोत्तरत्वाञ् । एतेन-मेदादभेदस्य 
सेदाभावे अन्यतरखण्डनसाधनाभ्यामुभयखण्डनसाधने इति- निरस्तम्; तात्तिकमेदाभावेऽपि 
करिपितमेदेन व्यवस्थोपपत्तेः । नच करिपततेनाकदिपतकायैप्रतिवन्धायोगः अविद्यया खप्रकाशरूप 
्रह्मकायेपतिबन्धददोनात्, कल्पितकान्तया विष्छेषकायप्रतिबन्धददौनाच्च । नड-मेदस्य व्यावहा- 

गोडगब्रह्यानन्दी ( कुचन्द्रिका ) । 
रिति! नु-तादशमेदस्याधिष्टानलमानघ्चाकस्वमपेक्षितम्, तत्राह--यथेति । उक्तमिति । भन्यूनलत्ताक- 
स्वमेव तस्यपेश्चितमिति भावः । स्थिर; बाधकविषयत्वेन भमितः । स्वरूपेण व्यावरहरि्ष्वेन । तस्वतः 
भ्रमितभेदविषयक्त्वेन । अन्योन्याश्रयो न दोष इति यत् प्ररेणोक्त, तत्र॒ दूषयति-पवेचेति । अङ्कप्तेति । 
तस्तः अप्रमितेय्थः । खण्डनकारो्तसमाधिमह--किञायमिति । देदयाभासः प्वपक्चाभातः । खरूपा- 
दीति । भषिकरणस्वरूपो वा तद्धर्मो वा भेद इल्यादीयर्थः । अन्येनेति । सस्वासत्वाभ्यामिल्ादिः । बह्मघट- 
योरित्यादि । शन्म्यादृक्तरमि्ठानं ब्रह्मेति सा तद्धीबाध्येवयथः । अचुतत्वस्य अनृत । घटे घटनिष्ठायाः 
शल्यव्यावृततेरेव । अतज्क्ञानबाध्यत्वस्य घटक्तानाब्य्वख । उभयोः; आवयोः । समानत्वात् सभ्रमाणक- 
सवाब । न स्यादिति 1 रूप्यतङ्गेदयोः खमानसन्ताकस्वात् रूप्यमिव तद्धेदोऽपि बाध्येतेति भावः । विशेष 
द्चनज्न्यत्वेति । रूष्यादिभेदक्ञानस्योकतमेदम्याप्यद्ुक्तिस्वादिमन्तानिश्चयप्रयोञयस्वेन श्रायल्यात्तदेव बाधकम् । 
आपोपदेशजन्यरूप्यादिमेदल्लानस्याप्युक्तनिश्वयभ्रयोऽयव्वमक्षतम् । वस्तुतो रूप्यसामाम्यभेवक्ञा नमेव बाधकम् , 
सच न प्रातीतिकः; भ्यावहारिकृखप्यखापि तत्परतियोगित्वात्, प्रातीतिकमात्रप्रतियोगिकश्यैव भ्रातीतिकत्वात् । 
[किचापम्तुकदोषजन्यसवं प्रातीतिकत्वे भयोजकम् । तथाच रूप्यसेदादिक्ञानस्य विरेषव्ैनादिभ्रयोजयत्वेन प्रमा 

स्वादप्रातीतिकल्येन तद्धिषयोऽप्यप्रातीतिकः, मेदसामन्यस् मिथ्यास्वं तु दद्यस्वादिमस्वातर । मिथ्याअ्रतियो गिकस्वं 
तूपोदककं कवित् । तेन ब्रह्मघरयोग्रहयमात्रस्य वा भेदोऽपि मिथ्येति बोध्यम् । भिभ्यात्वमिति । भपञ्चसेति 
शेषः । अविरोषणत्वादिति । भ्रतीतिकूाखन्तासावमादाय न्तु न व्यावहारिकस्य पि्यत्वे सिद्धसाधनम्; 
स्ाल्यूनसन्ताकत्वेनालन्ताभावविरोषणात् । उक्तत्वादिति । कर्पितघरात् मेदस मिथ्यास्वेऽपि तदैक्यं मिथ्येदयु- 
म् । धिवेकस्य मेदस । अतच्वाचेदकत्वेति 1 भलन्ताभावस मिध्यास्वै त्मतिथोगिस्वरूपं मिश्यस्वमपि 
मिभ्या खादिति भवः 1 उक्तोत्तरत्वादिति । तेषां व्यावहारिकमेव प्रामाण्यम्, भस्यन्ताभावस्याविष्टानस्वरू* 
परात्तदंरो तस्वावेदकस्वं चेदयायु्छम् । अकदिपितकार्येति । अषकष्िपतं यत् ब्रद्मरूयमेक्ये, तष्कायत्यथैर , । 



७९९ अद्वैतसिद्धिः । ॥ [ परिच्छेदः २] 

रिकसस्वार्थमपि स्वया अन्योन्याश्रयादिकगुद्धरणीयम्, परस्परसप्षेण ग्यवहारसयाप्यमानात् 

न हि व्यावदारिकसदः स्वजन्यघटसायेक्षत्वम् । किचात्र न येदमात्रेण तदशोनमात्रेण-वा अन्योन्या- 

श्रयाद्यापादनम्; तथा सति व्यावहारिकयोरपि तयोरलिद्धिः स्यात् ! नापि तत्प्रतीतिषास्तवत्वेन 

तदाप्चिः; चरमवृस्यवास्तवत््रेऽपि तद्धिषयवास्तवत्ववदुपपत्तेः, वास्तवे अन्योन्याभ्रयाददनेन 

व्याघ्यसिद्धे । नच प्रमारूपवत्परतील्या तदापाद्नम्; भतीतिसामान्य णव त्वयान्योन्याध्चरयस्योक्त- 

त्वेन प्रमात्वपर्यन्ते तच दोषाभावात् । नापि व्मतीतेधेमिप्रतियोगिलपिश्चत्वेन तदापादनम्; 

तावतापि तत्सपेक्चतामास्येव निदृत्तिरिति-चेक्न; अस्माकमविद्यासामथ्योत् सबोदपपत्तिविधर 
ननोपपत्तः 1 नहि माथायामसंभावनीयं नाम 1 तथाच परस्पराधितमपि इन्धजार्वहदोयिष्यति । 
भव -ईभ्वरसामथ्यौत्तादामपि सव्यं स्यादिति--वाच्यम् ; उभयसिद्ध्ठषाभूतेन्द्रनालस्थले कारः 
णादिव्यवस्थोहह्किकायीदिददो नवद्नभ्यच तथा अवदोनात्, दशोने च भषात्व एव पयेवसानात् । 
आपादनं च मेदस्तत्प्रतीतिश्च यदि मायिकी न स्यात्, सर्वेन्यवस्थोहद्िनी न स्यात्] सवैव्यवस्थोः 
क्रि चेयम् । तस्मान्मायिकीति विपयैयपयैवसानात्, माथिके भ्यवस्थो्ट्गनस्य दशनेन व्याति 
सिद्धेः! उर्ध्वा अखन्याधातक्युक्या च भेदस्य वाधादमेदस्यावाधाच्च स्वासेदख॑सेदयोभ्योवदहा- 

रिकत्वे समानेऽपि खामेदं परित्यज्य सेद पव सर्ैधा दवेषो नाकारणकः ॥ द््यदवैतसिद्धौ सामा- 
स्यतो मेदखरण्डनम् ॥ 

अथ विरोषतो सेदखण्डनम् । 
न निरपश्षलरूपत्वे खपश्षत्वाङुपपत्तिरिति यदुक्त, वत्तावदयुक्छम् अविध्ानिवृत्तेजीवव्रहय- 

क्यस्य च तव मते मतद्वयेऽपि स्थितो व्यक्तिसपिश्चस्य जातिमाच्रस्य प्रतीतौ सपेक्चस्य नीखतरत्वा- 

गौोड्रह्यानन्दी ( खघुचन्द्िका ) । 
कान्तयेति । यन्तु कर्पितकान्तया कान सस्य, वि-ेषकारयप्रतिबन्धकम्, न तु सेति, तन्न; करिपतविषयकन्ताने 
कद्विततवनियमखोक्तसवातच् । अन्योन्याश्चयाद्यापादनम् अन्योन्याश्रयादेभेदसिद्धिषिरोधित्वापादनभ् । अन्यो- 
न्याश्रयाद्यघीनाया भेदासिदधेरापादनमिति यावत् । घटपटौ यदि भिन्नौ भिन्नत्वेन प्रतीयमानौ वा स्यातां, तदा 

स्वविशेष्यकमे दज्तानग्रमास्वविरोध्यन्योन्याश्रयादिकं स्यादियापत्तिर्वोध्या । ततप्रतीतिवाप्तवच्वेनेति । सेदधीयैदि 
वास्तवी स्यात्, तदा स्प्रमत्वविरोष्यन्योन्याश्रयादिका स्यादिय्थः ! बिप्ैयालुमानं प्रतीतैरवासव्त्वेन पर्यव- 
सन्न बाच्यम्> तथाच विषयसल्वेऽपि यथा ब्रह्मधीरवासतवी, तथा भेदधीः स्यादिघ्यथौन्तरमिल्याकयेनाह--चर- 
मेति ॥ यन्योन्याध्रयाद्षैनेन उक्तान्योन्याश्रयादिकत्वादश्षनेन ! तत्र प्रयये । दोषाभावात् अपपस्यभावात् । 
भ्यर्थविरोषणतया मपरमात्वघरितसरूपेण नोक्तप्ाच्यभ्याप्यता मेद्ममात्वेनोनच्धसाध्याभावयेषर ` साधनसंमवधति 
भावः \ परस्पराधितमिति । शदादेषैटादिरूपकायनेक्षत्वेऽपि मेदधीरन्वयगब्यतिरेकाभ्यां सेदधीसापेक्षस्वेना- 
विद्यैव करम्यते । तथाच मेदधिर्यं विनापि कख ध्ित् सेदभिय उस्पत्निरपि भूषणम्, न. ल् दूषणम् ; इन्द्र 
जारुसले कसक्ारणं विना कार्योसपत्तिवत् 1 अतएव “वि चारकाछे कारणी भूतभेदबुद्धौ सेदङड्ख्न्तरपेक्षायामनवस्था, 
कार्यी भूतमेददधेसतदधेतुष्वे चान्योन्याश्रयः दया दि तकर्भदस्याविद्यकः्वनिश्वयात् तस्यास्ताचिकम्रामाण्याभाचेऽपि 
प्रहतदिचारानिकरणङूपव्यवहारकाटाबाध्मविषयकस्वेन न्यावहारिकम्रामण्यमव्याहतमिति भवः । अदसीनादिति । 
यत्तु शीतप्तपसरिरसागरादौ मायिकभि्नेऽपि रदुदद्चनं॑चमितति, तत्तुच्छम् ; काठविरोषादिकारणो्द्कनश्य 
धश्रामावात् । द्दोने इन्द्रनाव्यदौ ताद्याम्यवस्थोलद्गनददने । मायिको अवरिधोपादानिका । यदि मिथ्यौन 
स्याद्, तदा युक्तिविर्ढं॑न स्यादत्र वासपर्यम् { अभेदस्यं ब्रह्मरूपस्य । खामेदेति । सखेदा भावत्व- 
विदिषत्यथः 1 भेद पवेहि '1-मेदषध्दि पएवे्यथंः ॥ -पवकारात् ब्रह्मस्वरूपामेदे अदधेषव्यवच्छेद्ः ! मेदाभाव्व- 
विविषटे ह॒ मेद्षध्न्छ ` भ्द्वषोऽस्टेदेति भावः + अथवा -अलेदश्य जयस्व रूपरवेनावा धात् व्यावह्ारिकस्वे 
इः समानेऽपि भेदय भक्ारणकः इति यत् परेण, नकचेखथैः ॥ तर्कैरित्यादि-सेदः सामान्यतो खषा ॥ 
पति छघुच्दिकायां सामान्यतो मेदखण्डनम् ॥ ‰ ` ` | 

~ ^ 

ब्ोक्यसयेति 1 भरतीतौ सारेकषेति शेषः '। सविधागिदृत्तित्वादिना कानमविधादिधीलापेश्षमिति मावः 1 स्थितामिति । भश्रयमल्यकठखय जातिभरश्कहेतुस्वे क्षानाभावगद. प्रतीतः भिरेश्चस्वकनिलिं भाक । प्रतीतायिति । 



| विषतो. मेदखण्डनम् ] गोडबरह्यानन्दीयुता । ५९१ 

देरिवार्थप्रकारात्पकक्ञानस्य ब्रह्मणि ब्रह्माभेदस्य अस्ति अ्ह्ये'व्यादौ कारुसापेक्षस्यास्तित्वस्य निरपे- 
शत्रह्मव्यक््यादिरूपताया दशनादिति- चेन्न; अविदयानिचत्तिजीवब्हयेक्ययोः प्रतीते सपपे्षत्वस्या- 
विद्यकतया ताखिकनिर्पेश्चत्वविरो धित्वाभावात् । जातिमात्रस्य व्यक्थ्यमेदासिद्धिभ व्यक्तिसमान- 
सत्ताकधरत्वादौ तदभावात्, भ्यव समानसत्ताकसत्तादिजातो तु सपेक्षत्वस्य कारपनिकत्वात् 
नीठतरत्वादेव्यक्तिरूपत्वासिद्धौ हेतोस्भावादर्थप्रकाश्ात्मकश्ानस्य ब्रह्मामेदस्य च सपेक्चतायाः काल्प- 
निकतवात् । अस्ति ब्रह्मेत्यादावप्येवमेव ! तथाच तच्वतो निरपेक्षस्य सामानाधिकरण्यासिच्या न 
तफौभासताव्यासि सिद्धिः । अतपव-देकयस्याखरुपत्वे अद्वेतहानिः, भिध्यात्वे सदस्य सल्यत्वप्रसङ्गः, 
यत्र यद्ध्यस्त, तच तद्विरोधि तजञ््ानावाध्यम्, यथा शुक्तावरूप्यत्वम् । य्न यदेक बाय, तत्र 
तद्ेदस्तज्कानावाध्यः । यथा दूरस्यवनस्पत्योभेद इति वा । यत्र यदभ्यस्तं तज तद्धियोधि तारिवकम् , 
यथा जद्मण्यनूतत्वस्याध्यस्तत्वे सत्यत्वं ताच्चिकमितिः वा ग्यप्तेरिति-निरस्तम् ; फेक्यस्य बह्मभे- 
दानङ्गीकाराव्, विरोध्यञुरोधिनां सर्वेषां ब्रह्मणि कट्पितत्वेन तञ्ज्ञानवाभ्यत्वेन भ्याप्ीनामसिद्धेः । 
नञ्च-पेक्यस्य निर्पेश्चत्वे तच्ंप्दार्थपरणां “सत्यं विक्षानधनः इत्यादी नमेकयपरमहावाक्येकवा- 
कयत्वाभावेन वेयथ्शर स्यादितिचेन्न; कयस्य खप्रकाराव्रह्माभिन्नतया सितिप्रतीयादो निस्पेक्च- 
त्वेऽपि यथाठक्षितार्थमेदभरमनिवतंकवृत्तिजनने पदा्थखापेश्चतया खरूपपरवाक्यानामेकवाक्य तायाः 
स्वात्, मेदरूपप्रतियोगि सायेक्षप्नेन तत्र सापेक्चत्वव्यवह्ारात् । नच घटः; परो नेति नञर्थस्य 
मेदस्येव तादात्म्यनिषेध रूपत्वेन वैपरीत्यम्; तादात्म्यस्य तन्निष्टसाघारणधर्मरूपत्वे मेदस्यभे- 
दानपेक्षत्वात्, अभमेदरूपसे मेदसापेक्चत्वेनैव तस्य तदनपेश्चत्वात् । नचैतावता क्यस्य सपे श्रत्वा- 
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नीरतर्त्वं नीखाम्तरापेश्षया अतिशयत्वयुक्तनी रुत्वम् । तच्च नानावस्तुचघरितस्वेन षिरोषणी भूतार्थ्तनाभीनरानक्छ. 
मिति भावः । क्नखेलयत्र बह्यमेदखेदत्र च प्रतीतौ सपिक्षसेयलुषज्यते । अर्प्रकाशष्वेन ब्रह्ममेदुभावस्वेन श्वं 
ज्ञानमथादिक्ञानाधीनपिति भावः । कालसायेश्षस्येत्ति । आस्याता्थैवततेमानकाटीनसत्ताप्रतीतौ उक्तकारूधी- 
सपेक्षष्वम् । सायेश्षत्वस्य सपेक्षरूपावच्छिन्नत्वख ताच्िकरिर्पेश्चत्वेति । तास्विक यत् अद्यरूपं, तेनं 
निरपक्षत्वेयथैः । आनिद्यकविचिष्टरूपेणेव सापेक्षता, तच्च न निरपेश्चव्रहयति भावः । मन्मते घटश्वादिजातिः सदुप- 

बरहयेव तदन्या वा उभयथापि व्यक्तिसंबन्धिस्वेन न तस्याः व्यक्त्येक्यम्, संबस्धस मेद नियतश्वात् । किच आये 
न स्थितो सपेक्चता; अनाश्रितत्वात् , अन्त्ये व्वह--व्यक्तिसमानेति 1 सथ्यादिकाले घटत्वादिकं जायते । अनादि 
पष्यवाविद्यास्पत्वे तु न जायत एव । आये घरादुत्पत्तिपूर्वं यत्र स्थितिः घटादिकाङेऽपि, तत्रैव घटे घटस्वपिश्यादौ 
संबन्धमात्रं भाति । तावतैव जातेऽ्व॑क्तिपत पक्षत्वे व्यक्तेरषि जातिसपेश्चता खात् । अन्टे खचिधाया हैश्वराभितस्वेन 
सुतरां न ग्यक्तयाध्रितषवम् । मतव पश्चद्रयेऽपि जातेः न व्यत्तयेक्यम्, नहि पूर्वोयन्नश्य पश्चाद्ाविभिरैक्यम् । नचः- 

नादिसा्ोखदियश्येनाह-- तदभावादिति । व्यक्ठ्याशरितस्वव्यक्यमेदयोरभावादिलथः । नयु ब्रह्मैव स्वा जाति. 
रिति पक्षे श्वटः सज्नि'ल्यादिबुद्धौ तिकारबाध्यस्वरूपेण तत्ताजातिभाने वरिरोषणीभरतत्निकारादिन्तनापेक्षणात् लिखे. 

्ष्रह्मणोऽपि सपक्षत्वमस्येव, तन्राह--व्यक्टयस्तमानसत्ताकसत्तादिजातौ स्विति 1 ् यक्त्यसमानसत्ताकं यत् 
ब्रह्म, तदेव सत्तादिजातिरिति पक्षेऽपील्थः । सापेश्चत्वस्य चरिकाराबाध्यत्वादिरूपविरिष्टय । नीरुतरस्वादेः नीट 

तरव्वादिख रूपस्य । हेतोः प्रतीतौ सापेक्चष्वस्य । नीलान्तरपेश्चयातिश्षयस्वाविरूपेण क्ताने भत्यधीसपेश्चत्वेऽपि सतख. 
छपनिष्टानवच्छिन्नविषरय ताशाछि ज्ञाने न तदिति भावः । सापेक्चतायाः सपिक्षसूपविशिष्टतायाः । तत्वतो निरपे, 

क्षस्य त्तो निरेक्षव्वल । सामानाधिकरण्यासिच्या त्वतः सपपेश्षसामानाधिकरण्यापिश्या । न तक्सीभा- 
सता मेदो यदि तश्वतो निरपेश्षघटादिखरूपः स्यात् › तदा तत्वतः सपक्षो न स्यात् । परमते च तप्वतः सापेक्ष एव 
भेदः । तसाजोक्तखरूप दयेव रूपेण तकेसघ्रीचीनत । अभ्यस्तं मिन्या । वाध्यं ्ननिक्यैम् ! तारकम् शन 
सामान्यानिवदम् । बरिरोध्यञ्ुसोधिनां विरेधिष्वेन परोक्तानाम्् । मेदृरूपप्रतियोगिसवेश्षतेन मेदुभावष्म- 
कैकय रूपजक्यणेो भेदरूपं यत् प्रतियोगि तत्सापेक्षसेन । सापेक्षत्वम्यवद्दारात् जीवत्रहणोरभेद इ्यादौ प्रतियोगि 
घरितखूपेण व्यवहारात् । वैपरीद्यं ल्मदार्यस सप्रतियोगिकस्मेन सेदुरूपररियो गिघ्रितरूपेण म्यवहारः । असा. 
धारणधरति । घरत्वादिरूपः अतिरिक्तालण्डधर्मो वेति भावः । सेदस्येति । तदपेकषवयेऽषीति शेषः । अभेदा- 
तपेक्चत्वात् मेदाभावसूयेक्यात्मकवबद्यानपेश्षववात् । भरेदसापेश्चत्वेन मेदेव सापेक्षस्वेन + तस्य उक्ैदयस्य । 
तदनपेश्चटवात् भेदप्रतियोग्यनपेक्षत्वात्र । नजु सयेक्षभेदभ्रतिप्रयोगिकत्वेनामेदरूरैक्यखापि सायेक्षस्वम् , तश्राह-- 
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यन्तिः; काठपनिकस्येष्टत्वात् । अतयव--अक्ञानहानिवद्रह्यरूपधीववभेदवत्खरूपतेऽपि भेदस्य सपे- 
षत्वे हि युज्यत इति- निरस्तम्; तव खयेक्षत्वनिरपेक्षत्वयोस्तात्विकतया दष्टान्तवैषस्यात् । नच 
मेदेऽप्येवमेवासतु; भेदस्य निषेघप्रतियोगितया श्चतत्वेन बह्मरूपत्वाभावात् । नच त्राभेदश्चुतिरस्ति। 
पतेन--खरूपेण निरपेक्चस्याप्यभेदस्यामिदत्वेन सापेश्चतववत् खरूपेण निरपेश्चस्यापि घटस्य भेदत्वेन 
सायेक्षत्वमस्तु, भवच्छेदकमेदेन सप्रतियोभित्वाप्रतियोगित्वे थपि यथा तद्धदिति- निरस्तम्; भेदस्य 
खरूपतो निरपेक्षत्वे निष्प्रतिथोगिकत्वे च परान् भतीव सखमपि प्रति अबिशिष्टतया खञ्याघातः। 
नचैवमभेदस्यापि खान् प्रतीव परान् प्रति तथासति तथात्वापत्तिः3 दष्टापत्तेः । घटत्वादिना भदः परं 
कदपितः, खरूपतसत्वभेद एव । तथासति परत्वं परं व्याहतम्, न खरूपत्वमपि । यनु सप्रतियोगिक- 
त्वनिष्रतियोभिकत्वव्यवस्था तु यदसाधारण्येन खवाचकपच्चत्तिनिमिन्तावच्छेदेन प्रतीतो प्रतियोभि. 
ग्रतीतिसापेक्च, तत्सथ्रतियोगिकम्, अन्यत्तु निष्प्रतियोगिकमिति, तन्न, भेदस्य खरूपत्वे तदन्यत्वा- 
सिद्धेः! पतेन--एकस्या्थैस्य टयुत्वकदिनत्वादिना उद्ेखेन निरपेश्चस्वेऽपि अशुरत्वाद्ववत्वादिना 
उकेखेन सापेश्षत्वमपि यथा, तथा घर इत्युदेखेन निरपेश्षस्यापि भेद इत्युद्ेखे स्पेक्षत्बोपपत्ति- 
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न चेति । एतावता सपेक्षभेदप्रतियोगिकष्वेन ! इष्त्वादिति । उक्तभ्रतियोगिकस्वोपहितं रूपं सपेश्षम् ; तख 
काद्य मिकस्वेन निरपेभैकयस्वरूपान्यत्वात् न दोष इति भावः । ब्रह्मरूपधीवत् जहमखरूपक्लानवत् । चेत्यादि । 
मन्मते शक्ताननिव्रत्तिस्वरूपस्य निरपेक्षत्वरेऽपि तदन्यत् करिपतमन्तनमिदृक्तिष्वविशिष्टं रूपं खापेक्षगिति युक्तम्, तव तु 
घटग्रतियो गिकभेदस्खूपं स पेक्षमकदिपतरूपं निरपेश्चघटादिस्रूपमित्ययुक्तमिति भावः । एवमेवेति । पेक्यखसूप- 
बरह्मणो भेदाभावत्वोषहितं सपेश्चरूपं यथा कल्पितं, तथा सेदस्वरूपवबह्मणः सापेक्षं सश्रतियोगिकस्वोपहितं रूपं 
कलिितसेवेयथैः । श्रुतत्वेन “नात्र काचन भिदासि नेह नानासि किञ्चनेदयाःदिश्चुया बोधितत्वेन । ननु- मेदश्वा- 
दिकट्पितरूपेण रिषेध्यत्वेऽपि भेदस्य रुपख तद्भाव दति- चेन्न $ काचन भिदा किञ्चनेव्यादिना केनापि रूपेण 
मेदखसूपं नास्तीयर्थरासेन सेदस्वरूपदिषयकतत्तदिषयत्वादिनापि निषेधा भात् भेदस्य ब्रह्मख्ररूपत्वासंभवात् । 
नहि जहमणस्त्तद्धी विषयस्वेन न्विध्यलम् ; भिदागततन्द्धर्मोपरुक्षिवस्य'प्युक्तवाक्येन निषेधा । चस्तुतःसापेक्षता- 
वच्छेदकसभतियोगिकस्वभेदव्वादिरूपेण मिध्यात्वस्वीकारे सिद्धं नः षमीरहितम् । अतएव प्रपञ्चमेदस्याद्यस्ताभावत्वा- 
दिकं ब्रह्मणि मन्मते स्वीक्रियत व । सप्रतियोगिकस्वाधुपहितरूपसयेव हि मिभ्यात्वसिश्यथेमस्माकं प्रयासः । अतएव 
धटादिर्पे सभ्रतियोगिकं सेदव कल्ितमिलययादि प्रकपोऽस्सदिष्ट एव । तथापि चटादिखरूपादंकल्पितत्वेन 
स्वदृभिमतादततिरिक्तं सभ्रतियोगिकं धटादिभेदस्वस्पं स्वया खीह्ृतमेव । तथाच तत्रापि ततोऽतिरिक्तं 
समप्रतियोगिकसमेदत्वान्तरोपहितं रूपं कर्पितं त्वया वच्यमिति कथमनवस्थादिपरिहारः ! तन्न भेदे । अभेदश्रुतिः 
जद्रोक्यबोधकशुतिः । रेक्ये तु बह्याभेदबोधिका सर्वं खद्विद्ं ब्रहे'ल्यादिश्चुतिः । तया बह्मस्ररूपख सर्वीमेदल 
बोधनादिति भवः । भेदव्वं घटादिस्वरूपं तदुन्यद्वा, अन्त्ये भेदसेवातिरिक्तसबौषि यात्, भेदत्वस्य वत्खरूपश्व- 
संभवादतिरिक्तमेदत्वविशिष्टरूपेण धदादेः खयातिरिक्तत्वेन स्वधर्मैष्वात् , तादशरूपनिष्ठसेदत्वान्तरविरिष्टस्यापि ततो- 
ऽन्यत्वात् + अनवस्थतादवस्थ्याच्च, चाद्ये स्वाह-भेदस्येति । षटादिभेदस््ररूपभेदस्येदयथैः । खरूपतः 
येन सेदश्वेन रुपेण सापेक्षखादिकं घटादिश्वरूपानतिरिक्तेन तेन ख्पेण । परान् प्रतीत्यादि । धरादिविहेषि- 
तेनेव स्वविरोषितेनापि सेदस्वेन व्यवहारविषयतासंभवेन मेदस्वरूपताव्याघात इयर्थः । घटादिखरूपेण सेदध्वेन 
निरयेक्षप्वादेरावश्यक्वेन तेन रूपेण सापेक्षस्वसप्रतियोगिकव्वाद्यसं भवात् घटो न ॒प्रट इव्यदौ धयादेः प्रतियो- 
गिष्वादिभानासंभवात् संबन्धान्तरयैव भानस । तथाच घटस्यापि तादशसंबन्धभानसंभवात् घटो न धट 

इत्यपि . खात् । अतो घरादेभेदस्वरूपतान्याघात इति भावः । अभेदस्य बक्षखखूपेक्यस्य । खान् प्रतिः जीवा- 
नीश्वरं च भति । परान् प्रति जविद्यादीन् भरति । तथात्वापत्ति; एकलवापत्तिः । ब्रह्मण पकस घटत्वपरस्वादिनिग 
मेदस कल्पितत्वात् घटादेः . श्वरूपं. जहेयेति ब्रह्मणो धटाचेक्य रूपल्मन्याहतम् , धटादिभिन्नवं तु जद्मणो 
ग्याहतम्, कष्पिरत्वादित्याह--धटत्वादिनेलयादि । यदित्यादि । यत् स्ववाचकशब्दवाच्यतावच्छेदुकरूपेण 
अतीतौ प्रतियोगिधीलयेश्चं तत॒ सथपियोगिकम् ; सखवाष्वकनिषयादिपदृषाच्यतावन्छेदकगिषयत्वादिरूपेण भतीतौ 
निरयक्षस्वस्य धटादौ मेदादौ चाविभिष्टस्वात् । असाधारण्येनेति । वाच्ककिशेषणम् । - खधटकरूपात्रच्छिन्न 
अतीटथैः । तथाच मेदस्वादिदिशिष्टवटकरूपावच्छिन्नवाच्यतात्रच्छेदकभेदस्वरूपेण धी; . भ्रतियोगिह्वानसायेकषेवेति 
भेदत्वसूपेण सभथतियोगिकत्वमेवेति .भावः । भेदस्य खरूपत्वे घटादिसवरूपरके । तद्न्यस्वासिद्धेः षटादि- 



[ विशेषतो भैद्वण्डनम् ¶ गौडर्ानन्दीयुता । ७९१४ 

रिति-निरस्तम् शब्डालुद्धेखेऽपि सपेश्चनिरपेक्षयोरखभवाच, टयादिवत् नज जुटेखमातरेण दण्टन्ता- 
संप तिपत्तेश्च । नच- एकस्यैव गमनस्य गच्छतिचर तिशब्दोद्ेखाभ्यापमरेकस्यैव च भयल्लस्य करोति 
प्रवतत इति शब्दोष्धेखाभ्यां कर्म॑सापिक्षत्वनिरपेश्चस्वयोः शाब्दखमावपयुक्तिदरोनादत्रापि घरमेद्- 
शब्दो्धेखेन सापेक्चत्वनिस्पेश्चत्वे स्यातामिति- वाच्यम्; अर्थगतसकर्मकत्वादीनां राब्दस्रभावान- 
धीनत्वात्॥ भ्र्युत एकस्मिन्नेव तपधातावथैमेदेन तयोर्ददौ नात् तपति कषिस्तपति पृथिवीं सबिते- 
त्यादौ । एवं च दषटन्तेष्वर्थभेद पवः फठं धात्वर्थं इति मते संयोगरूपार्थभेदात्। मतान्तरे तूत्तर- 
संयोगावच्छिन्नस्पन्दस्य गम्यर्थतवं, पूर्वैविभागाफलटकफरपम्दस्य चङय्थैत्वम्, अचुक्रूर्यलष्य करोत्य- 
थस्व, यल्लमात्रस्य यद्य्थत्वमिति । नच-मेदत्वमेव सयेश्चम्, नतु मेद् इति- वाच्यम् ; सापेश्चतया 
विशेष्यसेवायुभवात्, अन्यथा घरप्रतियोगिकं `मेदस्व मि्युलेलः स्यात् । एतेन--“भावामावखरू- 
पत्वा्नान्योस्याभावता पृथक् ॥' श्त्युक्तेः न खरूपम्रात्ं भेदः, किंखन्योन्याभावः; सच वस्तुनः 
सवरिरोषाभिन्न दत्युकतेश्च घटादिरेव भावाभावरूपतया भद् दइति-निरस्तप्र; घटतदमावस्यले 
~ ~ - 

गोडत्रह्मानन्दी ( लघ्ुचन्दरिका ) । 

खरूपस्य सप्रतियोगिकलान्यसवासिदिप्रसङ्गत् । अत्र मेदस्वादिनः धीपामान्यस्य प्रतियोगिक्लानजस्यप्वात् प्रयक्प्रतीतौ 
तस्सापेक्षत्वं रक्षणे निचेद्यम् , तथाचाणुदवादिरूपेण सप्रतियोगिकस्वनिर्क्यसंभवः । तेन रूपेण प्रद्क्चासंभवादियाद्यपि 
बोध्यम्र् । षटमेदरूपाथामेदे शब्दमेदमान्रेण सपेक्ष्वासं मवः, अ्थमेदसच्वे तु शरब्दोद्धेखः प्रयोजकः तं विनापि 
तदुभयग्रतीतेरियाशयेनाद--शष्दायुले स इति । ठयेत्यादि । कयादिपदेन नजोऽमाचेऽपठि कारणगतकायध्वसत्व- 
रूपसेन रुधुकषठिनादिपदेऽपि गुहतद्रवस्वादिदयून्यस्वरूपसख सश्रतियोगिकखय प्रतीदया सापेश्षववं तन्नाप्यस्तीति इष्टान्ता- 
सिद्धिरिय्थः । नचेकस्येद्यादि । बथा गमिचल्यादीनामथामेदेऽपि गम्यदेः क्मैवाचकपदयोगरूपकाघ्ुम सक्मै- 
क्वरूपा तद्थ॑बो धकत्वोपयुक्ता, नतु चस्यदेः, तथा घटमेद्एदिपदानाम्थासेदेऽपि मेदादिपदस्या्थबो धकस्वोपयुक्ता 

घटादीत्यादिपदयोगरूपक्ा्ल, नतु घटादिपदखेघ्थः । सकमैकत्वादिखूपं रमै षपेक्षत्वादिकम् , न क्मवाचकपद्- 
युक्तत्वादिखपं चाञ्दनिष्टम्; तथा सति यामं चरुतील्यादिपद्स्यापि प्रयोगसं भवेन चस्यादेरपि सकमकतापत्तेः, किंतु 
ताक्िकादिमते खविरेषणत्वेन धातुवाच्यं यख करं ताद्कान्यापारत्वम् , वैयाकरणादिमते तु सखानाश्चयवृत्नि सत् 
सखवाचकधातुबाच्यं फं यख व्यापारस्य त्वम् । पर्वं सप्रतियोगिकख्वादिकमपि प्रतियोगि ताविेषनिरूपरितासुयोगिता- 
विशोषवत्वम् । तथाच वक्ष्यमाणरील्याथमेदादेव सकममैकत्वादिव्यवस्थेयाशयेनाह-अर्थगतेति । सखभवेति ॥ 
स्वभावमात्रेयथः । एकशब्द्रतिपाद्यत्येऽपि सक्मैकस्वाकमेकत्वद्रौनादपि न तेषां शब्दसखभावाघीनतवमिलास्येनाह-- 

शरत्युतेति । फं धात्वर्थं इति मत दति । परमेव धातुवाच्यम् , व्यापारसूवास्याता्थ इति मण्डनादिमते फं 
व्यापारश्च धाठुवाच्यातिति वैयक्रणादिमते च । संयोगरूपार्थमेदात् संयोगख गम्बर्थस्य चस्यायथात् सेदात् । 
मतास्तरे ताकिंकादिमते । उन्तरेत्यादि। संयोगानुद्ररक्रिषास्मेन गमिवाच्यतेयथैः । पृवेति । पूवैदेशविभगगाफरक- 
क्रियात्वेन चरिवाच्यता; चेः स्पन्दमाना कत्वात्, स्पनदे रीषच्च कनार्थंङत्वात्, विभागाफरकक्रियात्वद्यैवेषचचरनत्व- 

रूपत्वात् । पूवैदेशवि भागश्च पूर्वदेशी यष्टयन्तिकविभागः । तेन कियामान्नस पूर्देशविभागजनकष्वेऽपि न दोषः। अतएव 
्ैयाकरणैद॑षि स्पन्दत इस्युदाहतम् । पूषै देदाद्विभक्तमपि पुनस्तत्रैव संयुक्तं दधि तथोच्यते । पूर्वैविभागफरुकेति पाटे तु 
क्रियाल्ेतैव चडि वाच्यतेयथः । संयो गख वात्यतानवच्छेदकत्वेऽपि वस्तुगला क्ियाफलसंयो गमादाय यदि सकर्स॑क्वं, 
तदा व्िभागमादायापि तत् सादिति ज्ञापनाय फरुकान्तञुक्तम् । यथ्वुते विभागख चरिवाच्यत्तानवच्छेद्कत्वेन 
तदप्रयसख चरिकिमैतापततेरसङ्गतिः । अवुक्ूखयक्लस्येति । कासं बन्धप्रयोजकयत्नयेलय्थः। उक्तसंबन्धरूपफरुवत्वात् 
घटादेः करोतिकर्मा । भाख्यातस्यापि कतेतिना बिवरणात्तद्थेकस्वम् । व्यक्तचेद्ं न्यावङघुमाज्ञव्यादौ । विवेन्चितं 
च अरतिकर्मध्यवस्थायाम् । विेष्यस्य सेदृस्रूपख । मेदा तिरिक्तस्वानतिरिक्तःवविकद्पादिकमपि पूर्वोक्तं बोध्यम् । 
एथगिति ससभ्यन्तम् । घरान्योन्याभावत्वं घटादिभ्यः पृथग्भूते वस्तुनि नेयथैः । यत्तु “ऽवि तिकसन्तेभ्थो ण' इति 
णप्रययभ्रकरणे ^मवतश्चे्ति सूत्रख कारशिकायामुक्तस्वात् कतरि विहितणप्रययान्तो भावशब्दः । क्तथाचान्योन्यं न 
भवतील्यन्योन्याभावः तस्य भावः सन्योन्याभावता अन्योन्याभ वनप्रिति यावत् । तथाचान्योन्पा भावस्तछन्ता्थं इति, 
तन्नः अष्टाध्याय्यां मवतेभेव्युकततूत्राभावाद् । भतएव भवतेर्गिजन्ताद् पचाद्यचि सिद्धं भावपदं भावयतीति भाव 
हति महनषमव् । तथाच भूभ्राप्तानिलसं शुरादेलस्पदं॑नस्तुम्थकमर । स्िरेषाकिश्च दति । बटाथ 

भ, कि, १०९ 



७९४ शद्रैतसिद्धि* । ̀ { परिच्छेद ६] 

आवत्वाभावत्वयोर्िरुद्धव्वेन कठ्पनात् कथं तदाघ्रयेक्यम् ? नच--अविद्यामिवृस्यद्धैतयोरपि कथ 
जरहक्यमिति-- वाच्यम्; अस्म्मते तत्राभावत्वस्य कष्पितत्वेन मायिकतया विरोधाभावात्, 
तव तु योरपि ताच्िकत्वेन विरोधस्य दुष्परिहरत्वात् । अतएव तन्तादार्म्यायोग्यत्वं वा, 
तदवैक्यप्रमिव्यविषयत्वं वा, यत्र॒ यदशनं तत्र तत्तादात्म्याभ्यास विरोधितत्वं वा, खाच॒त्तियतिकि- 
चिद्धमोनाधारनिष्ठय त्किचिद्धमानाधारत्वघरूपं वा स्वावृत्तियकिचिदमीघारानिष्टधमौधारत्वरूपं 
वा स्वरूपत्वं तदमेदत्वम्; अनाधारत्वे चाधाररादिव्यम्, नत्वाधारादन्यत्वमिति नान्योन्याश्रय 
इति- निरस्तम्; खरूपत्वे सापेक्चत्वायुपपत्तेः, अतिरेके अनवस्थानात्, अव्यन्ताभावान्योन्या- 
भावयोरेक्य पत्तेः भरमितिदरीनादिधरितत्वेन चश्चुराचगम्यतवापत्तेश्च । पिच भेदस्य घटखरूपत््े 
तन्निरूपकश्रतियोगिनोऽपि तत्खरूपतापन्तिः, नषि मेदरूपमाग्रे धटः, किंतु पटभरतियोगिकमेदरूप 
इति । ननु-नायं दोषः भेद्परतियोगिन उपलक्षणेन खरूपतायाभनन्वयात्, अन्यथा दुःखनिचत्तेः 
पुम्थतया दुःखस्यापि पुमर्थत्वं, दोषाभावस्य साधकताप्रयोज्कत्वे दोषस्यापि साधक ता्रयोजक- 
त्वम्, अनृतव्यावरस्यज्ञाननिवृस्योर्ञानादिश्रकादारुपक्षानस्य च बह्मरूपत्वे अयृतादीनामपि तदुपत्वम् 
अक्ञाननिवृत्तेमोक्षत्वे अज्ञानस्य च मोक्चत्वं च स्यात् । नच लम्बकणदो कणौदेविंशेषणतयान्वय- 
दद्चैनाद्रापि तथाः; चित्रग्वादिषु अनन्वयात्तथैव किं न स्यात् £ अन्यथोदाहतस्थके अगतेः । नच 
रतियोगिन उपलक्षणे तदज्ञानेऽपि काकाक्ञने गदक्ञानवत्तज्ज्ञानापत्तिः; इष्टापत्तेः, अन्यथोदाहत(- 
मतेश्च । केचिन्तु भ्रतियोगिनोऽनन्वयेऽपि “शब्दः अनित्यः इत्यादौ शाब्दत्वादेर्विरोषणत्वमिवात्रापि 
षिरेषणत्वमिद्याइर्ति- चेन्न; नदि वये परभेदो धरखरूपमिलयन्बयप्रविष्ववेन प्रतिथोगितया 

~~~--~~-~-~~-~~~-~~-~~-~~~ ~~ 

| गोडजद्यानन्दी ( रघुचन्द्रिका ) । 
भिन्नेऽपि तत्र धटादिमेदायकारिणो घटादेविंडेशस्यखतिरिक्तपदार्थसयय सखीकारात् त्रय॒ सप्रतियोगिकस्वादिति 
मावः.। विरोघस्येति । भतिरिक्तस्याखण्डोपाधिरूपाभावस्वस्य स्वीकारे अभावय्यैवातिरिक्ततवभुचितम् । नच-- 
अभावस्वमेवेकमतिरित्तं युक्तम्, अभावानामतिरिक्तानामपि नानात्वख वाच्यत्वादिति वाच्यम्; पएकखेवाभावख 
-घरादिप्रतियोगिकस्वादिविशिष्टरूपेण तत्तदधिकरणसंबन्धनियमसंभवात् । अथ--एचं तत्तसरतियो गिकत्वविशधिष्टा- 
भावस्ठरूपाणां नानाखमागतमेवेति-चेत् , विं तनत्ताप्रतियोगिकत्वविरिष्टाभावव्वसखख्प्राणामपि नानात्वमाया- 
खति । नद भावत्वमेकं बदृतोऽपि तत्मतियोगिकत्वविरिष्टाभावानामेक्यम्र् । भमावत्वख भावभिन्नस्वरूपस्वे दु 
-भावेषु घयादिषु तद्विरोध इति भावः। एतेन-चटाभावाभावादेैटाचन्यस्य कल्पने गौरवात् घटादेरेव तश्राद- 
;मावस्वं भावेषु कथं विद्धम् १ किंच “वटो न पट” इ यादौ भेदल्वमेवानुभूयते, नाभावत्वम् । तथाच सेदत्वख 
घटाद खीकारात् न दोष दति-परास्तम् ; मेदत्वस्यापि संसगां भावान्यमावभित्रत्वरूपत्वे विरोधात् । अतिरिक्ता- 
खण्डरूपत्वे च भदसोक्तरीलया तदौविदयात् । अन्यथा घटादिरूपमेदख घटादाबाधारलदुश्यसंभवाव् । तदैक्य- 
प्रमितीति । वद्धि्ेऽपि तदैक्यश्नमविषयत्वसच्वात् परमि तीव्युक्तम् । यत्रेरयादि । यत्र घटादौ यसय घटादेस्तादातम्या- 
ध्याखविरोधि यत् सानं तत् तस्य तत्र घटदर्भेद इवय्थः । स्वाचृत्तीलयादि । स्वं भेदभ्रतियोगि यज्निष्ठसख यरिकिन्चि- 
रैस्य आधारस्वाभावो यन्न तस तत्र स सेद इयथः । स्वावृत्तीद्यादि । यचिष्टव्वदयून्यख धर्मः साधे 
वतेते, यदशधारत्वं, यत् तज्नि्ठो मेद् इलथैः । खरूपत्वे उक्तयोग्यत्वादे्ैटादिखरूपस्वे । अल्यन्तेत्यावि । उक्त. 
योग्यस्वाद्यलन्ताभावख भेदत्वे अलन्ताभावभेदयोरेक्यापत्तिः; उक्तातयन्ताभावविरुश्चणरूपेण प्रययानुपपत्तिरिति 

यावत । विरक्षणरूपभ्यां हि भलन्ताभावमेद्योखद्धिः अन्यथा ताइदायोग्यादिभेद्सेव तादरायोग्यष्वायन्ताभाव- 
एवापत्या आल्यन्ताभावखैव व्रिशोपापत्तेः । नच~--भ्यन्ताभावस्य सुनिरूपत्वेन तस्यैव मेदश्वमिति--वाच्यभ्; 
अल्यन्ताभावस्या्यधिकरणर्पत्वधर्म रुपस्वाभ्य मुक्तदोषसाम्यात् , पिश्याचस्वालन्ताभावस्य पिदाचमेदरूपत्वे प्रलयक्षा- 
संभवादिति भावः । चक्षुरादीति । पभ्रमिलया्दुपस्थित्िकारीनचक्चुरादीदयर्थैः । नचेष्टापत्तिः; प्रतियोग्यज्ुयोगिताव. 
च्छेदकतानादिसष्वे प्रमिदयाद्यनुपश्थितावपि मे द्वयस्य सर्बेसंमतत्वात् । खरूपतायाभिति । पटभेदो धटस्रूप 
हृयादिस्थकर ̀ इलयादिः। प्रतियोगिनो ऽनन्वयेऽपीस्यादि १ यथाः शज्दस्वस्यानिलत्वे अनन्वयेऽपि विरोपण, तथा 
परतिषोगिनो घटस्रूपेऽनन्वयेऽयील्यथेः । जश्न विदोषणत्वमनुपरक्षणत्वमात्रेण; उपाधित्वे पयैवसानात् । नहील्यादि । 
परस भेदान्वितरस्वरूपे अन्वयात् घरखरूपान्वितमेदे अरतियोगित्वरूपनिरूपकतवाद्वा घटखरूपता नापाधते, 
किंतु घटसरल्पामेदेन मरतीयमानो यो मेदु,, -तच्िङ्परकत्वादियथेः, +. प्रतियोगिवदिहि । षयो दभ्यमियादौ 

विरोपगविसयभोमेदुसय घदसरूपस्माोदेन घटाना, भरदेऽमु वेनाम. भीदिवः नट न पर द्लाद्बपि त्ष, ` 



[वि ९ ५ 

[ विशेषतो भेदखण्डमम् ] गोडब्रह्मानन्दीयुता । ४९५ 

निरूपकल्वमान्ेण वा परस्य धटरूपतामापादयायः, कितं समानाधिकरणपरतीतिविषथखरूपं परति. 
तियोगितया निरूपकत्वेन, अभेद निरूपकप्रतियोगिवत् । नचान्नाननित्रच्यादयः समानाधिकरण 
रतीति विषयाः, सेदस्तु घटः पटो नेति समानाधिकरणप्रतीत्तिविषयः, अन्यथा समानाधिकरणनिषेच- 
बुद्धिषिषयत्वं भदलक्षणं न स्यात् । एतेन--“पुरषाथं दुःखमिव ब्रह्मण्यज्ञानवत्तथा । मोक्षे च मोहव- 
चान्तगतं कुम्भादिक पटे ॥ तरस्थत्वेऽपि ऊृम्भदेसप्रतीतो न मेदघीः । अज्ञानादेरप्रतीता तच्यन्या- 
्प्रतीतिवत् ॥ इति- निरस्तम् । कच विदार्णात्मनो भेदस्य घटखरपत्वे घरस्यापि विदारणं 
स्यात् एवे तदवयवानामपीति परमण्णुरपि नेक इति शल्यतापत्तः; एकाभावे तव्समाहाररूपानेक- 
स्याप्यभावात् । नयु--अविदारणात्मकस्यामेदस्य जदह्यरूपत्वे पारमा्थकन्रह्मणो व्यावहारिक ग्राति- 
भासिकशुन्यरपि अविद्ारणे तदैक्थमपि स्यात् । नच जीवभेद पव खरूपम्, नतु घटायमेदः, 
तद्ज्रापि घटादिभ्यो भेद पव पटखलरूपम्, नत खस्समादिति सममिति-चेन्न; खरूपत्वे भेदस्य 
खल्ञानाप्रतिवध्यज्ञानपरतियो गिकत्वे ̀  खस्वरूपत्वेनामेदवर्खप्रतियोगित्वनियमेन सखविदारकत्वस्या- 
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गोडब्रह्यानन्दी ( छघ्युचन्दिका ) । 
स्वयात् सेदखापि धरेऽमेदेन धीः । तथाच यो यदसेदेन प्रतीय माननिरूपकः, स तदभिक्त इति सामान्यतो उ्यासिः। 

नचायुदररुतकीभावः; “घटः पटो नेण्टयादौ चिभक्तीनाममेदाथैरूष्वात् , नीरो षट, इत्यादौ तस्य क्लं सत्वात्, भति- 
योगित्वानुयोगित्वयोः प्रथमा्थैकटपनायां गौरवावभेदस्य संबन्धत्वेन छ्ुपस्य प्रतियोग्यजुयो गिभ्यामभवे संबन्धत्व- 

संभवे प्रतियोगित्वानुयो गित्वयोरतिरिक्तयोः संबन्ध्वे' गोरवात् । अतएव भडमते तादार्यमभावसख संबन्ध इत्युक्त 
ङसुमग्रो । भूतखादेरेव घटाद्यभावस्वलय भह्मते स्वीकारात् तस्य घटाद्यभावसेदो निर्वेवादः । घटा भावे 
घटा्यभेदोऽपि वार्तिकादौ तकंपादे स्पष्टमुष्तः । सर्वं हि द्विविधं वसतु नियं सदसदास्मक'मिलादिभ्रन्थे तक॑चरणे 

शाख्दीपिकायामप्युक्त--*“सवं हि वस्त॒ सदसदातमना द्विचिधं तद्यथा यत्र सद्रूपेण वतैते घटादि, तत् तदा तत्र 
भरलक्षादिभिरस्तीति प्रतीयते यत्र स्वसदधपेण वर्ते सद्रूपेण बोधकानां भरलक्षादीनामभावेन तत्. ममीयते “भूतषे 
धटो नासीति । शारीरकवाचस्पतय प्रथमसूत्रेऽप्ययमर्थः स्पष्टः--^भावान्तरम भावो हि कयाचित्त व्यपेश्चये'ति । 
तथाच धटाभिन्नमेदाभिश्रस्वेन धरस्य घरासेदवत् पटाभिक्रसेदाभिन्नस्वात् घटस्य प्रयासेदो युञ्यतेवमाम् । एवच 
घटो न पट इलयाधनुभवे घटादौ पटाभेदभानकार एव पटादिभदो भासमानः सुतरां पिध्या, अमेदस्तु श्चयादि- 
सिद्धस्वात् तार्विक एकेति भावः । नचेत्यपदि । 'अक्तानमिवृत्तिः बह्य कपाटं घटनाश्ल' इत्यादिसमानाधिकरणः 
प्रतीय भावात् प्रस्युत "कपा घटो नष्टः, बद्मण्यत्तानं नष्टःमित्यादिग्यधिकरणञुदधेरेव सखात् नाक्तानादेः ब्रह्मभि न्न- 
स्वाप्तिरिति भावः । यन्तु श्रह्म नानर्ःमिति भरतीतेरद्तस्वरूपता ब्रह्मणः स्यादिलयापादन, तदिष्टम् ; मर मते बद्यणो 

अगदभेदस्वरुपत्वसेषटव्वात् । सेदस्त्वियादि । नामा्थयोरमे दान्वयस्मौरसरिकस्वात् अभिरापाभिरुप्यप्रतील्योरे- 
काथैकखादुक्तयुक्तश्वाभेद एव विमत्तयर्थः, नानुयोगित्वादिरिति भावः । छक्षणमिति । भटमते व्वभावमात्रस्यवा- 
धिकरणेनाभेदात् नेदं मेदकक्षणम् । परं स्वमेदष्टवाभावसय संबन्धः; कुसव्वात्, न विशेषणता । एवच अल्यन्ताभाव- 
प्रतियोग्यलुयोगिनोरमेदग्पदनमसविष्टमेव । अत एवाभावमान्नमधिकरणस्वख्पं परामाकराणापिति ध्येयम् । मदस्य 

प्रणन्यस्मात् मेय । विदारणं स्वस्मात् भेदः । नयु स्ैवस्तूनां स्वभिश्त्वेऽपि न तच्छन्यस्वापत्तिः, अनेकवस्त्ना- 
मेव संभवात् , तग्राह--एकाभाव इति 1 षएकवस्तु किंचिद्रपेण स्थिरीक्रलय तद्वटितमनेक वाच्यम् । सवे रूपः 

सर्वत्र भेदस्तु इदमेवेति निश्रेतुमश्चक्यत्वाद्नानाचस्तुनि्क्तय सं भव इति भावः 1 तदे क्यमपीति । शुन्यातिरिक्ते- 
कस्वं ब्रह्मण इष्टम् । शून्यं तु मां परलयसिद्धमिति म तदैक्यापादनं युक्तमिति त॒ ध्येयम् । खरूपत्वे धराद्िखरूप्वे ! 
भेदस्य षटादिभेदख । खन्ञानेदयादि । स मेदस्तञ््तानाप्रतिवध्यं क्ञानं यस ताद्शस््श्रतियोगिकस्वे द्यैः । 
स्वखरूपस्तेनेति । खप्रतियो गिन दयादिः । मेदश्रतियोगिनः प्रादेः पूर्वोष्युक्तिभिषैरादिस्वरूपमेदस्रख्पष्वे 
धाधकाभाव दृय्थः। पटादिसेवसख हि पटाद्यभेदपरादितादास्म्यधीश्रतिबन्धकधीविषयस्वमेव बाधकम् , नतु परादिपरति- 
श्रो गिकत्वम् ; घराथमेदे दस्स्वेऽपि पट'चमेदस्ी कारात् । उक्तथीविषयस्वे च सेदमेदश्वयोघटादिरूपरवेनः संभवल्येवं । 
निहि “पटाद्विप्रतिोगिकवान् धट, इति निश्चयः "पटाचाव्मको चट” हति भीविरोधी । तथाच जमेदसव भेदस्यापि 
खप्रतियोरिकव्वात् धटादिरूपस्य वस्य खमेद्वश्व सूपं ख विदारकसवं सिद्धमिति भावः । खश्वरूप्व हयश्र सष्सरः 
पर्व हति पाठे घ अप्रतिषभ्येद्यखावाध्येदय्थैः । तथाच बेदप्रतियोगिपशदिना तादास्यज्ञानख घटादिशू्पखश्चमा- 
चाभ्यष्येनोकशठानतादास्यस्य घट दावबाध्यष्वात् खप्रतियोशिष्वेन घटादिरूपसेदसयोण्ठ खलिदारकष्वमिति भवः । 
नयु भेवस्योक्ठरीखा खप्रतियोगिकष्वे सिद्धेऽपि श्वो न चट इति श्रतीतेनौपततिः; प्रर रूपमेदस प्रदसेद्ष्येण 



५९ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेद २] 

वदयकत्वात्, धर घमेषु पटप्रतियोगिकमेदत्ववत् चटश्रतियोगिकमेदत्वस्यापि अभ्युपगमात् , पयत् 
भिश्रो घट इतिवत् घट द्धिन्नो धटः इति प्रतीतेव॑च्ररेपत्वाचच । यत्तु खस्माद्धिदारकतवे अवयवानां 
विभागेन सुश्ष्मत्वमेव स्यात्, नतु राल्यत्वम् , नहि शुन्यसतंयोगात् कि चिदुत्प्नसिति, तन्न; विभाजं. 
कत्वं न विदारकत्वम्, कित्वेकत्वविसोधित्वम् । तथाचकस्याभावे अनेकस्य खुतरामभावाच्छ्न्य- 
तायामेव प्यवसानच्च । एतेन विदारकरुविज्ादेः खरछबन्धिन्येव विदारकत्वम्, नतु खस्िन्निति 
भेदश्चत्खरूप, तदा ख न विदारयेत्, किच भेदष्य न विदारकत्वम् ; भावग्युत्पत्या विदारणत्वात् 1, 
तथाच खरूपमेदेन घटस्य न विदारणे स्यात्; खच्त्तिविरोधादिति-- निरस्तम्; मदस्य विदारण. 
रपविभागात्मकत्वेन विभागस्य विभज्यमानवृत्तित्वनियमेनावयवानवस्थया शश्यतापत्तेस्तादव- 
स्थ्यात् । अतएव विभागरूपविदारणात्मा न भेदः, कित्वन्योन्याभावः धालूनामनेका्थतवात् । 
तदुक्त-शक्रियावाचित्वमाख्यातुमेकोष्यर्थः प्रदश्यते । प्रयोगतोऽनुसतेव्या अनेकार्था हि धातवः ॥' 
इति अन्यथा संयुक्ूयोर्भिल्नाविति व्यवहारो न स्यादिति निरस्तम्; अन्योस्याभावखशूपत्वे 
कपारादिरूपाश्चयप्रतियोगिकभेदश्य घरादिरूपाश्चितरूपतथा खभ्रतियो गिकमेद्। भ्यः वादेकत्वं कपा- 
खादिषु भष्येते्यवयवानवस्यया शुन्यतायामेव पर्यवसानात् । अतपव --ननेकत्वेकार्थसमवायिना 
मदेन एकत्वं निराङ्कस् तेन पुनरनेकत्वनिराकरणे युञ्यते, उपजीव्यविरोधादिति--निर स्तम्; अने- 
कत्वमस्पृषटैव खग्रतियोगिकभेदमन्रेण रेकयतरिरहस्यापायत्वात् । अतप्वोक्तमाचार्येः--:अपदेकार्थ- 
समवायिन्या एकताया मदेन बियो धाः दिति । यदुक्त खस्िन्वृत्तिविरोधादिति, तन्न; विभागादिः 
रूपव्याषारस्यानङ्गीकारात्, इतरविरो धितादिरूपग्यापारस्य स्व॑ स्वात् । किंच सखरूपत्वे भद्स्य 
॥ ^-^ ~~~ 

गोडवह्यानन्दी (रघुचन्दिका ) । 
घटधमैतानियामकसस्य विरदोषेऽङ्गीकारात्, तश्राह-- घरधर्मेष्विति । प्ररादिमेदेषु विरोषनियमितघरटधमतकेषु 
धरस्वरूपेषु षटभेदव्वस्ोक्तरी्या सिद्धो विदेषे उक्तनियामकत्वस्याप्यापाधत्वादुक्तप्रतीतिहुवांरा । अन्यथा जकतेजः, 
परमाणूनां वद्धमेरूपादीनां चेक्यं स्वीक विशेषस्य जरूपरमाणुत्वज्ञहत्वाभ्यामेव्धारायेयस्व नियामकत्वम्, नतु 
तेजभ्रमाणुलोष्णस्पशव्वादिभ्यामित्याध्चपि किं न रोचयेदिति भावः । बिभागात्मकत्वेन भिदात्मकवेन । विभागस्य 
भिदायाः । विभज्यमानेति । भिचमनेयधैः । अन्योन्याभावखरूपत्व इत्यादि । कपारषटाद्योः कार्यकारण 
भावाध्नुरोधेन मेदावस्यकल्वात््् कपारादिभेदसय घटादौ क्षायमानस्य घटादिरूपत्वात्तदाश्चयत्वस्य कपारादौ सच्वात् 
कपारादिकं न कपादादिकमिति प्रमा स्यादिलयथैः । घटादेरक्तमेदाश्चयलयै उक्तसैदतादात्म्यसेव नियामकम्, तश्च 
कपाकादावप्यतरिशिष्टम् । नच--विरिष्टकेवरयोस्तादात्म्यसतेव तथा, तथाच कपाादिभरतियोगिकस्वविरिष्टरूपेण 

केवरुघयध्योक्ततादासम्यात्र वत्रोक्तभेवः, नतु कपारादाविति-वाच्यम् ; भेदजुद्धो हि तादस्म्यस्वेनेव संसर्भता, नलं 
विरिष्टकेवरभावग्रयुक्तताद्रू्यल्येन । तथाच धादौ कपारादौ च उक्तमेदबुद्धेस्त॒दयष्वात् भ्रमास्वं दुर्वारम् । यच्च 
ययोतादासम्यं, तयोरन्योम्याभावास्वीकारात् कपारुषचोस्तादात्म्यात् नान्योन्याभाव हति, तन्तुख्छम् ; तथाखति 
कार्वैकारणव्वानुपपत्तेः, घटो न कषपार्मिति शुदधेरष्यनपत्ते्च । यन्नु सेदस्य पयौश्याश्रय यव तथा धीरिति न दोष 
इति, तन्न; अयेककपाखेऽपि धटरूपमेदस्य पर्यसिसत्वात््, प्रयककपारं घट इति धीसस्वात, कपारष्टय एवं 

प्रयथौदिखीकारेऽपि कपारद्रयं न कपारुद्यमि्यापत्तरवारणातर । पकार्थसमवायिना समानाधिकरणेन । 

अनेकत्वनिराकरणम् एकाभावे अनेकस्याप्यभावात्. दव्यादिरूपम् । युज्यते विरोधिलक्षणया युऽ्यते । अनेकत्व- 
मस्पष्ठा अनेकस्षोपजीवकतानवच्छेदकरूपविरिष्टेन । कपारुघटयोः भेदध्वं तयोरनेकस्वोपज्ीवकत। वण्छेदकम् । 
वेभ्माश्रेण नानेकसभश्वकता, किंतु तदन्येन कपारादैः खप्रतियोगिकमेदाश्चयतात्वेनेति नेकरूपेणोपलीवकस्यापि क्षानस्य 
भिक्ख्पाभ्यौ ते तु स्वैसंमते । “दं सूप्यःप्रिति ज्ञानं प्रति रूष्यविरिष्टज्ञानव्वादि नोपजीवकखयापि क्ञानश्यं 
रूप्यसेदप्रमाष्वादिना तद्धजरषवाद्िति भावः । अभेदेकार्थैत्यादि । यद्धमेविरिटमेद्षमानाधिकरणा या एकता 
सा तद्धमावच्छिक्तपरतियोगिताकमेदबिरोधिनी' । उण्करीलया सत्कपाछे वष्कथारुत्वावष्छिन्नात् भेदे सति तत्कपाछमेकं 
म श्यात् । अनन्तानि सर्कपारानि स्युः । नचेदं संभवतीति तैव्कपारघटयोर्मि्यारूपश्युन्यतायां प्थेवसानमिति 
भावः । विभागादीति । कियाजल्यविभागादीय्ैः । दतर विरोधितेतिं १ तत्तसतियो गिमेदवेवयथेः । सर्धैघ्रेति । 
“वटसेदो भ षटभेद, दखयादिप्रतीत्या घटाविभेवे धटादिभेदभ्रतियोरिकंनिदायारूवयापि स्वौकाराद्विभागवुस्यस्वख 
भदे स्वयाप्यज्गीकारात् कपा्ाहौ : दादौ च खप्रतिपोगिकभेदापरसिनायुक्तेति भवः 1 खरूपत्े धटदि, . 
सररूपतवे । उच्छेदात. महतविद्यरोतरं, मिथ्यस्वतिश्वयात् - 1: तथाघ -अहृत्तविचारोतरं पेषं भेदसंशञया ु पपततिः 

^ ^ 000 00 
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संशयादिनं स्यात्; धर्मिक्ञाने मेदाज्ञानाभावात्, तवक्ञाने डैतोरवाभावात् । नतर--भभेदस्यापिं 
खरूपे संशयाद्ययपपत्तिस्तवापि समा, यदि चाभेदत्वेनाज्ञानात्तथा, ममापि भवत्वेनाक्ञानन्तदिति- 
चेश्लः अदस्य खरूपत्वे शान्यतापादकयुक्त्या को टीनामेवोच्छेदात् । नच--भभेदस्यापि खरूपत्वे 
भेदको न्नच्छेदस्तवापीति-वाच्यम ; कलिपितकोटिमादाय संदायोपपत्तेः । नच तवापि मेदकस- 
त्वादिकोरिः कदिपता; शुन्यतापत्तरित्युक्तत्वात् । यत्त पराक् चेतन्ये ख्थंभातेऽपि तदभिन्लस्येक्यः 
स्यानवच्छिन्नस्यानन्दस्य चापरकारवद्धामिणः भपकारेऽपि तदभिन्नस्य भदस्याप्रकारो भविष्यति 
किञश्चक्यपरकादा त्र विप्रतिपत्तिन स्यात्, तदुपदेशानर्थक्य च स्यादिति, तन्न; पेक्यापीनां स्वपरकाः 
हाखरूपत्वैऽपि तस्याक्ञानतस्काय विप्रतिपस्यादीन् प्रवि अच्रिरोधितया तद्रोचरविरोधिवृत्तिपयन्तसु- 
्तानुपपन्यभावात्। नच तर्हि पत्यगधःऽपि विप्रतिपत्तिः स्यात्; चावोकादीनां तस्या अपि दरोनात्। 
तस्मादज्ञानाश्रयत्वादिना पत्यगर्थ॑प्रकाशसुपजीनव्यं नाविद्याच्णोति, पेक्याघंरं त्वाछ्रणो.यवेति, 
तच विप्रतिपस्यादयः। नच--पएवं सादश्यादिदोषादनापि सेदांरा आत्रत इति-- वाच्यम् ; कोख्यसुप- 
स्थितेः श्रधानपूर्वैकारोपवादिनः तव तदसंभवात् । यत्तु सखरूपभदो भदत्वेन भासत एवः प्रायः 
सषेमिन्नत्वेनैव पतीतेः, अन्यथा सर्वकोरिकः संशयः स्यात् । तत्र च घटश्रतियोगिकत्वादिरूपाः भनेक- 
धमाः सादश्यादिवशादश्रदीताः संरायविषया भविष्यस्ति, नचानेकनिरुप्यस्य भेदस्य निरूपकनिक- 
स्वादनेकत्वापत्तिः; तादृशास्यापीश्वरल्लानादेरनेकदेतनिरूप्याद्वेतस्य चेक्यदरोनात्, एकनिरूप्यप्राग- 
भावध्वंसयोरनक्यदतनच्चति, तन्न; न वयं निरूपकभेदेन भेदः जूमः, कितु प्रतियोगितावच्छेदकभे- 
देनाभावयेदस्यावद्यकतया, अस्यथा एकघटप्रतियोभिनां चतुणी ध्वसादीनामेक्यापत्तः । नचाधि 
करणरूपाभाववादिनामधिकरणभदेनेवाभावमेदः; धवसखप्रागभावयोरेकयापत्तो विटक्षणग्यवहाराना- 
पत्तः! नचवमद्धतेऽप्यक्यावुपपत्तिः; बद्यतरत्वरूपध्रतियोगितावच्छेदकस्येक्यात्, भतियोगिमेवाभ- 
दयोरतन््रत्वात्। यदपि भेदज्ञानं न अमविरोधि, कंत्वधिष्ठान अआरोष्यविरुद्धधमादिज्ञानमिति 
त्न; शाब्दाभदश्चमस्य शाब्दभेदज्ञानादनिव्रच्यापत्तः । यदपि केशिदुक्त-अदोषमूला तादष्येणापर- 
तीतो ध्रतीतिः सरूपमेदलक्षणम् । शक्तश्च शुक्त्यात्मना अप्रतीतिः दोषमूठेति न तत्रातिव्यातिः 
अदोषमूङेत्यस्य यद्यपि स्तम्यन्तविराषणत्वे न संभवति; तथापि विरिष्विरोषणत्वेन तद्धिशोषणः 
त्वपयवसानादिति, तन्न । ताद्रप्येणाप्रतीतो ग्रतीतेप्मदसराधारण्येनादोषमूलत्वपयन्तक्ञानं भेदव्यव 

गोडब्रह्यानन्दी ( रुद्युचन्द्रिका ) । 

रिति भावः । वक्षचमाणरीह्या सेदत्वादीनामपि दुर्वचस्वात् मेदस्वादिरूपेण श्लातस्व मिति भयुकमिल्यपि 
बोध्यम् । मदकसस्वादीति । भेदतस्सस्ठादीतय्थः । शुन्यतेतिः । मेदमेचप्रपशचमिष्याव्वेययैः । अजापि 
संश्षयस्यरेऽपि । आवृतः न निश्चीयते । खयैकोटिकः ददं सर्वं न वेलयाङारकः । साषृदयादीति । धट- 
साष्दयादील्थः । पेक्यापत्तरिति । भियो गिवावच्छेदकं तसु तेषां भिद्यत एव, भलयन्तामवे संयोगादि- 
बन्धः, भेदे तादासम्यं, ध्वंसे पूर्वकाठीनतब्यक्तित्व, प्रागभावे चोत्तरकाीनतब्यक्तिष्वं तथेति भेदादिति भाषः । 

विक्चणव्यवह्ारानापत्तेरिति । तथाच प्रतियोगिताचच्छेदकभदेऽपि यत्र विरक्षणञ्यवहारः एत्रैवामवमेदः । 
यथा ध्वंस प्रतियोश्युत्तरकारे प्रागभावस्य प्रतियोगिपू्वकालेः सेदस्य प्रतियोस्यधिकरणेऽपि अलयन्ताभावख 
प्रतियोपिस॑सर्मश्चन्य एव ध्यवहारो विरक्षणः । एवच घरसेदस्य पटेऽपि व्यवहाराघरू प्ररसेदस्यापि परेऽपि ध्यव. 
हारात् तयोरपि भेदखावश्यकसवात् न ऊुड्यादिष्वखूपष्वम् । नव्व--घटभेद्स्वं ऊय इवे धटादावष्यस्तीदि 
छुड्यय घटपटमेदखमव्याहतमिति-- वाप्यम् $ घरसेदादिष्यक्तेना नात्वे तदो ऊड्यादावयुगतशुद्धित्वानापत्तेः, स्म 
नियतानां हु संख्यापरिमाणादच्य भावानमेक्ये बाधकाभावात् आस्ता प्रतियोगितावष्डेदेकमेदेऽप्यमेद दति भावः 1 
अधिष्ठान श्त्यादि । भधिष्टानगतो य॒ शरोप्यविखडधः शक्तिष्वादिधमीदिः, तस्लानमिल्ैः । भादिना 
भपञ्चघ्रमं प्रयधिष्ठानस्वरूपधी विरोधिवराभः । अधिकरणस्व रूपाभाववादिमते तत्तकालीनमयिकरणम् भधिकरणय 
ज्ञानविहोषो काभाष हति एश्षणसुध्यते । तदुक्तं मणो-“तत्तस्काखे संबन्धः खमरकादातस्तानं चे'ति । सश्र तन्मते 
सर्वशानानां खाधिकरणकारुग्राहकष्वास् तत्तस्कारुश्योपाधिखवस्लीकाराद्ा भाथः पक्षः संभपहुकिकः । दितीयपक्ष" 
माह--अदोषमूृरेत्यादि । भदोषमारा शुक्तिष्वादिर्येण असीतेरभावकाठीना जी. छङिस्वावग्िक्पतियोगिता- 
भेद दथः । विोषणस्व खवातच्येणान्वयः । प्रत्रीसेः तादृश्रतीवस्वमान्रेण क्ञानख । अमे दसाधारण्येन 
मेदाष्यनशारकाङलाधारण्येन । पयनस्तक्ञानं : तरिरेषितश्ानम् । भेदव्यवहारकारण मेदश्यवहारविष्यः । बुष 

न 
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हारकारणं वाच्यम् ! तथरादोषमूसवं कटैकोजेयमिति चायुषल्वे न स्यात्; तिष्व 

अप्त्ययकाठे च भेदौ न स्यात् । किच रजतात्मना शुक्तः परतीतिस्मये ततन तद्धेदस्ते न सयात २ अदो - 

पमृलेत्स्याभावविदोषणत्वेनान्यािवारणे असामभ्यात् , विरेष्यष्नधिकरणस्य जलसं र दनि 

करणन्वात् । नहि युरुषदीने दण्डिपुरुषसंभवः नचादोषमृेति अहारीर्जन्यत्व | चर तमि 

भ्रतियोमिविश्ाषणं वाधितसंग्रहाय; नजा सगस्तमतीतेरलमस्तनानन्वयात् न न॒ानाहाणः समीचीन 

इत्यनेन समीचीनविप्राभावः प्रतीयते । भदो षमूखतादरस्यश्रकारकम्रतील्य क्ण च शुत रमया्मना 

अप्रतीतिकाले सामग्रीषिरदात् शुक्यात्मना चापरतीतो खभेद्पत्तेः तादवस्थ्यात् । नच दा 

तीयमानद्युक्ल्यात्मना परतीयमानत्वमीश्वरज्ञानमादायास्लेवेति-वाच्यम् , पव सत्यप्र द्शा- 

विरदेण प्रतीयमानपदवैयण्यीत् । नचान्योन्यामावत्वं तत्$ तस्यानिरूपणात् । तदुक्तमाचायः-- 
“साचेकषत्वान्सावधेश्च तच्ेऽदवेतपरसङ्गतः । पकाभावादसन्देदान्न रूपं चस्त॒नो भिदा ॥' इति 1 

किच घटस्य मदतवे पकतरपरिरोषापत्तिः 1 नउु-एेकयस्य ज्ञानस्यानन्दस्य च बह्यस्वरूपत्मे एकतर- 
व क न 

गोडन्रह्मानन्दी (कधुचन्द्रिका ) । 
मूरर्वविशिष्योक्तथीत्वमेव सेदत्वं वास्यमिति भावः । फटेकोन्नेयमिति ॥ स्यपि विचारे दोषानुपरुढ्धिरूपेण 
फटेनालुमेयम्, नहु चश्चुरादिमाह्यमिल्यथः । नच--भदोषमूलकःवोपहितयुक्तक्तानं भेद इति भेदअरहो नादोषमरूरखुकस्व- 
विषयक दति-- वाच्यम्; अभेदसाधारण्यताद्वस्थ्यात् । अश्न ज्ञानस्य खभ्काक्त्वेनाचाघ्चुषस्वसं भवेऽपि लादष्य- 

भाप्रतीते्म चाशुषत्वमिल्यपि बोध्यम्। घरितस्वादिति' ! न स्यादियत्र हेतः! तथाचेदं सद्ा रजतभिन्नमिति प्रमाणं 
न खादिति भावः । अत्र छता । तद्धेद्ः रजतमेदः । बिराषणत्वेनेत्यादि । विशेषणत्वेन यद्रणे, सन्नासाम- 
च्यादियथेः । विशष्यानधिकरणस्य तादप्येण भतीतेरनधिकरणस । वि रिष्ठान धिकरणत्वात् अदोषमूरि- 
कायास्तस्या अनपिकरणत्वात् । असमस्तेन भूरान्तेन 1 नतु मास्तृक्तनाक्यार्थो रक्षणम् , तथापि अदोषस्रूराया- 

सदधमग्रकारकप्रतीतेरभावकाठीना प्रतीतिखद्धमावच्छिन्रभेद् इत्यस्तु रक्षणम् , तन्राह--अदोषमूखतादात्म्य- 
पकारफेति ! खभेदापत्तेः शक्तौ छक्तिववावच्छिन्नमेदापत्तेः ! रूप्याप्मना ीकारे इष्टापत्तिः, छक्तिमेदस्य तदा 
आनीतिक्वादत आह-शुक्ते रूप्यात्मना रतीतिकाठ इति । सामग्रीति । शक्तिस्वव्यजकनीरपरष्रायवच्छिन्ञ- 
सश्निरूेयथेः 1 ध्रतीयमानपदेति ! भ्रतीतिपदेलभेः । पूर्वोक्तरुक्षणवाक्यस्यैव मखान्तप्रतियो गि विरोषणमङ्गी- 
कृताधीन्तरोक्तेः अभावच्रिरेष्यतयः प्रतीतेः पू्वमुपाद्गनादत्नापि तथा । तथाच व्यथेमिति भावः } प्रतीतिपदल्यागे च 
छक््यादि तादात्म्यप्रमितिविषयत्वा मावः शुक्तयादिभेद इति एयवसानम् । स च फटेकोननेयः; नहि श्क्तयादिमेद्- 
अहोतपत्ति्मये जत्र ्ुक्ितादासयग्रमाविषयस्वं नेति हीत शक्यते; भ्रमादिषटितस्वात्, चश्चुरा्योग्यलाच । ननु-- 
तत्तञ्जानव्यद्ित्वमेव घयादिभेदस्वम्, तथाच घटो न धट दला दिय चञ्कानभ्यच्छिः घरादिभेदच्तानत्वेन सर्वसंमता, 
वतत्षष्िः स्वकया घरादिसेद इति- चेदय; अलुशतो हि तक्द्धीविषयो व्यः, अन्यथा घटादि तादार्म्य्ुदधाव- 
जुगवरूपेण विरोधिर्वासंभवात् , अजुगतमेदाकारङु्छुपयत्तश्च । अतएव तन्तत्कालीनाधिकरणमेव भेद इति 
पक्षोऽपि हेयः । यत्तु अदोषमृडेयादिवाक्यं न छक्षणपरम् , कितु सखख्पभेदसय यादं ज्ञानं तादास्यङुद्धिविरोपि 
तत्परमिति, तनतुच्छम् ; सामओनिरहाभीन्क्तिखप्रकारक्रतीयमावकाठीनभरीतेः सामभ्रीसंप्यधीनष्युक्तितादात्म्य+ 
ङ्छवितेधित्वात् , मण्यादिअन्येषु लक्षणवेनोक्तपतीतिष्वसयोच्छत्रात्, तडम्येऽपि केचिरिवत्यादिनः तदनुवग्देन 
खदुषणसेमवा् । उक्तच वो द्राधिकारे--“रश्चणं स खरूपमेदस्य ताद्भप्येणा प्रतीतो प्रतीतिः । भन्योन्याभावस्या- 
अचिठः समानाविकरणः निषेधग्रययः वेधर्मयस्य विरोधः । स च एकधमिलमायेदा" इति । अनिरूपणादिति । 
शकबोदधिकारवाक्यं हि समानाधिकरणः समानविभक्तिकपदजन्यः अनुयोगिपदतरसमान त्िभक्तिकभरतियोगिपव्- छ्मम्जन्भः ताद्शनन्प्रतिपा्च इति चावस । रकषणाविना तप्पमतिपाचस्वस्यातिप्रसक्तवात् -अवाधित इति. रक्षणा. 
दिकं विनेद्कस् । रथत्ने्छमतिपाद्स्वानावकारे भग्यालिः; सर्वेषा प्रतियोग्यनुयोगिनां धपोधकोक्तमेदस्य भयोगे 
मिमय इ मानाभावात् । यख भेदस्याजुयो गिप्रतियो गितावच्छेदुकवरििष्टबोधकसमानबिभक्तिकपदाभयां युक्तेन 
भमा नं प्रतिपाला तबासंमवशच । चास्वामतिपाचत्वयोगयतव त दुर्निरूपम् । धथ--समानाधिकरणः प्रतियोगि. 
समानाधिकरणः । निषेधपसययः परतीयमानलिषेधः। तथाच खप्रतियोगिपसमनाभिकरणाभावस्वं उक्षणम् । नच-- 
'पवसयागमावयोरभ्याप्यदृष्यतयन्तायाये चातिभ्यािः; पएक्कारदेशावष्छेदेन ` सामानांधिकरण्योक्ररिति- न्वेश्ञ। 
छभतियोगिवेटिततवेनाननुगतत्वात ॥ संबन्धान्तरेण प्रतियोगिप्रति वतमाने संबण्धरा्तरेणासयन्ताभवेऽतिभ्यात, 
पदृततिरागनादिभेषे चाप्यपरे अध प्रतियोग्यहृततिघावैदिकाभादष्वं । तत्} ननन्न्कारूपेदसय ६ | -करड्त्तिस्वावर तन्ना" 



[ विदीषतौ पेदखण्डनम् 1 गौड्श्ानिन्दी्युता । ७९९ 

परिशेषापत्तिस्तवापि समाना, नच वस्तुन एकत्वेनेष्टापत्तिः; प्रूतेऽपि साम्यीदिति--चेन्न; पकत- 
रपरिशिषापरया घर इति भेद इति विटक्षणन्यवद्ाराभावस्यापाद्नात् । नच अदृत्ति निमि त्तघरत्व, 
सेदत्वयोभेदात्तदुपपन्तिः; भदत्वस्य निर्बवतुमदाक्यत्वात्। तथाहि-न तावल्ातिः; जालयाविसाधारः- 
णत्वात्, नोपाधि; ताद्स्यावच््छिन्नप्रतियोगिक्ाभावत्वादिरूपः; तादात्म्यस्य मद्विरदरूपत्वे 
अन्योन्याध्रयात्, तन्निष्टासाधारणधर्मरूपत्वे तदवच्छिन्न प्रतियोगिकालयन्तामवेऽतिग्याततेः, तस्यापि 
सखरूपत्वे अनुगतभ्यवहारानापत्तेः, नच--ज्ञानानन्दादावपि बिरक्षणव्यवहासे न स्यादिति-- 
वाच्यम् ; कल्पितघर्रमेदमादायोपपत्तेः । नच-मेदत्वमपि तथास्त्विति- व्यम्; तद्यैनिरा- 
कार्योऽसि । किच भेदस्य खरूपत्वे ददं भिन्नमस्य भेद इति संबन्धिसेन धीन स्यात्। नचानन्दो ह्मणः 
इतिवदुपपत्तिः; प्रमाणसिद्धे क्ये भेद्व्यवहारस्योपचारिकत्वं कट्प्यते राहोः शिर इत्यादिवत् । 
नच प्रृते तथा; एेक्ये मानाभावात्, बाधका । नच पश्चान्तसाजुपप तेरेव पक्तान्तरपरिग्रहः; राद्य- 
श्ज्गादौ भावत्वाभावत्वयोरभ्यतरातुप्रपस्याऽन्यतर्रदणापत्तेः । नच तजोभयन्न वाधकाद छीकत्वेनो- 
पपत्तिः प्रतेऽप्युभयत् वाधकादावि्यकत्वेनोपपत्तेः संभवात् । नज्--अस्ति भेदस्य सखरूपत्वे मानं 
खद इतिवत् धटः पटात्मरको नेति पटतादात्म्यनिषेधरूपस्य भेदस्य घटसामानाधिकरण्येनामेद- 
प्रयक्षे, तथा घटभेदयोरेकेकस्य प्रतीतावितरस्य नियमेन भरतीयमानत्वादिकं लिङ्गम् । (सयं भेदस्तु 
वस्तूनां खरूपं नात्र संदायः # इत्यायागमश्चे ति--चेच्न; घटः पटात्मको ने्यादैरस्योन्याभावमेद्- 
न~~ व 

गोडबरह्मानन्दी ( कघुचन्द्रिका) । 
व्याधिः; देरिकतिरो षणतयः छततेनिवेद्यसवादिति- चेन्न; श्येनसंयोगवद्ेदादेः प्रतियो गिद्त्तिस्वेनाभ्याषेः । नच 
प्रतियोगि तावच्छेदकताघटकसं बन्धेन अतियो गितावच्छेदकस्य यदेकदेशकाराचच्छेदेन सामानाधिकरण्यं, तद्वच्टुन्या" 
भावत्वं तदित्ति--वाच्यम् ; च्याप्यत्निरुपेण मेदस्थङे स्वभ्रत्तियोगितावच्छेदकावच्छेदृकदेशाप्रपिद्ाऽसं भवात्. । 
नच--व्याप्यदृत्तिधरताचवच्छिन्रभेदस्थले एकदेक्शक्ा रावच्छेदेनेति न देयमिति-- वाच्यम्; एकरूपेण सर्वत्र मेदस 
प्रययात्र। अथ--भारोप्य एव निषिध्यत इति नियमात् संयोगादिना प्रतियोगिन आरोपे संसगौ मावः> तादासम्येन 
च तसिन्न् जन्योन्याभावः प्रतीयते, तथाच तादाल्येन परियो म्यारोपजन्यधीनिषयाभावस्वमन्योन्या मावस्वमिति-- 
चेद; प्रतिथोग्यारोपखाभावधीदे दुसरे मानाभावात्, जनाहार्यारो पखाभाव धीविरोधिलवातर, मादाय॑ख चाभावधी- 
पूवमसंमवात् । ननु- एवं संसर्गाभावघीकाषेऽप्यन्योन्यामावधीः स्यादिति-चेत् › कारणान्तरसचखे स्यादेव । 
अस्तु वा तत्तदारोपनिथामकयेवाभावधीनियामकस्वम् । आस्तां वा जभावभ्रयक्षविशेषे शरतियोम्यारोषो दैतुः, न 
तभावधीमत्रे; अनुप्रिद्यादौ व्यभिचारात् । तथाच अतीन्दियान्योन्याभवे अम्याक्िः । अथध-तादात्म्यसंबन्धा- 
वच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावलं तदिति--चेश्न; संयोगसंबन्धेनाल्यन्तामायेऽतिव्य्तेः+, संयो गनिर्षिष्टतादुरम्यख 

संयोगत्वात् , ध्वंसप्राग मावयोरिवान्योन्यामावस्ापि प्रतियोगितया संवन्धावच्छिननत्वे मानाभाव । अथ- 
संबन्धावच्छिन्रध्रतियो गिताकत्वशचन्यश्वे सति नियाभावत्वं तदिति--चेन्न $ संबरधसवस्य दुर्व चखात् , घटस्वादुरेव 
तादास्यसंबर्धरूपत्वे नासं भवात् । नच-साँसर्गिकावच्छेद्कताचिशोषो निवेह्यतत दति- वाच्यम् ; तत्र मानाभावाद् । 
अतपव--त्रादास्मयमतिरिक्तं खीक्ृत्य॒तद्वच्छिन्रभतियोगिताकाभावत्वं तदिति वाच्यमिति-अपास्तम्; त्र 
मानाभावात् । अधिकं दोद्धायिकारशिरोभणो दरष्ट्यन्र् । यन्त॒ अमावसवान्योन्यामावत्वसं खगौ मावस्वध्वं ससप्राग- 
भावत्वादयः ्रतीतिविरोषसाक्षिका अखण्डोयाधयः अतिरिक्ता एव पदार्था इत्ति तत्रोक्त, तत्रापि अन्योन्याभावत्व- 
प्ररारकक्ञानस तद्पेश्चवेनात्माश्रयादिकं धमैरूपान्योन्याभावे जन्योन्याभावास्तरखावक्यकस्वेनानवस्यादिकं धर्म. 
स्वरूपत्वे सप्रतियोगिकत्वायुपपर्यादिकयुक्तं वक्ष्यमाणे च वृषणं दुस्तरं बोध्यम् । सापेक्षत्वात् धर्मप्रतियोगिधी- 

साैक्षप्रयक्चकस्वात् । सवने; सप्रतियो गिकस्वात् । तचे मेदस घराविरूपत्वे । अद्धैतग्र सङ्गतः पूर्वोक्तया 
परादेषैराचभेदप्रसङ्गात् । एकाभावात् कपारादेषैटा दि रूपस््प्रतिशोगिकमे दाश्रयव्ेनेकः्वा भावप्रसङ्त् । अस. 

देहात् घयदिष्वरूपस्य निश्चये ्टादिभेदासन्देहरसङ्गात्॥ घटादिमिदा घटादिवस्तुनो रूपं नेव्यथः । तस्यापि 
मेदष्वस्यापि । सखरूपत्वे षरादिखरूपष्वे । तत्तव्यक्तिरूपभेदत्वतादास्म्यस्यैव भदपदप्रजनतिनिमित्तवेन भ्यवहार- 
वैरुश्चग्योपपादनेऽपीति रोषः । अनुगतेति । घटादिभेदव्वरूयैकविषयकेय्थः । अलन्ताभेदेऽपि विरोषबरात् सामः. 
नाधिकरण्यं जली यपरमाण्वादे रूपादिनेवेति वा तयोर्भदसहिष्णुरमेद एव विषयः, घटादेरिव रपादिनेति वा। सत्र 
नान्त्यः; घटादौ मेद खाधारष्वानुभवेन षिशेष्णताख्यातिरिक्तसंबन्धस्याधारतावच्छेद् कत्वेनावरप ` वाच्यतया तस्यैव 
सेबन्ध्वसभषेनाभेद्स्य संबर्भत्वे मानमा दलदए्ववात्र. नाय इयाद्. दति । भेद्मिषयतयेति । 



८5०५ अद्ैतसिद्धिः। [ परिच्छदः २] 

विषथ्तया मेदमिद्रविषयत्वात्, अन्यथा नीलो घट इत्यादेरपि रूपाभेदविषयत्वापततः । 1 
चघमिद सिद्धेः पवैमसिद्धत्वात् सामान्यव्य्ेजातिम्यकत्यादौ समानसवित्संवेे व्यभिचााद्धिशेषः 

व्या्चावपि प्रतियोगिनि वयमिशायजः आगमस्य चाचिष्ठानातिरेकेणासस्वपरत्वात् दिवि परात् 
मेदः घरमा्ररूपं बा, घरकुङ्यादि वा? आधे कुञ्यादिः पटभेदो न स्यात् । द्वितीये खरूपई- 
णामनजुगतस्वात् पटभेदादुगतप्रतीतिनै स्यात् । नच--पट्ञानेच्छादौ यथा पटविषयत्वेनायुगते- 

नाजुगतव्यवहयारः, तथा पटभ्रतियोगिकत्वेनान्ाप्यजुगतन्यवहार इति- वाच्यम् + एतावता ्ि काना. 
दिषु पटविषयं इनं परटविषयेच्छेति पटबिषयत्वांशे अजुगमवत् पटग्रतियोगिकरत्वांा पवानुगमः 

स्यात्, न मेदरेऽपि । नच भेदत्वमप्येकमित्युक्तम् । किचेद्मस्मात् भिन्नमिति वाऽस्यामुष्माव् भद् 
इति वा धर्मिंर्तियोगिधरितस््रेन भेद्रहणे परस्पराश्रयः, धर्मिप्रतियोगिज्ञाने भेदज्ञानं तसिश्च 
सत्यस्यामुप्मादिति बिरक्षणधमिभतियोगिज्ञानमिति घटपटौ भिन्नाविति 1 घट पट वियोषणतया तयो- 
भद् इति तद्धिेष्यतया बा प्रहणेऽपि अन्योन्याश्रय एव । घटपरभ्रतीतो तद्वि शेष्यत्वाविना भेवच्रह>, 

ि गौडव्रह्मानन्दी ( कुषुचन्दिका ) । 
भाधररतानियामकरसंबन्धविषयकूतयेदथः । मेद्ामेदेति । मेदखाभेदेल्थ; । अघ्यन्तामेदे आधारत्वानुभवादु- 
पपच्या विरोषणताख्यः संबन्धः अतिरिक्त एव युक्तः घटमेदो न वट इत्यादावपि वटभेदादेः खसिक्राधारस्वभेद यैः 
कल्पनाद्विशेषणतेन संबन्ध इति भावः । नु यवदाश्रयष्थितिकष्यान्ताभेदस्ीकारे बाधकाभावः, आश्रयाश्रयि- 
भावस्तु विशेषवत्, तत्राह-अन्यथेति । स्पासेदेति । रूपाद्यन्तमेदेलयथैः । तब मते निलयरूपादेरिव 
जन्थरूपदेरपि स्वाश्रयात्यन्तामेदः स्यात् । नच--खूपादिनाशके घटादौ तदमेदातीला न तयेति-- वाच्य्; 
चटसंयोगदेनादकाले धटादिमद्धेदखय भूतरादाचमेदसीकारसं भवात् चंटसंयोगादिकारेऽपि तद्मतीलयापत्तेः । एवं 
विरोषस्यङे भे दस्वीकारेणोपपत्तावभेदे मानाभावः, शुणगुण्यादिस्थले ठ मेद भेदयोयुक्तिरकेति भावः । असिद्धत्वा- 
दिति । घटस्य शब्दददेना भरतीतावपि नाभेदप्रतीतिः । प्रतीताविलयख प्रयक्षे इय्थकतरेऽपि दोषादिना मेदग्रहेऽपि 
घरष्ेः प्रयक्षअतीतेरसिद्धिरिति भावः । जातीति । खल्यामपि भ्यक्तौो नश्यतो रूपदेस्तस्यामिव सलयामपि जातौ 
नक्यन्त्या व्यक्तेरपि तसख्ामलन्ताभेदः तव मतेऽपि न युक्त इति तत्र॒ व्यभिचार इति भवः । विदोेषेति । 
यत्वततत्वयोरनयुगमाव् सामान्यतो न व्यिः, कंतु घटः; परमभेदाभिन्नः, तवसमानाधिङ्कृतत्नात् , पटगरष्वदिति बिल्ल 
परदः सा वाच्या, तथाच धयदो व्यभिचारः १ तखापि भेदवाचकनम्पदसमाननि मक्तिकपदप्र तिपाद्यस्वादिति भावः । 
अधिष्ठाजेति 1 वस्तूनां सलमबाभ्यमधि नीतं यद्रूपं, तदेव भेदसद्ेदश्ून्यमिति बाधाया सामानाधिकरण्य- 
मिति सावः । द्वितीय इति । आेऽषीति देषः । नु भेद्वांरो अजुगताकारीरस्ठ, तव्राह-नच सेदत्व- 
भिति । घर्मिप्रतियोभिधटितत्वेन भेदक्ञने आधारत्वभ्रातियोमिव्व निरूपकववेन । मेदं अति आधारस्वप्रतियो गिस्व- 
भरकारके यक्ष द्रयर्थः । प्रतियोभिज्ञाने भततियोगित्वगरकारकन्लाने सति । ेदल्ञानं भेदं पलयाधारसप्रतियोगित्वध- 
कारकग्रयक्च् ! प्रतियोभिक्ञाने अत्तियोगित्वभकारकल्लानम् । षटादिभितियोगितः्या पटादिनिष्टाघारतायाश्च निरूप- 
कत्वेन सेदख प्रलयं प्रति तादशमतियो गित्वा दिपिकारकम्रलक्षं भरत्या धारत्वपरकारकधीर्पयनयनतरिधया परमते कारणमाव- 
इवम् । तादशवुद्धौ च प्रतियोग्धनुषोगिनोभदह्ञानं कारणम् । पे घराभिन्न एव धचटाभिन्नो न वेति मदब्यतिरेक- 
संश्षय निश्वयसत्वे उक्तुदधेरयुलत्तेः । यदुभावरसंशयनिश्चयौ यत्र प्रतिबन्धको, तन्निश्चयः तद्धेतुरिति न्यायात् । 
सथाचोकबुदधेः कारणं मेदक्तानस् । तस्याः कार्यं प्रयक्षमेव वाच्यम्; भेदच्लानान्तरस्याचनुभवादिद्यन्योन्याश्रयः । 
अथचा-धमिप्रतियोभिधरितत्ैवन सेदग्रहणे आधारत्प्रतियो शिव्वनिषयतानिरूपितमेद् विषयताच्लाछिन्लाने 
चर्भिप्रतियोगभिज्ञाने आाधरस्वप्रतियोमितप्रकारकनाने सति । भेवन्ञानम् उक्तमेदक्तानम् । धर्मिप्रतियोगि 
शानम् भाघारत्वप्रतियोगिस्वप्रकारशक्तानम् । यद्धि यदीयसंयोगादिभरकारकं वा न्तन; तत्तत्र संयो गादिप्रकारष्छ- 
निश्वयजन्पम् । नहयसंयुक्तत्वेन निश्चितं यत् तत् संयोगादेः संयोगादिसंबन्धेन तस वा पिशिष्टवीः । तथाच्च 
घटादिअकारकश्ताने चटादावदृत्तिस्वन्ञानखेव संयोगादिसंबन्धेन धटादिप्रकारकल्लानेऽपि घटादेः संयोगादि रूपचृच्ति- 
द्यून्यत्वानिश्वयस्य प्रतिबन्मरकत्वं यत् कुसं, तत्र घटत्वाद्यवच्छिन्ननिषय तानिरूपितसंयो गत्वावच्छिश्रविषयताशाङिक्तान- 
ष्वेन प्रतिबध्यता वाच्या । एवचोक्धदन्यत्वकिश्चयाभावस्वेन हेतवे गौरवात् टादौ संयोगादिपकारकन्लानत्येननेव 
हेदस्वम् ¦ उक्तशन्यत्वनिश्चयकारे चोक्तसरानामावाशचोक्तकायौपत्तिः । तथाच धरत्वायवच्छिन्नविषयतानिरूपितमति- 
योशिसानरिष्यताके पटस्वाद्यवच्छिन्नविषयतानिरूपिताधारतानिषयताके च भेदक्ताने घदः प्रहिमोगी पद आधार इलि 
कानमोतुष्वमावदयकमिति भावः । यद्वा~-नेल(कारकभब्रशव्ररणाय पेदर्वाभादत्वादविप्रकरक्मसन्ते विंविदधमा- 



[ विक्षतो भेदखण्डनम् ] गौडत्रह्मानन्दरीयुता । ८०१ 

मेदग्रहे च द्वित्वावच्िच्रघरपरप्रतीतिरिति । नच-सेदस्य खरूपस्वात् खरूपप्रतीतेरेव भेदश्वीत्वेन 
धीद्धयाभावान्नोक्तदोष इति--रङ्खयम् ; खरूपक्षानस्य दितीयत्वाभवेऽपि प्रतियोगिक्नानस्य खरूप- 
ज्ञानातिरिक्तस्य दितीयस्यपेक्षणात् । नच--सवोत्मकमिदमिति विप्ययाद्यनेनेद् न सवौत्मकमिति 
सामान्यतः स्वतो व्याबत्तं वस्त्वनुभूयत इति प्रतियोगिविरो षक्ञानानपेश्चणान्नान्योन्याश्चय इति-- 
वाच्यम् ; सवात्मकं नेत्य सर्वत्वं वा प्रतियोगि तावच्छेदकं खेतर्सर्वत्वं वा । अचे खसद्वेलक्षण्ये 
खासिद्धिप्रसङ्ञात्, द्वितीये अन्योभ्याश्चयस्य स्पष्टत्वात् । नच- सर्वं सच्विदं ब्रह्मेत्यत यथा ब्रह्मा- 
त्मत्वेनापरतीतं सवैमुच्यते तद्वदत्रापि सवैस्मादित्यनेन तदात्मकत्वेनाल्ञातं स्वै विवक्ष्यत इति- 
वाच्यम्; खमग्रहात् पूवं खच्यापि सखाटमनाऽक्ञातप्वात्् खस्य प्रतियोगितापत्तेः दश्न्ते सर्वशाग्दस्या- 
संङचितत्वे तवासंपरतिपत्तेश्च 1 नच--वस्तुतो मेदाश्रयस्यामेदेनान्ञातस्य ज्ञानं प्रतियोगिक्षानत्वेन 
कारणम् , नतु भिन्नत्वप्रकारकन्ञानत्वेनेति वाच्यम्; पव हि चन्द्रे द्वित्वश्रमो न स्यात्, बध्तुतो 
भेदाभावात् । नचु--अस्तीदं न जानामि' "स्वै खद्विद्ं ब्चे'ल्यादिषरु साक्षिलिद्धकाविषय सर्वैः 
^~, ^~ 

गोडत्रह्मानन्दी ८ रषुचन्द्रिका ) । 
वच्छिन्नदिषयतानिरूपितप्रतियोगिलव विषयतफ़धीत्वेन तास्शाधारताविषयताकधीतवेन च देतुत्वम् । नच-तथापि 

भेदैः प्रियो गितानिरूपकलाभावादिनिश्वये नेल्ाकारकूमरयक्चं सादिति-- वाच्यम; उक्तपीभ्यायुक्तप्रयक्षे जननीये 
उक्ताभावादिनिश्चयाभावसखापि सहकारिष्वकद्पनात् । नच--एवमभाचप्रयक्चं नियमेन प्रतियोगिष्वाधारत्व्रकारकं 
स्यात्, तस्प्॒॑प्रतियो गित्वाचु¶्नयनियमात्, नतु कदाचित् प्रतियोगिस्वादिसंसभैण घटादिप्रश्चारकमिति- 
वाच्यम्; प्रतियोगिव्वादेः प्रकारत्वेऽपि संस्षभैत्वे बाधकाभावात्, उक्तेतुव्वाखीकरेऽपि प्रतियो गित्वादेरनुप- 
स्थितस्यापि प्रकारस्वमते तदङ्गीकारात् । पतेन- मेदो न दुर्निरूपः, नहि मेदप्रयक्षे प्रतियोगिष्वादि- 
अकारकथीः, न वा तखा प्रतिथोग्यनुयो गिनो्मेदधीर्हतुः, भयपि तु घटो न पट इादिज्ाने घटत्वपटस्वािप्रकार- 
कन्ञनयोर्दैतुत्वम् । नच--घटः पटाभिन्न इति चिश्वयेऽपि मेदद्तानापत्तिरिति-- वाच्यम्; उक्ततिश्वयसय ब्राधतिधया 
अतिबन्धङृष्वात्, तदुक्तं वौद्धाधिकारे--अधिकरणत्वेनाश्रतीतौ प्रतियोगिर्ठतिः, अतियो गि्वेनाप्रतीतावधि- 
करणस्द्तिश्च दत्र" ति- पास्तम्; घटपरभ्रतीतौ धटपटोभयत्वेन भतीतौ । तद्िशोष्यत्वादिना तदुभयविरोषण- 
कसतदुभय विरोष्यकश्च मेद्ग्रह इति व्यासञ्य वृत्तिधर्मप्रयक्चे माश्रयाणां मेदअहस्य हेठष्वात् खकायै भरतं श्रयक्षमेव 
दविष्वप्रल्यक्षे कारणं वाच्यम्; सेद्लानान्तरानुभवात् । यद्यपि द्विखखय परोश्चक्लानं मेदक्तानानपेक्षम् ; तथपि 

परोक्षसामभ्यसतचे प्रल्क्षं तदपेश्चमिलवदयमन्योन्याश्रयः । भत्र द्विववग्रयक्षस विशेषणतानिशेष्यतवच्छेदकग्रकारक- 
धीविधयोक्तरीदयोभया धरल्रावधाहिमेदक्ञने उभयाधारप्वच्छनसख देतुत्वात्तद्धिषया वा देवस्वं बोध्यम् । नं 
श्ेद्यादि । षरटपटयोः अतीयमानो भेदो घटपटावेव । तथाच तयोक्लौनं स्वस्मिभ्नेव न हेवुरितिभावः । तयोर्भेद. 
सखरूपत्वेऽप्टुभयध्वप्िरिष्टविरोषरणविरोष्यकयो मँदृस्वविचिष्टप्व्यक्षयोरभमयत्वप्रकारकधीर्ैतूः । सा च द्वावियाकारत- 
स्ताभ्यां भिक्ैवेयायेनाह-सखरूपक्नानस्येति । अमेदत्वप्रकारकक्तानखेयधैः । दितीयत्वाभावेऽपि उमय- 

बिषयकतरेऽपि । प्रतियोगिक्ञानस्य असेदस्वकारकथीकारणसख द्वाविलकारकखय । वैखघ्षण्ये स्वख भेदे । 
खासिद्धीति । परयचमेदासिद्धीयथः । र्पष्टत्वादिति । तथाच परटस्वा्यनन्तविशेषरूयैः क्ानासं भवेऽपि खेतर- 
सर्वखख्पसामान्यर्पेण प्रतियोगि धीरस्येवेतति मेदक्लनस्ायेक्चप्रतियो गित्वादिधीसापेक्षलवमस्लयेव । भतियोगित्वन्ञान 
एव ॒स्वेतरभानं ` युनरधिकदोष इति भावः । उक्ताधिकदोषामावमाश्चङ् निरस्यति- नन्येति । सर्वैरिति । 
सवै मिल्यादिवास्यजन्यबोधः सर्बपदजन्यष्वेनेव सर्वविषयकः, नतु साक्षिमानरेण सर्वअहणमिति नेदं युक्तम् । सदैवेति! 
नतु व्यात्तिवुद्धौ श्रतियोगिव्वादिधीः कारणम्, न चा तख भेदग्रह इलथैः । जनकत्वादिति' । यत्तु मेदघ्ा- 
भ्रकारकक्ञाने न अतियोगिधीजन्यमिति, तदिष्ठम् ; सेदत्वभ्रकारक्चानस्थर पएवान्योन्याश्नरयस्योच्यमानत्वात् । नु 
तथापि सेदग्रहकारणीभूतं प्रतियोगिक्तानं साक्षिरूपमस्तु, तथाच तख मेदगरहाजन्यप्वात् कथमन्योन्याश्रयस्तत्राइ-- 

साध्वी चेति । भिन्नतया न गृ्खातीति। घटः पररभिष्ठमेदभतियो गीति भेदप्र परनिष्टमेदप्रतियो गिष्वप्रकारक- 
धीरुपनयिधया हेतुर्वाच्या, एवं "पटः प्रतियोगीत्ति अरैऽपि पटः पटनिष्ठभेदप्रतियोगी नेति धीकाके पटविष्ठभेदो 
घरीय इति क्ञनानुष्पत्तेः तादृशज्ञाने घटः पटनिष्ठमेदप्रतियोमीति धीर्हैतुः । अत एव संयोगेन घटवत् भूतरमिति 
ज्ञाने शरूतरुषंयोगवान् घट इति धीः कारणम् । अत एव च वक्स्यति--“मेदप्रतियोगिष्वेन ज्ञानं सेदधीकारणः- 

मिति । तथाच ताश गने न साक्षिरूपेण । साक्षिणा मेदृअहणे असभेदश्नमोच्छेदापर्तिरिति भावः । साक्षिसिद्धेन 
ग्रतियोगिना साक्षिरूपेण अतियोगिक्लानेन । अथवा मेदअलयक्ष मात्रस्य साश्चिमाश्रस्वान्न तन्न प्रतियोगिक्ञाननन्यता- 

अर. मि, १०१ 



८०२ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः २] 

सखद वस्त्वक्नानाभेदानामिवेदापि साक्षिसिद्धेन भरतियोगिना सहेव व्यावृत्तेः धतीतेनान्योन्याध्चरय 
इति- चेन्न; बिशिषक्षानस्य बिशेषणन्ञानाजन्यरकेऽपि प्रतियोगिसविकर्पकस्याभावज्ञाने प्रयन्वय्य- 
तिरेकाभ्यां जनकत्वात् । साक्षी च प्रमाणमनपेक्ष्य प्रतियोगिपरादिकं धर्मिंमिश्नतया न गृह्णातीति 
कथं सश्चिसिद्धग्रतियोगिना मेदश्रहोपपत्तिः श्यात् ? तदुक्तं चिन्तामणौ अन्यथा--निर्विकस्पकादपि 
घटो नास्तीति वृच्यप्त्तेरिति। नच--पएतावता प्रतियोगितावच्कछेदकपदटत्वादिभकारकक्ञानमान्- 
म्थैनीयम्, नतु धर्मिभिन्नत्वज्ञानपयैन्तमिति- वाच्यम्; धभिंतावच्छेदकमेद्ाज्ञाने भरतियोगिता- 
चच्छेदकतया अभावनिरूपकत्वस्येवाभावात्, अन्योन्यधर्ममेदज्ञाने च विशिष्य स्तम्भात् कुम्भस्य 
मेद्परतीतौ कुम्भात् स्तम्भस्य येदधीप्तिन्योन्याश्चयतादवस्थ्यात् । नजु- त्वन्मतेऽपि बिम्बन्रह्यजी- 
वानां प्रतिबिम्बब्रह्मामेदे ददमनेनाभिन्रमस्यासुष्मादसेदः एतयोरमेद" इयेवं भरतीतिः स्यात् । तथाच 
धर्मिप्रतियोगिभावधीर्दित्वावच्छिन्नधीश्च भेदज्ञानाधीनेति तदिरुदाभेदन्ञानायुपपत्तिरिति-- चेन्न; 
काद्पनिकयेदक्षानस्य धर्मिप्रतियोगिभावदित्वावच्छिन्नक्षाननिवीहकस्य तात्तविकाभेदज्ञानप्रतिबन्ध. 
कत्वायोगात् । किचाभेदं्ञने ने घर्मिरूपप्रतियोगिक्ञानापेक्चा;  तंस्यं निष्प्रतियोगिकवंस्तंखरूपत्वात् , 
सप्रतियोगिकत्वव्यवहारस्तु निरूपकभेदसप्रतियोगिकल्यैन । अत एव--जीचस्य धतियोभितया 
बरह्मामेदनिरुपकस्वे तवभिन्न तथा ज्ञातस्यैवेव्यन्योन्याश्चयः, धर्मिणा सहाभदेन प्रतीतस्येवामेदप्रति- 
योगित्वात् अभ्यथा दहनस्यापि तुदिनाभेदसघतियोगित्वापत्तरिति- निरस्तम्; भेदग्रहस्य तत्र 
भ्रतिवस्यकत्वाच्च । अत पएव--'तस्वमसीःलयत्र च्वपदवाच्यस्य षि दिस्य ब्रह्मभेदरतियोगितवप्रसङ्ग- 
विनिवारणाय विद्यमानामेदस्याखति प्रतिचन्धके अमेदयोग्यचिच्वादिरूपेण श्रतीतिरभेद धीहेतुः । 
भेदश्चमे तु दोष; प्रतिबन्धक इति नाभेदधीरिति परसिद्धान्तं परिकद्प्य ख रूपभेद प्चे स्तुतो ऽ- 
^-^ ~^ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 

- गोडजह्यानन्दी ( कधुचन्द्रिका ) । 
तत्राह--साक्षी चेति । अन्यथा जभावजुद्धेः प्रतियोगितावच्छेदकविरिष्ट्तनजन्थस्वे । न स्विति । प्रतियोभि- 
स्ने मरेदधीः न कारणमिदथेः। सेदज्ञाने मेद्ञानविरोधिन्यसेदन्तन इति यावत् । अमावनिरूपकत्वस्य सेदधी- 
विषयत्वस्य घटस्वपटव्वयोरमेदक्लाने घटत्वे परनिष्टमेदप्रतियोगितावच्छेदकव्वष्ुच्यनुत्पत्तेः तयोभदधीः उक्तबुद्धौ हेतुः । 
तन्न धटदवस्बपटष्वर्वाभ्यां भेदज्ञाने हेतुत्वे धटस्वस्वाद्यजुपस्थितो सा न स्यात् \ सखरूपतो घटत्वपरत्वयोरनुयो गिता- 
प्रतियोगिताचच्छेदकलबुद्धौ स्वरूपतस्योभैदधीरेव हेवुयुक्ता च; घटत्वस्वा्यनिवेरोन राधवात् । चतो घटो न पट 
इयादिरूपो क्तावच्छेदकववबुद्धो पटो न घट इलयाकाया घटत्वविशिष्टय पटत्व विरिष्टे भेदावगाहिष्वेन घटपटयोरिव 

घटसप्वपटत्वयो्भैदावगाहिनी धीर्हेतुः । सा च धरस्वत्वाद्चनवगाहिन्येव; सूदातच्येण अतियोगितया भासमानसेव 
अतियो गित वष्छेदकविशिष्टतया भाननियमत् । एवंच धर्भप्रतियोगिनो भँदज्लानस्याहेतुत्वे तयोरभेदक्षानकादे 
तयोभदघीर्यधप्याप्रादयितुं न शक्यते, तसैव अतिवन्धकव्वात् ; तथापि ध्मिताशरतियोगितावच्छेदकयोरभेदधीहेपुत्वेनैव 
धिंमरतियो गिसेदानस्य हेतुत्वमागवमिति मावः । नयु तावतापि नान्योन्याश्रयः, “स्तम्भो न कुम्भ" इलयादि- 

भेदधीेपुप्रतिोगिखादिक्लने कम्भो न सम्भ इलयादिश्ञानलेव हेतुष्वसंभवात् , तत्राह--अन्योन्यध्यमेदक्लान 
इति । अनुयोगिताप्रतियोशिताक्च्छेदकयो भदज्ञानपेक्षणे ऊम्भादिततुस्यवित्तिवेद्यतया स्तम्भङुम्भयोरेकभ्रतियो शिक - 
मेदप्रहे अपरपरतियोगिकमेदभनमिति भाषः! अथवा--अन्योन्येति 1 बिनिगमनाविरहात् ऊर्भस्तम्भयोरभय- 
त्रो भयप्रतियो गिश्मेदन्ञने प्रतियो गितावच्छेदकस्वादिषीरैतुः । नच--अन्योन्याश्रयपरिष्टारो विनिगमक इति- 
वाच्यम्; तथापि कुम्भो न सम्भ इति जाने सखहैतुपरतियोगिक्ानदैतुतया स्तम्भो न कुम्भ इति क्लानयेक्षणात् 
प्ररस्परसापेक्षव्वस हुवरत्वादिति भावः । इत्येव मिति । णे अभिन्ने इलादिः । तेन द्विस्वावच्छिबुद्छयुपयोगस्य 
.बक्ष्चमाणख नासङ्गतिः । निचौहकस्येति । कष्पितथभिम्रवियोभि भावे कट्पितमेद् एव निर्वाहकः । अयोगादिति। 
-अभेदक्षानकछालेऽपि भाहारयं त्रिकस्परूपं वा सेदत्तानसुस्प्चते; अनाहार्य विकल्पभिन्ने च बाधस्य भरततिवन्धकष्वात् । भतएव 
आहायेक्ञानसामान्वं पुख्षस्य चेतन्य मिल्यादि । विकद्पश्च न बाधप्रतिबध्यः । अथवा--भभेदन्युनघत्ताकव्वेन मेदधीन 
मतिभ्यः इति सैव प्रते जायते; सन्यूनघत्ताकविषयकस्वेन क्षायमःनयोरेव कानयोः अतिवध्यप्रतिबन्धकभावात् । 
दोषनिदोषजन्यववादा. सेदधीनं गरतिबध्येति भावः। यत्तु मेवस्य मिथ्यातवःनिश्चयकाडठे अभे दन्युनसत्ताकत्वेन ्ाना- 

- संभव इति, तच्नुच्छम्; सेदान्तरस्य मिथ्याव्वानिश्चयेऽपि ययोरमेदश्रमा, तयोभेदमिध्यास्वनिश्वयस्यानुभाविफस्वात्ः। 
-यदप्यभेदस्य भेदन्यूनसन्ताकस्वं॒करिं न स्यादिति, तदपि तुच्छम्; स्वया अभेदान्तरख सलयल्स्ीफारेणोक्तस्थले 
-अमेदृश्य सुतरां सद्यस्वस्वीकारत्। तत्र -दशटनतुहिनस्थद्यियाभेदभहे । असति प्रहिदन्धकेः इलस्य कृयमाद--मेदभ्चमे 



[ विङेषतो भैदखंण्डनम् ] गोडत्रदमनन्दीयुता । ८०४ 

इन्योन्यपतियोगिकयो्ट.परखरूपमैदयोरन्योश्यप्रतियोगित्वयोग्यघट परत्व दिरूपेण प्रतीतयोरसति 
धतिबन्धेऽन्योन्थग्रततियोगितया विशिष्टधीः धर्ममेदपक्षेऽपि विद्मानमेद्स्यासति प्रतिवन्धक्े मेद्यो- 
ग्यनीरुपीतत्वादिरूपेण प्रतीतिमेदहेव, दूरस्यवनस्पत्यादौ त॒ दूरादिदोषः पतिवन्धक इति न भद्- 
चीरिति साम्येन खभाधान--निरस्तम् ; वैषम्यस्योक्तस्वात् । नलु-यथा गोगवयसदश्ीलयादो गव- 

यादीनां गवादिभ्यो मेदः सन्नेव प्रतियोगित्वहेतुः, नव ज्ञातः नदि गोगैवयसदशीति परत्यक्षघीरपि 
नियमेन गवयो गोभिन्न इति धीपूर्विकाऽ भूयते, तरां राण धीः; तज मेदवाचिरशब्दाभावात् , 
तथा ग्रद्तेऽयि । अभ्यथा चस्य भत्रपितत्वावौ श्वा एव मेघस्य चेजपु्रत्वा दिज्ञानं, गवयस्य 
गोखादद्ये ज्ञात एव गौ्गवयसदरीति ज्ञानमिति सघ्रतियोगिकपदार्थमात्रे अन्योन्याश्रयः स्यादिति-- 
चेन्न; इष्टापत्ते, अत्त एव सप्रतियोगित्वेन निष्प्रतियोभित्वेन , च भेदसाटदयादि द्वैचं; सर्वत्र 
बाधकसस्वादिति अश्मकं सिद्धान्तः । यत्तूक्तं प्रतियोगि धर्मिंमेवच्रहपूवैकत्वनियमो नाजुभूषत 
इति, तदिषटमेवः तस्यैव सध्रतियोगित्वे बाधकत्वात्, ्रव्यश्च एव सप्रतियोगिकपदाथग्रहेः एवमन्यो- 

न्याभ्रयस्यापायत्वे शाब्दे मेदवाचकपदासकत्वस्यास्मानर भ्रत्य दूषणत्वात् । एवंच प्रतियोगिधीमान्र 
न सेदधीदेतुः; तन्निविकल्पकाद्पि तदापत्तेः, कंठ अ सियोगित्वेन 1 तन्नापि नान्यं भति भततियोगि्वेन ॥ 
तु भेदं प्रति । तथाचान्योन्या्चयः ! नच सभध्रतियोगिकखाखदयाद विं स्यात्; शृष्टापत्तेः, अभे- 
दश्च न सपरतियोगिक इर्युक्तर्वाच्च ! यत्तु यन्न धर्मप्रतियोगिनौ सन्निहितो, तत्न धर्मिभरतियोगिल- 
द्धावथोस्तद्धेदस्य च युगपद्धीः, इवमनेन सदद्रामितिवस् । तथा विद्ेषणविशेष्यभावस्य च युगपद्धीः, 
इमो सद्दावितिवत्; सवैस्य योग्यस्य इन्द्रियसन्निकर्षेण युगपस्स्ैविषयेकङ्ानसखंभवात् । नहि 
मन्मते दण्डीति धीरपि दण्डक्ञानसाध्या 1 उक्तचैतत् यत्र धर्भिप्रतियोगिनोरन्यतरस्यासतन्निधान, 
त्रापि संरकारसचिषेन्द्रियसननिकयेण एकमेव क्ानसुत्पयते, तदनेन सदशाभित्यादिवत्। अन्यथा 
अभेदृक्ञानमपि न स्यात् । वथाचाभ्योन्याश्नरयः । तडुक्तम्--धर्मित्वप्रतियोगिस्वतद्भाा युगपद्यदि । 
विरोषणं विचेष्यं च तद्धावश्चेव गद्यत ॥' इति, तश्न; प्रमेयत्वादिना घटे ज्ञतेऽपि धरटभाष 
दत्यप्रतीतेः. घटत्वादिना घटस्य पूवैमवद्यं ज्ञेयत्वेन युगपदेव धर्भि्रतियोग्यादिबुच्यसिद्धेः । न 
च--तज घरत्वादिज्ञानसामय्रीविरुस्बादेव बिम्बः, तर्स दष्टापत्तिरिति- वाच्यम्; प्रतियोग्य- 
विषयकाभावप्रत्ययापादनस्यैवमप्यपरिदारत् । नच ताडङ्ूपतियोगि्हसामप्री कारणम्; तदपेश्चया 
भ्रतियोगित्रहस्येव रूघुत्वात् । नञु--“अन्यत्वाघ्रहणे श्रोतः कथमन्योन्यसंश्चयः । अन्यत्वं यदि 
सिद्धं स्यात् कथमन्योन्यसंश्रयः ॥' इव्युभयतःपादा रख्रिति--चेन्न; न द्यन्यत्ववुद्धिः व्यवदारक्षमा- 
मपि ̀  निराकरः, किट्वनाविधयकत्वे नोपपद्यत इति ब्रूमः । किच सेद्स्य बिरेषणविशेप्यभावरनेव हेय- 
त्वात् तत्तद्धावपरतीतेश्च मेदप्रतीयनघीनतया दण्डचैजादौ दष्टत्वेन भेद्प्रतीतिप्ररम्परानवस्था स्यात् । 
नच-- ब्रहम जीवाभिन्नं, जगन्भिथ्येत्याद्ावष्यमेदादेर्विंशेषणतया सेदज्ञनस्यपेक्षणीयतय।ऽनचस्था- 
पत्तेः न श्रथमिकाभेदादिधीरिति तवापि संमानमिति--वाच्यम्; अविद्याश्खिपतभेदेनाज्ञतेनापि 
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गोडनर्यानन्दी ( रघुचस्दिका ) । 
स्विति 1 उक्तत्वादिति । भेदभतियोगिकत्वेनासेदक्षाने भेदक्तानापैश्चषणेऽपि न दौषः; तेन रूपैण तयं 
पिध्याखसख इषत्वादिति बोध्यम् ¦ सद्धावयोः स्वरूपयोः । चिरेषणविशेष्यभावस्य जाधाराघेयभावय । 
भ्रतियोग्यविषयक्रेति । नेद्याकारकेयधैः । विद्धोषण विद्ोष्यभावेन धर्मिप्रतियोगिसंखषटतयाः । तद्धावध्रतीतेः 
धर्मिमरतियोगिनोः संसभ॑प्रतीतेः। दण्डचैत्रादाविति । दण्डादिप्ररूारतानिरूपितसा सर्गिकविषयतानिरूपि तचे्रादि- 
विशेष्यताकन्लने चेन्नादौ दण्डादिभेदक्तानं हेतुः; दण्डादेः स्वस्मिन् संयोगादिना बिरिष्टबुद्धभावात्, एकसिन्नपि 
वस्तुनि भेद्मदचायां चिशिष्टबुद्युत्पत्ेश्च 1 तथाच भेदे धर्मिभरतियोगिनोर्वििष्टङ्द्धाचपि सेदे च ध्मिप्रतियोगिनो- 
भेदज्ञानं देतु: एवं तत्रापि तञ्ज्ञानमित्यनवस्येति भावः । नं प्राथंसिकासेदादिधीरिहि । मेदविशिष्ट्ानं 
तस्प्रयोजकम् । मेद तिरिष्टक्तानं च मेदविशिष्टज्ञानान्तरं विना न संमवतीदथंः । समानमिति । तथाच खवखूपसन्तं 
मेदं विना विरिष्टप्रमा न संमवति, संबन्धासंभव्रादिलतावन्प्रान्नमावाभ्यं वाच्यस्, नतु सेदक्षानस्य विशिष्टधीटैतुत्व- 
मिति भावः । अज्ञातेनापीति । अभेदक्षाने तदभावात् , सेदश्नमे न्व सद्भावात् । अन्वयब्यतिरेकतिदधघुक्तेतुस्वं 
नापरपा्स् ; अस्यथा उ्यासज्यत्ृत्तिद्धिदवादिप्रयक्षेऽपि भाश्रयसेदघीरहँतुनै स्यात् । तदपरपेऽपि न ते . निस्तारः । 

मेदमेच्योविचिष्टप्रमायां सखरख्पतोऽपि मेदसाभावतर.; जसेदविशिषटपरमायं तु करिषतमेद् एवासीत भावः॥ 



८०४ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेद; २ ] 

विरेषणत्वरा्ुपपत्तेः । नचैवं तवापि; मेदभेद्ययोः सखरूपतो भेदाभावात् \ भेदस्याधिकरणानति- 
रेकात्, धम भेद् इति पशष तु प्रतीस्यनवस्थोद्धारेऽपि विषयानवस्थाया दुष्परिहरत्वापततेः ! नचाबि- 
दकसेद्पध्च ऽप्यनवस्थादिदोषः; अनु पपत्तरलङकारत्वात् 1 अतणव--अभिन्च बरह्मेव्यज्ञाभेवस्य भिक्रतया 
ज्ञातस्य बिरोषणतमैन तेन सह ॒ब्रह्मासेदबोधनायुपपत्तिः, प्राचीनभेदधिया अतिबन्धादिति- निर 
स्तम्; अनि्वैवनीयभेदज्ञानस्य तासिविकमेदज्ञानप्रति बन्धकत्वात् । किंच धर्मभेदपकष परत्यक्षं किं 
मदमेव गोचरयति, उत वस्त्वपि नाचः भेद इत्येवाप्रतीतेः । द्वितीयेऽपि कि मेदपूरवैकं वस्तु 
गोचरयेत् , उत चस्तुपूैकं भेद, युगपद्वा उभयम् । नाद्य; भेद इत्येवापतीेः, विरसम्यव्यापारायो 
गाच्च । अतव न द्वितीयः न ततीयः वस्तु्रहस्य भेदग्रहज्ञनकतायाः स्थापितत्वात् । नच वस्तु- 
मत्र्ञानानन्तरभाविना विरिण्क्ञानेन युगपदुभयव्रहः; प्रतियोभित्वादिना ज्ञानस्यैव मेदधीहेतुत्वात्, 
अन्यथा पञ्चमीप्रयोगा्युपपत्तेः । तत्न च प्रागुक्तो दोषः. । अतपव--विरिष्टधियो विशेषणज्ञान 
जन्यत्वमते अनयोभेद इति क्ञानानन्तरमिमो सिन्नाविति धियः संभवः, विशेषणज्ञानाजन्यत्वेऽपि 
युगपदेव उभयगोचरधियः संभव इति--निरस्तम् ; अनयोभैद् इत्यादौ षयो लिख्यमानसं बन्धन्रहाथे 
मेदग्रहस्य पूर्व॑मवद्यापेश्चणीयतया अनवस्थाया दुष्परिहरत्वात् । नच बिम्बप्रतििम्बयो जीवब्ह्य- 
णोश्वाभेदग्राहिपव्यक्ष शब्दश्च रिमभेदमेव गोचरयेदित्यादिविकव्पसाम्यम्; अभेदस्य वस्तुसखरूप- 
त्वेनेदग्विकरपानवकोकशात् । किंच भेदस्यान्योन्याभावतवे तत्धतियो गिनोः स्तम्भङकम्भयोत्तादारम्य- 
स्याप्रामाणिकत्वेनान्योन्याभावस्याप्रामाणिकत्वं स्यात्, नच दवैतादेर्पामाणिकत्वे तद्िर्हस्याश्रामा- 
णिकत्वापत्तिः; अतिरेकपश्चे इ्टापत्तेः, अनतिरेकपश्षे त्वधिकरणभ्रामाणिकत्वस्येव प्रामाणिकत्वे 
तच्रतया प्रतियोभ्यप्रामाणिकतेऽपि भामाणिकत्वोयपत्तेः । नच--अन्योन्याभावेऽपि तत्पक्षे तथा्नी- 
क्रियतामिति-- वाच्यम्; तस्याधिकरणरूपतायां शुल्यवादाद्यापत्तेरुक्तत्वात् 1 यच्वप्रामाणिकस्य 
निषेघभरतियोगित्वमित्युक्ते पैः, तन्न वारयाम, किंत्वधिकरणातिरेके निषेधस्याप्रामाणिकत्वमा् 
ब्रूमः नय--मत्र न कुम्मस्सम्भोभयतादात्म्यं निषेधप्रतियोगि, किंतु स्तम्भतादात्म्यं स्तम्भे प्रमितं 
कूम्भगतं निषिध्यत इति न प्रतियोम्यभामाणिकत्वमिति- चेन्न ताद्म्यमाच्रस्य निषेघप्रतियोभित्े 
दूरस्थवनस्पत्योरिव बाधोत्तरकारमिमौ वनस्पती इतिवदिमे शक्तिरजते इति शरतीत्यापत्तेः । न 
चासन्निधानरूतो विशेषः; एतावतापि श्ुक्तितद्रजते इति प्रतीत्यापत्तेः 1 यत्वन्योत्याभावसंसगीभाव- 
योठंश्षणं यत्राधिकरणे भतियोगितावच्छेदकमारोप्य निपेधावगमः, सोऽन्योन्याभावः, यज्ाधि- 
करणे श्रतियोगिनमासेप्य निषेधावभासः स संसगौभाव दति, तन्न; अतीन्दिथे मेदे संसगीभाषे 

गोडनह्यानन्दी ( कघुचन्दिका ) । 
भतीत्यनवस्थोद्धारेऽपीति । भेदथीदेदुसस्योक्तखपलयेनेव्यादिः । बेदपूरधैकं भेदमाजधीपूवैकम् 1 च॑स्तुूरवः 
अत्ियोगयचुयोगिघरादिमात्रीपूर्वरूम् । विरम्येति । विरग्नेनेल्थेः । सेदप्रहणष्े वस्तुमहणाभवि वीजा भावा- 
दिति मावः । अत पव तिरम्यव्यापारादेव । प्रतियोगित्वादिनेति । घटस्वादिमान्ररूपेण क्ञानस्यादेतुत्वेन 
ततपू्वकत्वे मानाभावादिति भवः ! पञ्चमीलयादि ! कारणीभूतज्ञानस्य पञ्चम्यादिनोेखानुपपत्तेः । प्रागुक्तः 
जन्योन्याश्रयः । अप्रामाणिकस्य अप्रामाणकदैव 1 दमौ वनसती ! वनस्पततिरूपे वादासम्य नास्ति । तथाच्च रजत 
तादास्म्यमिह नासीति षेधस्यावक्यकत्वे एतद्यो गिकरजतभरतियोगिकतादारम्यमिह नाखीत्यपि निषेधो वाच्यः; 
उक्तताद्ल्यत्वेन तादारम्यस्य मे भानात् । इम शुक्तिरजते । एतदभयत्र तदाख्यं नास्तीति ! प्रतीस्याचत्तरिति। 
खम्भस्यानारोपे ्रयक्चत्वाञुपपत्तिः । साक्षयसंबन्धादिखपि बोध्यम् । तादातम्यमाच्रं नारोप्यते, कित सप्मोऽपीष्युक्तौ 
स्मादौ छम्मादितादाल्यमभामाणिकरूयेणारोपणीयं वाच्यम् ; आरोप्ये अधिष्टानतादार्म्यारोप्ख तादास्मयारोपसा- 
मान्ये अनुभवसिद्धत्वात् । तथाच तदेव तादास्यं निपेध्यम्; अमनिषेधयोरेरविषयकत्वानुरो धात् । एवंच अभ्रामा- 
णिकरूपेण तादृ्सम्यनिषेधः स्थित पवेति भावः । वस्तुतस्तादास्म्यारोपस्थङे बाधरूधीनिषयसेदस्य मामाणिकत्म्; 
तादार्म्यत्वादिपरामाणिकरूपेणएपि प्रसक्तखायामाणिकस्ैव तादात्म्यस्य निषेधात्, भतियोगिनोऽप्रामाणिकत्वेनैव प्रकृते 
सेदृप्रामगणिकस्वो केः । तथाच स्लभ्भतादास्म्यभ्मो च्ि्व्र्थेति ध्येयम् । असनिधानेति । रजतखासननििततवाजेदंत्येन 
मतीतिः, वनस्पसोस्तु स्रिहिततवान्रेति मावः। तद्रज्ञत इति । नच--इदं न रजतम्, किंतु मयानुभूतं वदिलनुभूयत 
एवेति- वाच्यम्; अन्न यद्रजतमभात्तन्मि्येति धीनं खात्, किंत तदेशान्तरस्थमिति धीः स्यादिति भावात्। अतीन्दिय 
इत्यादि । भभावमसक्षे जरोप्यहेदववे अतीन्दरियाभाषे स्याः । मभावधीमत्रे तद्धेढतवे इ म्यभिचार दखधैः । 



[ पिरोषतो भेदखण्डनम् ] गोडत्रह्यानन्दीयुता । ८०९५ 

च॒ तन्मते अव्यात्ेः । राब्दजन्याभाववुद्धौ उ्यभिचारेणायोपस्याभावनुद्धाबहेतत्वाश्च । किं येद 
खेतरसेदस्य वक्तव्यतया खच्रत्तिविरोधोऽनवस्ा वा । नच-ब्रह्मामेदेऽपि खाभेदस्य वक्तभ्यतया 
सचरत्तित्वं समानमिति-- वाच्यम्; अभेदस्य खनिर्वादकत्वादित्यवेहि । नच भेदे तथा; मेदाधिकरण- 
कमेद्ञ्यवहारस्य खरूपेण निवहः घटेऽपि तथात्वे धर्मपक्चकभेदाचपपत्तेः । किच मेदे मेदत्व्ुपाधि-' 
रूपं जातिरूपं वा वाच्यम् ; तत्र पुनभेदो वाच्यः, अन्यथा भेदत्स्यान्यस्रात् मेदो न स्यात् । तथा 
चान्योन्यच्रसर्था खन्स्यापत्तेः खद्च्तित्ववत्तस्यापि बिरुद्धत्वात् । नच--अभेदेःऽप्यमेदत्वं वाच्यम् , 
तत्र पुनसभेदो वाच्यः, अन्यथा तस्य खामेदो न स्यादिति त्रापि तथात्वापत्तिः, प्रमेयत्वाभिधेयत्वादि- 
वदन्योभ्यवृत्तित्वस्याभेदे अदोषत्वे भेदेऽपि साम्यमिति--वाय्यम्; अस्माकमभेदमात्रस्याभेद्त्वस्य 
च जह्माभेदाभिन्नतया अन्योन्यमिलयस्यैवाभावैनान्योन्यवृत्नित्वस्येवापादथितुमराक्यत्वात् । न्च तर्हि 
घटे घटाभेदस्यर जीवे जीवामेदस्य वा जीवत्रह्मामेदते वेदान्तवेयभ्व॑स्, भेदश्चमनिवर्तकवु्तर्महावाक्यं 
वरिनादप्पत्तेरकूत्वात् । यत्तु भमेयत्वादौ भ्रमितत्वादन्योन्यच्रत्तिरदोष इति, तन्न; आत्माश्चयादितच्- 
दोप्रेण तत्रापि प्रमितत्वासिद्धेः! अतपव न कश्चित् केवङान्वयी । फिच मेद्; किं भिन्ने निविदाते 
अभिन्ने वा । आये मात्पाश्चयोऽन्योन्याञ्चयो वा । द्वितीये तरिसोधः। नच--अभेदानिवोचयत्वादिकं किं 
तदवति तदभाववति चेश्यादिविकष्पस्या्रापि साभ्यमिति--चाच्यम् ; अभेदस्य खरूपत्वेन तज तद्धि- 

गौडब्ह्यानन्दी ( कघुचन्िका ) । 
नसु-प्रतियो गिनमायेष्येयन्र प्रतियोग्यारोपजन्यत्वं नाथैः, कितु प्रतियोग्यजुयोगिनोः संखगेविषयकखवष्याप्या या धीः, 
तद्िषयाभावव्वं संखगभावत्वभ्र । एवं शरतियोभ्यनुयो गिनोस्तादासस्य विषयकतभ्याप्यघीविषयामावस्वं मेदस्वम् ; अप्रा- 
माणिकस्यैव निषेधाभ्युपगमात्, वायुखूपादिसंसरगाचभसिद्धिन दोष इति--चेन्न; स्तस्भनिष्ठं॑सतम्भताद्ासयं ऊुम्भे 

नासीति धीतिश्याभावस्याभावद्वयवबरहिभौवापत्तेः, उक्ततादास्म्यस्यालुधोगिनिष्टस्वाभावात् । गुणो न संयोगीति धीचि- 
षयाभावस्य संसर्गीभावलव्वापत्तेः, संयोगितादातम्यसख प्रतियोगिसंस्मरूपव्वात्् । किच व्याप्यता तत्तव्यक्तितेन 
जभावधीष्वेन मेदघीठादिना वा । आद्ये नानुगमः, दितीये असंभवः, तृतीये अन्योन्याश्रयः । यदपि खाभा- 
वाभावरूपाभावत्वं संवगौ भावत्वं स्ाभावाभावस्वदुन्यामावत्वं मेदत्वम् धटस्यालयन्ताभावः प्राभावादिव, 
स्वाभावरूपघरस्याभावरूपः, घटभेदस्तु सवाभावरूपघरत्वस्य नाभावरूप इति, तदपि न; षटभेदभेदश्य घटेः 
श्रतीयमानख घटरूपस्वेन स्वाभावाभाव रूपसस्य घटमेदेऽपि स्वात्र, स्रसंसगांभावाभावरूपत्वोक्तौ च आतमा- 
श्यात् । नच--स्रा भावानां यावतामभावरूपत्वं वाच्यम् , तथत्व न घटमेदे अतिव्याक्षिः, तख घटस्वरूपं खायन्ता- 
भावं मरलयभावस्वाभावादिति-- वाच्यम्; धराद्यन्तामावमेदस्य घट खरूपटववत् परस्व रूपस्यापि वाच्यत्वेन घरल- 

न्ताभावे परटरूपस्वामावं भरलभादत्वाभावेनार्संमवात्, घटमेदधटस्वालयन्ताभावयो मैदे मानाभाचेनातिभ्याश्चिताद्व- 
स्याच्च । खचन्तीत्यादि । षरभेदे घरभेदान्तरखीकारे भनवस्था, तदस्ीकारे सेनेव स्वस्मिन् मेदव्यवहाते वाच्यः; 
स चायुपपक्र; सस्य. संबन्धासंभवादियथः । पक्षामुपपत्तेरिति । नच-खरूपमेदपक्षे घटादेभदरूपत्नम् , 
धमैभेदपक्षे तु घटादिनिष्ठभेद्स्य धटादिप्रतियोगिकभेदरूपप्वमिति बिरोष इति-- वाच्यम्; मेदसयानुयो गिखख्पस्वा- 
संभवादेव ध्मैमेदपक्षखीकारात् । खच्रुस्यापत्तेः खडत्तितवापत्तेः । मेदलत्वे तदाश्चरयान्यस्य भेदस्य कर्पने तन्नापि 
भेदान्तरमिखनवस्था स्यात् ॥ तस्यान्योन्यव्रत्तिवस्यामेदत्वस्या मेदस्वाकाराजुगतबुदधेरमे द रूपन्रह्यण्येव संभवेनाभेद्स्वं 
न तदन्यत् स्वीक्रियते, भेदष्वं तु भदादन्यद्राच्यम् ; अन्यथा स्वौ नुगतभेदा भावेनालुगतड्द्यसंभवात् , ब्रह्मस्लरपष्वं 
तु भेदस्य निषेध्यस्वादिना निर्मिति भावः । उक्तत्वात् अखण्डाथैवदे बिवेचितत्वात् । प्रञेयस्वावौ अमेयस्वा- 
भिषेयस्वयोः । तन्वदोपेण खविषयसामान्ये ताचिकूताम्रस्यावकदोषेण । दूषकताभयोजकत्वरूपसस्वेऽपि न दोष 
इत्ययुक्तमिति भावः । कथित् कापि ग्यक्तिः । केवखान्वयी सर््त्तिः । तत्र मेयत्वाविच्यक्तौ न सा व्यक्तिवैतैते 
स्ववृत्तितवासंभवात्, सेयत्वव्य्यन्तरं लु वरसेते । अत पव मेयत्वरूपेण मेयष्वं केवरान्वयि; अलयन्ताभावमरति- 
योगितानवच्छेदकमेयत्वखवक््वात् । अत एवं यत्र सेयत्वे यद्भिषेयत्वम्, तदभिधेयत्वेन तन्मेयस्नभिति सावः । 
यन्तु भेदभेदस्वयोरन्योन्यत्वज्ञाने भेदव भेदद््तिः अमिता, तदक चान्यो न्यदक्तितवं नापादनाहं मिति, तन्ुच्छम् ; 
तख ज्ञानेऽपि प्रमरितत्वानियमात् । सेदो - घटादिभेदः; । भिन्ने घटादिभेदविरिषटे घटादिभेदो पिते वा । आये 
आत्माश्रयः, द्वितीये मेदविरिष्ुदधौ भेदज्ञानार्तरं हेतुः, तत्रापि सैव देतुः ! भदन्तानान्तराभावादिदयन्योन्याश्रयः । 
आये ऽपि भेदान्तरविचिष्टस्याश्रयस्वे तादशभेदान्तर्सापि स्नाधितमेद निरिष्टाभितत्वे विषयान्योन्याश्रयः . वटभेदस्य 
धटसमेदथुन्धे खीकारे घटेऽपि तद्ापत्या बिरोधः । खरूपसरेन अदृततिब्रह्मस्ररूपत्वेन । तद्धिकस्पेति । इत्तिनिक- 



८०६ अदैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः २] 

कर्पानवकादात्; अनिवार्यादावस्य विकस्पस्यानिर्बाच्यत्वप्रयोजकस्यासाकमञुङ्नुकत्वात् । नच 
भेदोऽपि खरूपम्; भ्रगेव निरासात् । नच-मेदः खाश्रयत्वयोग्ये वतैते, योग्यता च प्रमारूप 
फलेकोननेया इति-- वाच्यम् ; योग्यताया मेदं विना वकुमराक्यत्वात् । नहाभिन्ने कदापि तद्योग्यता; 
धर्मान्तरस्यापि भेदमपुरस्छय योग्यत्वाधयोजकत्वात्, भेदभेवावन्ञास्वा आमप्रमारूपफकमेदस्येवा- 
जञानेन भेदयोग्यतायाः प्रमारूपफरभेदायुनेयस्वाश्च । (असव्याघातकैरेव जातिभिन्नेः सदुत्तरेः । 
निरस्तं भेदमादाय खात्माभेदो निषीदति ॥" इत्यद्वैत सिद्धौ विशेषतो मेदखण्डनम् ॥ 

अथ विशेषखण्डनम् । 
यु--अस्माकं भेदो न खरूपमात्रम् , कै त्वन्योन्याभावः, सच वस्तुनः सविरोषाभिन्नः, ततश्चा 

भिन्नत्वान्नानवस्थादिः ) भेदप्रतिनिषेर्विंशेषस्य विद्यमानत्वान्न पयौयत्वादिकम् › विरोषश्च मेददीनेऽपि 
एकतरपरिशेषाभावादिनिवाहक इति-चेश्न; पयोयत्वादिप्रमाजनक्षस्य सखरूपातिरिकतस्य विष 
स्याङ्ीकारे तस्यच भेदत्वेन भेदस्य धर्मभेदोक्ययोगात् , विदोषस्यापि भेदः सविद्तेषाभिन्न एव वाच्यः। 
तथाचानवस्थातादवस्थ्यम् । नच वैशेषिकाभिमतविरोषवन्तस्य सखपरनिवौदकत्वम्; एतादश 
विषे मानाभावात् । नञ--'विज्ञानमानन्दं ब्रह्य"ल्यादिवाक्यबोभ्य विज्ञानानन्द्ादीनां त्वन्मतेऽपि 
भेदस्य भेदाभेदयोवीऽखण्डार्थकत्वेन ^एकधेवानुद्रष्टग्यःमित्यादिश्युतिबिरोघेन चाङ्गीकतैमश्चक्य- 
तया मेदग्रतिनिधेविश्चेषस्यापयोयत्वाद्य्थमवदयं खीकार इति अथोपत्तिरेव मानमिति- चेन्न 
भेदः फेकरस्यश्वुतिसोधवत् अजापि तत्तादबस्थ्यात् । ङक्ष्याथभेदेऽपि वाच्याथमेदेनापयौयत्वस्य 
व्यावस्यैमेदप्दवेयथ्यैस्य चान्यथेवोपपत्तेः । किच तवापि ज्ञानानन्दत्वादिनिमित्तभेदादेवापयौयत्व 
मस्तु, कि विददोषेण ! नच-पवं धमो"निति श्ुलखा तयोरपि भेद निषेधात् नैवमिति- वाच्यम्; तर्हि 
विश्नेषस्याप्याध्ितत्वेव ध्सतथाऽस्यापि मेदनिषेधात्तनाप्यतुपपत्तिः 1 नच--ल्लानत्वानस्दस्वयोस्थ- 

गोडब्रह्मानन्दी ( रघ्ुचन्द्रिका ) । 
ष्पेय्थैः । अदुक्रूत्वादिति । श्रपञचे अनिवंच्यस्वादेिथ्यत्वेऽपि घभिसभसत्ताकःवात् खविसुदताप्विकतापरति 
क्षेपकस्वभ्निति भावः । योग्यताया इत्यादि । योग्यता तस््रयोजकधर्मो वा भिन्नो वा अभिन्नो वेदादिवोष इति 
भावः \ नञः खोपहिते भेदो वैते, स्वक्ताने तु न सख्लानान्तरं हेतुः, येनान्योन्याश्नयः, किंहु सखयोग्यताज्ञानम् ; 
तत्रापि प्रमारूपषरुक्ञनं हेतः, तव्राह-भेदामेदावित्यादि । भेदपमास्वं सेदवति मेदप्रकारकधीत्वम् , -अवा- 
धितभनदषीष्वं वा । तथाच मेदञ्चमस्वं भदा मावघरितमिव मेदप्रमाखमपि मेदक्ञानज्ञेयमिति परस्परसपेश्चता दुवौरेति 

मावः ॥ तर्कैरित्यादि---षिशेषद्धेदखण्डनम् ॥ इति खघुचन्द्रिकाथां षिशेषतो मेदखण्डनम् ॥ 

अनवस्थादिः घर्मभेदपक्षोक्तः। परयायस्वादिकं घरमेदादिकाब्दानासेकाथेकस्वादिकमर। पकतर्परिशेषामरचे ति । 
पुकसयैव यत् काय॑ तद्भावेदयथैः । घट इत्यादिग्यवहाराद्धदादिन्यवहरे वेश्चण्येतिः यावत् । खशूपातिरिक्तष्ये ति । 
घटादिस्वरूपातिरिक्तये यथः । रन्न हेकुः--अपयोयत्वेत्यादि' 1 विरोषस्य घटाद्यनतिरिक्तस्वे भेदपदस्य घटपद्एपयी. 
यत्वप्रमपपकस्वं न खात्, तदतिरेके सु धघटादिश्रतियोगिकविदशेषवन्मेव मेदपदनश्चक्यतावच्छेदकम्रिति नोक्तदोषः ।- 
चथा्च विरोषल्यैव भेदसं युक्तम । नहि घटो न पट दयन्न पटग्रतियोगिकत्वेन फंचिदाजुभाविकमिति भावः । विदोषस्य 
घटादिनिष्टविरोषख । भेद; षरादिभिदः \ सविदाषामिश्नः घ्रटादिप्रतियो गिकविरोषान्तरवान् । अनवस्था अनन्तविरोष- 
अयुक्तानवस्था । मानाभावादिति \ विशेषे विरोषान्तरस्तीकारे विरो$पदमेदपदयोः प्रयायत्वादिकं सख रूपभेदपक्षोक्त 
एकव्वाभावप्रयुक्द्चन्यस्वापस्यादिदोषश्च । च पटादिप्रतियो गिकभेद्व्वं परादिप्रतियो गिकस्वाकच्छेदेन वाच्यम्, 
अन्यथा घटे न पट इद्यादिवत् धये घटवारिययपि सात्र । तथाच निदोषाधिकरणष्वावच्छेदकूता अतिरिक्ताः घटादि 
श्रतियोगिव्वेषु फष्पनीयाः । तथाच भेदं एवातिरिक्तो घटातिरक्तो धरादिषु युक्त इति विषे मानाभाव इति भावः । 
भेदस्य सल्ालन्तिकमभेदस्य ॥ अङ्गीक्तुमरक्यतया इखघ्रान्वयः । भसयन्तभदुसंे जानानन्दयोरेक्यासंभवेन नाखण्डारथ 
तम् 1 सेदाभेदयोः सययो; खीकारेण क्ानानन्दयोरभेदसंसयकनोधस्ीकारे तु (एकथे'लादिश्चतिवियोधोऽपीयथैः 
भेदे सलमभेदे । अत्रापि सलत्िरेपेऽपि । . तत्ताद॑वरथ्यात् एकरसश्चहिविरोधतादंवस्थ्यात् । . ज्ानानन्दस्वरूपयो- 
भेदाभावः एव, जपर्यायप्वा दिकं तु श्ानत्वानन्द्बिरिष्टयो मैदादित्या्येनषह--रश्तयेति .1 धमोनिति । (मा-~ 
शपृथक्पदयस्तनेवाजुविश्याक्ती'ति -शुति; + -भोश्नय विश्चेष; आश्रयमतियोमिकरे. तरिरोष; । भावद्यक इति । 



[ विशेषलण्डनम् ] गौडहानन्दीयुता । | ८०७ 

प्रकारात्वनिरुपाधिकेष्ल्ररूपयो रर्थपरकादानिखपाधिकेष्टरूपाधय विशेष आवदयकः इति--वाच्यम्; 
ज्ञानत्वानन्दत्वयोजीतिरूपत्वेन उक्तरूपत्वाभावात्। नच--भाकादाशब्दाभ्रयराब्दयोः पचत्तिनिमित्ता- 
भेदेन पयीयत्वापत्तिः, तत्परिहाराय. विशेषो वाच्य इति-काच्यम्; .पयीयसत्वेऽपि सदप्रयोगस्य 
व्याख्यानव्यास्येयभावादिनप्युपपन्तेः । नच--एवं ज्ञानानन्दयोरेकतस्परिशेषेण मोक्षे आनम्दप्रकारो 
न स्यादिति-- वाच्यम्; तयोभैदाभापेन एकतरत्वस्येवाभावात्, योकैचने तरव्विधानत् । 
एतेन-रोधिततत्पदा्थारैकयस्य न.मेदः, नापि भेदाभेदो, किंल्वलयन्तमेदः, पथं च विशेषानङ्गी 
कारे खथप्रकाश्चेतन्यभाने पेक्याभानापत्तिः; तत्परकारास्य भेदख्रमावि'सेधित्वेऽप्येकयप्रकारास्य 
तद्विरोधः, तस्य निरपेक्षत्वेऽपि रेकयस्य सापेक्षत्वं च नोपपद्यत इति-- निरस्तम् ; आवारकान्नानक- 
िपितादामादाय सव॑स्यो पत्तेः । नच--एकस्या एव शुक्तेा्रतानाघ्रतत्वरे शुक्लयंराभिद एष स्यादिति- 
वाच्यम्; तदंशकस्यकस्य फटस्याभावात् । नडु--पवं धर्मानिति श्रुतिर्स्त मानम्, अत्र हि ब्रह्म 
धमीनुक्त्वा भेदो निर्षिष्यते 1 नच भेदधतिनिधेस्भावे धर्मधर्मिभावो धमौणामनेकत्वं च युक्त- 
मिति- चेन्न; धमौनित्यस्य निषेधाचुबादत्वेन धर्म॑त्वनेकत्वादौ तात्पयौभावात् 1 नच श्युतितोऽ- 
न्यतो ब्रह्मधमीः पापाः; आविद्यकमराच्स्य सराक्षिपिद्धतया पक्तिः । नदु-गुणशणि नोस्मेदपक्षे घरो- 
पलस्मे शुद्काचयञुपटम्भार्थं भेदायेदपक्चे तयोरविरोधार्थम्, अल्यन्तभेदपक्षेऽपि समवायः संबन्धः 
सक्ता सती, अन्ययिरोषो व्याघ्रः, काटः, सदास्ति, देशाः सर्वत्रास्तीव्यवाधितव्यवहाराय विशेषो ऽ- 
ङ्ीकायः, अभावादावप्यस्तित्वादिनीभावादितो भिन्नः; शुणादिष्वनन्तभावेन षडेव पदाथ इति 
नियममङ्गापत्तेः, अनियमपश्चेऽप्यस्तित्वेऽप्यस्तित्वान्तरमिव्यनवस्थापत्तेः, तत्रापि सोऽङ्गीकायै इति-- 
चेन्न; खभावविशेषादेव स्वैस्योपपत्तेः । नच-तरदहि विरेषस्याङ्गीकारेण मन्मलग्रवेशा इति-- 
वाच्यम्; तत्तदसाधारणखरूपस्येव खभावविशेषदान्दाथैत्वेन त्वदुक्तविशेषलनुक्तेः, तत्तदसाघारण- 
रूपेण समवायदेः सखनिधौहकत्वात् । अतणव--सखनिवौहकत्वे हि सकरम कनिर्वेहणकतेत्वम् > 
तश्चैकसिन्विरूदमिति तदुपपादनायापि विरोषाङ्गीकार इति- निरस्तम्; स निवादकराष्दस्य 
खेतरानपेक्षन्यवहारविषयत्वमातार्थकत्वात्, अन्यथा विरोषोऽप्यनवस्थाभिया वर्त्वभिन्न इतिः 
तवाहीकारेण तद्ृषणापातात्, खरूपमेदपक्चोक्तेैकतरपरिरोषादिदूषणतादवस्थ्यापन्तेश्च । नच-- 
अन्त्यविशेषवदस्य धर्मिग्राहकमानेन तादक् खभावतया सिद्धेः पययुयोगायोग इति- वाच्यम् ३ 
दष्टन्त इव दाष्टौम्तिके खरूपातिरेकस्य त्वयेवानङ्गीकारेण वैषस्यात् । यत्तु यत्रैव मेदाभावोऽभेद्- 
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गोउब्रह्मानन्दी ( कभु चन्द्रिका ) । 

अथप्रकादा निरपाधिकेष्व्यक्तेरेकत्वेन तडवजातिरूपव्वस्य ज्लानस्वादौ वक्तुमरक्यत्वेनोक्तम्यक्तिरूपस्वमेष वाच्यम् । 
तथाच चिषे चिना न धमैध्मितेति भावः । वृत्तिविरोषरूपोपाधिमेदेन कद्पितभेदभ्यक्तिषु ्ानखादिजातिषंमव 
इलयायेनाह--क्तानत्वेति । व्याख्यानेति । आकारां श्दाश्रय इति वक्ये शब्दाश्रय इति व्याख्यानम् , भकाक्षमिति 
स्यास्येयम्् । खसमानाथैकत्वबोधकं पदं व्यास्यानम् ! तथाच अकाश्चपदं कड्दाश्रयपदाथेबोधकमिति वाक्याथैवो धः 1 
सथाच आकाशपदाथैमजानन्तं शब्दाश्रषपदार्थं जानन्तं प्रति व्यास्यानसुपयुञ्यते । एकतस्त्वस्येति । नच-- 

एकख परिदेषेणेयेवाथै इति-- वाच्यम् $ एकैव क्ष (नानन्दस्वरूपत्वेनाप्रकाशपत्तरयुक्तवत् । कल्पितांशमिहि । 
चिद्पादानन्द्रूपस्यानादिकद्पितिभेदेन वचिद॑शन्तानेऽप्य नन्दसूयेक्यस्य न क्तनम्; तजञ्जानयेवाधिष्टानक्ञानस्वेन 
सकरुश्रमनितेधिस्वम्र् । विदूपस्य भैरपेश्चस्वेऽपि भेदभाव सखख्पैकष्वर्पेण कष्पितसेदात् खाचेश्चा चिदित्येः । 
फलस्येति । विदरा्तानेऽपि (पूणीनन्दं न जानामीग्ादिष्यवहारवत् श्रङृते फटं नेधेः । साक्िसिद्धतयेति 
आनन्दादौ ब्रह्मधमस्नस्य परोक्षस्वेऽपि श्रतीतिकष्वात् खाक्षिसिद्धत्वम् । अथवा--मम शानसःनन्द दयाद्यपरोश्च- 
तया आस्म धरसैस्वे प्रतीयमानमेव ब्रह्मघमैः । आस्मन पुव प्रस्तुतो ब्रह्मत्वादिति भवः । अयाचन्त; व्यावतेकवान् । 
सदास्ति सर्वकारविरिष्टः.। सर्वत्रास्ति स्वदेदाविरिष्टः । असाधारणखरुप्रसख समवायत्यसं बन्धत्वादिविधि- 
ष्टद्य । प्करूपेण विशिष्टां भ्रति विदोष्यत्वविशेषणव्वयोरभावेऽपि समवायत्वसंबन्धत्वाभ्यां सस्वासद्धिन्नपनाभ्यां 
अन्चविरोष्वव्याचरत्तव्वाभ्यां कारव्वस्वैकाटत्वाभ्यां देशव्वस्वदेशत्वाभ्यरं तयोः संभवः; अभेदेऽपि ताभ्यां कस्पित- 
मेदस्वीकारादिति भगवः । खनिवौहकृत्वात् विकेषं निनेव सनिरोभ्यवम्रमातिरेषणत्वात् \ अतएव विरोषानङ्गी- 
कारदेव ! स्वेतरेति । विशेवेय्थैः । वस्त्वभिन्लः विरोषान्तरं विनैव वक्वभिक्नः । संदुषणेहि । घटादि 



८०८ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः २] 

कार्य च भ्रमितं, तन्नैव षिरोषः कर्प्यते, नतु पमितभेदे घरपरादौ विरोषमादाय मेदल्यागः, नहि सोमा- 
भाषे प्रतीक इति तह्ठाभेऽपि स इति, तन्न; सुख्यत्वनियामकस्य ततरेवाजाभावात् विशेषभेदयो- 
र्भयोरपि खरूपप्थवसन्नत्वेन त्वदयामभङ्गेरनवकारात् । किच भेदः स्वयमेव खकायै करोतु । मभेद्- 
कार्यायै तत्प्रतिनिधिरसित्विव्याचयापत्तेश्च । नचानन्दादावभेदवत् भेदस्य बोधाभाषः; अरोकिकः- 
स्थे इयोः साम्यात् 1 नच्-अमलमानमन् मानम्, तथाहि-बह्खरूपभूतयोवविज्ञानानन्दयोबेह्या- 
मेद्योश्च एकतरपरिशेषाभावः> प्रमेयत्वादेः खाश्वितत्वादिकं वा सेदान्यनियस्यम् , सेदानियम्यत्ते 
सति नियभ्यत्वात्, यत् यद्नियम्यत्त्रे सति नियम्य, तत् तदन्यनियमभ्यम् । यथा संमतम् । जह्मस- 
रूपभूतं विक्ञानानन्दादिकं चा, भेदान्थेक तरपरिदोेषनिधोहकवत्, भेददीनत्वे सति एकतरापरिरोष- 
रूपनिबांहयवस्वात्, यचेन दीनत्वे सति यन्निवौश्यवत्, तत्तद्न्यनिवोदकवत्, यथा संमतम्. । 
साधिते भरसेयत्वादिक वा, भेदान्याघ्रयाश्रयिभावनिवोहकवत्, भेदहीनत्े सव्याभ्रयाभ्यिभाव- 
रूपनिवोद्यवखात्, यथा संमतमिदयादिकमिति-- चेन्न; त्वदभिमतविरोषादस्यस्यैवाबिद्यादेः स्वै 
नियामकत्वसंभवेनाथोन्तरात्, आविद्यकमेद्नियमस्यत्वेन बाधाद सिद्धेश्च ॥ 
न-तथापि प्रलयक्षमत्र मानम्, तथाहि-तन्तुपरादिवुद्धीनां भिन्नघटादिषबुद्धितो वैलक्षण्यं 

तावदभूयते, तच्च न तावत्संबन्धविषयत्वेन; इण्डवदरादिबुदधितो वैरुश्चण्यायुभवत्, नापि 
संयोगान्यस्ंबन्घविषयत्वेन; घटतज््ञानतदभावबुद्धितोऽपि वैकश्चण्यानुभवात्, नापि खरूपव्रला- 
सत्तिसंयोगान्यससंबन्ध विषयत्वेन; घटतद्धर्मिकान्योन्याभावबुद्धेधेटपरादिवुद्धितो वैकक्चण्याभावापा- 
तात्, नाप्ययुतसिद्धिविषयत्वेन; आश्रयाध्रयिभावनियमो ह्ययुतसिद्धिः । तज्नच तदानीं तन आश्चया- 
अयिभावः ङुण्डबद्रादावपि भाति, नियमस्तु न वन्तुपरादिद्ुद्धावपि । नहि तन्तुपरटादिधीः 

गोडजह्यानन्दी ( छघ्ुचन्द्िका ) 1 
विरोषादिपदपर्यायस्वादीलथैः । वैषस्यादिति 1 अन्वेष धर्मिभिन्रत्वेन तद्यावसकस्वं तादास्म्येन खग्यावरकव्वं 
च संभवति, अहते तक्तदोषेभ्यो न निस्तार इति प्रतिद्रुतकेधर्मिमराहकमानं नएवतरतीति भावः । वस्तुतस्तु- 
रूपादेरेव धर्मिव्यावरतकप्वेनालन्तविशेषेऽपि न मानमिति न दच्छान्तः ! तज्ञ सोमे । अन्न विशेषे । तथाच निरोषस्येव 
मस्यस्वापातेन तदसंभवे भेद इति विपरीतं स्यात् । नेति व्यवहारे धिरेषो तरिषय इध्यस्यापि सुवचत्वादिति भावः । 
मेदे सुख्यस्ववाधकं विरेषेक्यमाह--विरोखेति । किंचेत्यादि । यत्तु विरोषस्य भेदकाय अभेदक वा अतिनिधिष्वे 
विवादेऽपि तत्सिद्धिरागतेवेति, तन्मौद्यात्; नहि प्रकते विरोषस्याभेदकार्थं प्रतिनिधिष्वसुक्तम् । किंतु भेदस्य 

बोधाभाव इति । भदस प्रतिनिधिस्वे बाधक इति शेषः । अभेदो यथा ज्ञायते, तथा न भेद इति न ख प्रतितिधि- 
रिति भावः । अलोकिक स्थे क्तानपूर्णानन्दाचेशषस्थे । दयोः भेदविकोषयोः । खास्यात् अप्रयक्षस्वेन कल्प- 
नाहैष्वेन च तुल्यत्वात् । रोकिकस्थलेऽपि समवायः संबन्ध द्लयादौ कद्पनाहत्वेन तुव्यत्वात् । एकतरपरिविक्े- 
घाभावः एषयेव यत् कार्य तदभावः । अविद्यादेरिति । भविद्यात्रकदिितधमेधर्मिभावादेरि्थैः । अदिचा च 
जगाहुपादान्वादिना शला च सिद्धैव 1 तदसिद्धावपि प्रङृताजुमानेनैव तत्सिश्यापातः भदन्लानादिकमाद्ाया्थान्तरा- 
नपायश्च । नु मेदान्यमत्रनियम्यत्वादिकं वाच्यम्, तथाच अविद्यादेनियामकव्वं न भेदं व्रिनेति नाथौन्तरम्, 
तत्राह-आवि्यकेति । तन्तुपरादिषुद्धीनां तन्तुः पट दव्यादिुद्धीनाम् । भिन्नघरादीति । घटः प्टसिश्न 
इयादीलर्थः । बुद्धितो वैलक्षण्यं इद्धिष्ववतेमानधर्मेवत्वम् । विषयत्वेन तिषयत्वाभिन्नम् । घटः पटभिक्ञ हृदादौ 
भदादेः संसर्गो न॒ भाति; तस्य तरत्सरूपत्वात्, कितु भेदाभिन्नं धटारिखखूपमाघ्रम् , तन्ुः पर इल्यादौ तु संसर्गो 
भातीदयर्षः। वेलश्चण्याञुभवात् संबन्धांशवेरक्षण्यानुभवात् । एवमभरेऽपि बोध्यम्। उक्त्य भेदसंसगनु भवादित्यपि 
बोध्यम् । घटतज्क्ञानतदभावघुद्धितः घटो कावः प्रततियो गितासंबन्धेनाभावात् इत्यादिबद्धेः । भलासत्तीति । 
संबन्धेलथेः । घटतद्धमिंकान्योन्याभावबुद्धेरिति । कडर्भिकोऽन्योन्याभावो यस्य कपाङादेः स तद्धर्मिकान्यो- 
न्याभावः कपारादिस्तस्य टे या बुद्धिः घटः कपाकद्वयमिल्याकारा तखा इत्यथः । घरपरादिबुद्धितः षटपटदौ 
घटत्वपरत्वबुद्धितः । बैटक्चण्याभादेति । घटादौ. धरटस्वादिसमवाय संबन्धावगाहिडद्धितो' घटः कपारुद्रवमिति 
बुद्धेः संबन्धांरे वैरश्चण्यमनुभूयमानं न स्यात् ; उभयोरपि समवाय विषयङत्वाविरोषात् । नच--तयोरवैरक्षण्य मिष्ट- 

मेवेति-- वाच्यम् ; कपा घट इतिवत् धटो धटस्वप्रिल्स्यापत्तरिति भावः । यथाश्रुतं त्वसङ्गतम् ; तन्ुपरादिबुद्धेः 
खरूपसंयोगान्य्ंबन्धषिषयकत्वरूपवैरक्षण्यस्यो क्तस्वेन घटः प्रयो नेत्यादिदुदधौ स्रूपसंबन्धविषयकसद घटपयदि- 
धीवेरदण्यख. संभवाव, \ . आश्चयाश्न यिभावनियमः संबत्भानादादिः । ननु युतसिद्धविष्यकत्ववैकश्चण्यमस्तु, 



[[ विदोषखण्डनम् ] गोडन्रह्मानन्दीयुता । ८०९ 

भ्रस्यक्ता । अनयोः संवन्धनादो वा, विभागो वा, न भविष्यतीत्याकारा, न वा कुण्डवदरादिधीस्तयोः 
संबन्धनारो वा, विभागो वा, भविष्यतीद्याकारिका । नापि समवायविषयत्वेन; उक्तन्यायेन संबन्ध. 
नित्यत्वस्य संबन्ध्ययुतविद्धत्वस्य वा तास्फुरणात् । त्मादमेदविषयत्वेनेव वेखक्चण्यं वाच्यम् $ 
अयं घटः, गजादिकं सैना, पमेव तारङ्क इत्यादो पुयेवर्तिना घरादेरिवातानवितानात्मकात्तन्तव 
एव पटः; श्युङ्कः पर' इत्यादावपि तन्त्वादिना परटस्यामेदप्रतीते; । नच--भज परत्वशचु्खत्वयोरेक~ 
स्थत्वमेव भातीति---वाच्यम् ¦ पटशुङ्कयोरेकयस्यापि तजान्तरतेः, अन्यथा काप्यसेदो न स्यात् । 
श्ट; प्ररो" नेति धीश्च सेदविषयां न स्यात् । "दण्डी चेर" दयादावपि दण्डिना चैचस्यामेदो 
भेव । नच--श॒ुङ्खः परर हत्य श्ुद्कवानेव इति भ्रतीयत इति- वाच्यम् ; शुङ्खं रूपमित्यज यत् 
शके तस्येबेह प्रतीतेः । अभ्ययेदापि दण्डीतिवत् शक्ति स्यात् ! भवुष्टोपादिकद्पनं राष्दपिष- 
यकृव्यवहारे, नतु प्रतीतो । पटस्य शौक्ल्य मित्यादिधीने भेद विषया, किंतु संबन्धविषया सति सन्ते. 
ल्यादिवत् मेदाभवेऽपि उपपन्ना च । पटस्य तन्त्वन्यत्वे च गुखत्वद्वयापत्ति; । तन्तुमति परटब्रत्तिश्च 
न स्यात्; मूतौनां समानदेश्ताविपेधात् उयवहासार्थक्रियासेदादिकं तुं पत्रतारङ्कादिवयुक्तम् । 
तस्मात्तन्तुपरादिबुद्धिरमेदिष्थैव । यवि चैवं केवरसेदविष्या, तदि सामानाधिकरण्यव्यवहारं 
न जनयेत्; घटः कट दइत्यादयग्यवदहारात् । तेन ज्ञायते अधिकोऽप्यस्य विषयोऽस्ति । नचायं सेदः; 
घटः न दुक्खं दव्यु्टेखापातात्, सेदामेदाविरोधाय विरोषस्यावहदयकत्वाच्च । तस्र द्योऽधिको 
विषयः स विरोष इति- चेन्न; सत्य्यसेदे कारपनिकमेदमादाय तथाब्यवहारोपपरया विशेषस्या- 
सिद्धेः । तच घटो न शङ्खः इति प्रतीलयापत्तिः; फरुवदेन काव्यनिकसमेदस्य सामानाधिकरण्यादि 
व्यवहारमाजनिवीदकत्वक पनेन विपरीतो द्वेखनं अत्यहेतुत्वात् । तस्दिवं विशेषोऽयं न मानरिषयः 
से । विषादं जहि मत्सिद्ानि्यया सर्व॑सङ्गतिः ॥ इत्यदैतसिद्धौ बिरोषलण्डनम् ॥ 

[क का 004 0111 

गोडग्रह्यानन्दी ( रष्युचन्दिका ) । 

तश्राह-न वा कुण्डेति । विभागो वेति । वाकारोऽनाखायाम् । संयुक्तनाशात् संयोगनाशस्थछ्े विभागायु्पत्तः 
संबन्धनाश्चलेव युतपिष्धिषवातर् । अस्फरणादिति । समवायस्वस्याखण्डलैव भानस्लीक्रेऽपि घट इति बुद्धितः 
पाद्यं घट इति बुद्धौ संबन्धैरक्षण्यं न स्यादिति बोध्यम् । एकस्यत्वम् एकध्भेणि वैरिष्यम् । अन्तगेतेः 
भानात् । न स्यादिति । तनजं तिना यत्राभेदो भाति, तत्रैव वाक्ये नञूपस्वे मेदो भाति । भत्व भ्रुवे घटो 
नेलयादौ न भेदभानमिति भावः । ननूक्तलियमे व्यभिचारः, दण्डी चैत्र इलयादौ भमेदाभानेऽपि न दण्डी चेत्र इदयादौ 
मेदमानातत्राह--दण्डीत्यादि । यच्छुङ्कं यच्चुक्पदाथः। तस्यैवेति । शङ्क रूपं द्धः घट इलयेतयोरेकप्रकारकस्व- 
माजुभाविकूमिलय्थः । शुद्धीति स्यात् छकदिशिष्ट्कारकखमनुभूयेत । मतुज्छोपेति । नच--मतम्कोपविधिव्यै्ः, 
क्षः घट इल्यादिप्रयोगस्याभेदेनेव उपपत्तेरिति--वाच्यमर; स्ररविशेषाथेक्वात् । उपपन्नेति । भेदः 
प्रतिनिधिना विरोषेणेद्यादिः । विरोषस्य खुङ्ख्वादिष्टमेव श्रतियोगितावच्छेदुकम्, नतु शु्धसूपत्वादिकम् । तेन पर= 
छहृूपमिलयादि प्रयोगप्रययौ न । यत्तु रूपं पट इयादिप्रययः स्यादेव, ताद्याभरयोगस्तु प्रथम पुरषबहुप्चनङद्- 
छोदन्तवचिप्रयोगवन्न साधुरिति, तन्न; ताष्दाप्रययस्याजुभाविकस्वाभावात् । वस्तुतस्तु--रुपत्वादिना रूपेन 
घटा्भेदः; मानाभावात्, कितु छङ्कल्वादिना । अतएव मन्मतेऽपि न वथाअरयोगमरद्यौ । सविरोधायेति ॥ 
सविदोषामेदोः न भेदविरोधीति भावः। अभेदः व्याबहारिकामेदे । कारपनिकमेदं प्ातीतिकभेवम् । भिन्नसत्ता- 
कतयेनैवः भेदाभेदौ म ॒बिर्द्धौ । व्यवहारदकायां युक्छिवाध्यत्वादिना मेद पव प्रातीतिकः । भतपएव तन्तुपरयोः 
काय॑कारणमभावोऽपरि प्रातीतिकः । अहेतुत्वादिति ॥ अभेदतरिरोधिविरेषणतय भेद्परकारकथीनेमूसमभिष्याहृत- 
घाक्येनो लिख्यते । तादश विरोषणता च गुणगुण्यादिसमेदस्य कलिते नोक्तग्यवह्टारः । यदा सा कदिपता दोषान्तरात् । 
छदा प्रयो न शुद्ध इति भमो भवलयेवेति भवः । तरषैरिव्यादि--विेषपरिखण्डनम् ॥ तिं ठष्ुचन्द्रकषायां 

धिशरेषखण्डनम् ॥ 

अदरै, ति, १०२ 



१० दरैतसिच्धिः । [ परिच्छेद; २] 

अथं मेदपञ्चके प्रतयक्षप्रमाणभङ्कः । 

पवं प्रयश्चतः भरा्तमेदस्यैव निवारणात् ॥ भसाक्ाष्छतजीवेशमेदादौ का कथा तव ॥ 
तथादि--ईभ्वरस्याप्रलक्षत्वेन तद्धर्मिकस्य तत्प्रतियोगिकस्य वा भेदस्य श्रहीतुमराक्यत्वात् । 

नयच-ईरघमिकयेदस्य जीवाप्रल्यश्चत्वेऽपि खधर्मिकमेद्ः तथापि तसलयश्चः; (नाहं सर्वश्चो नाहं 
नि दुःख इत्याद्यनुभवात् । नच--योग्यप्रतियोगिकत्वमभावयोग्य से प्रयोजकमिति-- वाच्यम्, स्तस्मः 
पिराचो नेदादिभ्रव्यक्षरूपफरबकेन संसगोभावे तथात्वेऽपि अन्योन्याभावे अधिकरणयोग्यताया 
एव तच्रत्वात् 1 वस्तुतस्तु-संसर्गाभतेऽपि न तन्मात्र योभ्यता; जरूपरमाणो योग्यपथिवीत्वा- 
भाव्रहथसङ्गात्, कितु यन्न यत्सचमयुपरुन्धिविरोधि, तत्र तस्याभावो योग्य इति अधिकरणनिय 
तैव स्वोभावसाघार्णी योग्यता । साच प्रकृतेऽप्यस्त्येव; अन्यथा अभेवश्चुतेरपसक्तश्र तिखेधक- 
तापत्तः । मेद्श्ुतेश्च स्वदुक्तप्रसयक्षसिद्धभेदायुवादित्वं न स्यात् । ईशधर्मिकजीवभेदेऽपि "तान्य 
वेद् स्कीणि न स्वं वेत्थ परन्तप । उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः इत्यादितद्धचनाठुमितग्रयश्चसिद्धत्वमेत्रेति-- 
चेन्न; उक्तानुभवस्यान्तःकरणाद्यवच्छिश्चचेतन्यस्थ तद्वच्छिन्नचेतन्यप्रतियो गिकसेदावगाहितया 
शुद्धचे तन्यधर्भिकनिदुःखादिषतियोभिकमेदानवगाहित्वाव् । श्रुतिरप्यवच्छिन्नभेदातुवादिनी । सेद्. 
निषेधश्ुतिस्तु अजुमानादिभ्रसक्तसेदनिषेधपरा † नच श्योऽहमलाप्सं यस्य ममाक्नानसंसातदिः 
सोऽ निढःखो ने"ति खुषुत्तिकाटीनान्तःकरणावच्छिन्नामेदेनाज्ञानाचाश्रयामेदेन च अ्य॒भिन्ञाय- 
मने शद्धे भेदध्रतीतिः, संसाराघारस्य तदनाधारात् मेद् एव द्यावयोर्विवाद्ः, नतु चैतन्यस्य 
चेतन्यादिति-चाच्यम्,; एतावता अज्ञानावच्छिन्न एव सेदव्रहो नतु दधे । नहि खषु्तिकाङे अन्तः- 
कंरणानवच््छिन्नत्ववदेन्ञानानवच्छिन्नत्वमप्यस्ति । यत्तु चैतन्यस्य चैतन्यात् मेदो नास्तीति, तद्स्माक- 
मठंूरुम्; चैतन्ये खाभाषिकस्यासेदस्येवासद्रहस्यत्वात् भषस्परतिक्कखं च । नटि भवतां चेजमेत्रादि- 
चेतन्यानतिक्षयमिति मतम् 1 अहमर्थस्य यथा न शुद्धासमत्वं तथोक्तं प्राक् । साक्षिपव्यक्षस्याध्यस्ता- 
दिखाधारणतया तत्सिद्धत्वमान्नेण सेदे अवाधितत्वमसंभावितमेव । पतेन- जीवानां परस्परं सेद 
प्रत्यकं प्रमाणमिति-- निरस्तम्; नां चेच्र इत्यादेरवच्छिन्नमेदविषयत्वात् 1 "घटो न बह्म, घटो न 
परः, नाहं घट” इत्यादिषल्यक्षस्य कदिपतसेद विषयत्वेन तास्विकमेदासिद्धेः 1 तसात् सेदपश्चे न 
प्रत्यश्च प्रमाणम् ॥ इस्यदवैतसिद्धो भेदपश्चके प्रतयक्षभह्भः ॥ 
भ न ~^ ~~ 

गोडत्रह्मानन्दी ( लघुचन्द्रिका ) 
अननुपरग्धि विरोधि उपक्ध्यापादकफ, जरूपरमाणौ यदि एरथिवीत्वं खातर तदोपकभ्येतेति नापादयितुं शक्यम् $ 

तष्सच्वेऽप्यनुपरुभ्धिसंभवात् , योग्यम्यक्तिघटितसन्निकर्षसेव जा्याद्चाक्चुषो पधायकत्वादिति भावः । अस्त्येवेति । 
स्तम्भो यदि पिशाचः स्यात् , तदा तथोपकभ्येतेव्यखेव अहं यदि निरुःखः स्यां, तदृ तथोपरभ्येयेलयस्यापि संभवात् । 
तान्यदमिव्यादि । न खं सर्वाणि वेव्येखत्र जीवे सर्वेत्तात् भेदोऽथ; आख्यातस्य कठैवावि्वात् । तथाच सवैत्तेऽपि 
जी वभेदथीरीशसासीयभिमानः । वस्तुत आस्यावस्य कवत्ववाचकल्वान्न क्वाचकत्वम् ॥ तथाचोक्तवाक्योपन्या- 
सोऽसङ्जतः । परंतु शर्षलावेव स्वस्मिन् .जीदभेदप्रयक्चवचव मीशस्य । पएवमप्यग्रमाणत्वात् भरमाणखेनोपम्यासो न 
थुक्तं इति ध्येयम् । उक्ताजुभवस्य नादं निहुःख इयदेः । संसाराघार्स्य संसारोपलकषितविद्छक्तः । तदना- 
धारात् तदजुपरुश्चितव्ि्क्तितः । ुताचतापीलयपिनोक्तग्रतिपत्तौ अक्ञानाश्नयभिग्राहम्थै भेदो भाति, न तवक्ञाना- 
श्य इति सूचितम्. । नतु शुद्ध इति । अत्तानोपहिते निदुःखभेदरू्वयाप्युच्यते । तथाच तस्यैवोक्तधीविषयस्व संभवे 
छद्धस्य निहुःखात् सेदे मानाभावः, नहुक्तथीरज्ञानोपहितं नावरम्बते, विंतु शुद्धमिति वक्तु शक्यमिति भावः । 
छडनक्रिति शद्विष्वावष्ठिश्नग्रतियो गिताकभेदा माव उच्यते, तत्तच्छुदवियक्तिस बच्छिन्नप्रतियो गिताकसेदाभायो 
धा, - आचये नाद--तदस्माकमयुकरूरुमिति । चेतन्ये छडढचिति । अभेदस्य शधविष्ववच्छन्नप्रतियोगिताक- 
सेवंभिवसख 1 शुद्धवविष्वं च शुद्ध चिद्न्या विषयक धीविषयष्वम् । द्वितीये ष्वाह-भवत्पतिषरं चेति । चकाराद् 
स कमदुङृरमिलयसयय सञदयः । नजुः “नाष्टं॑निटुःख' इल्यायनुभवात् छदे जीवखरूपे संसारानाधरिशसखरूपात् 
भदतिद्धिरत _ भाह~--भहमर्थस्येति । साक्षिपरयक्चश्यान्तरङ्स्वन्मानान्तराबाध्यत्वमिति परोक्त निरयति-- 
साक्षीति । जीवानां जीवसरूपाणाम् । अवच्छिन्न मेदेति । मनभ्यरीरादच्िकयोभैदेरथैः 1 तकैरिष्यादि- 
नाभ्यक्ष सेद्पश्चकरे ॥ इति ठञ्युचच्छ्रिकायां मेदपश्चके प्रत्यक्चभङ्गः.॥ 

~~~ ^~ ~^ 1 



[ जीवन्रहमभेदाठुमानभङ्गः ] गौडत्रह्मानरन्दयुता । ८६९१९ 

अथ जीषन्रह्यभेदानुमानभङ्गः । 
नाप्यनुमानम् । (१) जीवेश्वरौ, भिन्नो, विखद्धधमीधिक्षरणत्वात् , दहनतदिनवदितयत्र दुःखदेर- 

न्तःकरणादिधर्मैतखेन खरूपासिद्धेः, पकतरैव निदुःखल्व दुःखवस्वयोरवच्छेदकमेदेन दृतय धर्मिमेद(- 
साधकत्वात्; मेदमातरे सिद्धलाधनात्, ताच्िकभेदेः साध्यवैकल्यात् । (२) ब्रह्य, तरतो जीवात् 
भिन्नम्» सर्वैश्चत्वात् , व्यतिरेकेण जीववदि्यताप्रसिन्धविरोषणत्वात् (३) बह्म, ध्मिंसन्तासमान- 
सनत्ताकमेद्वदिति साध्यकरणे असाधारण्यात् , (४७) आत्मत्वे नानान्यक्तिनिष्ठम्, जातित्वात्, 
पृथिवीत्वबदिदयत्रात्मक्यवादिनं भ्रयसिद्धेः, कष्पितभ्यक्तिनिष्रत्वेन सिद्धसाधनाच । (५) दुःखं; 
गुणत्वावान्तरजाल्या सजातीयाश्चनयात् भिन्नाधितम्, गुणत्वादूपवदिलयत्र शाब्दे व्यभिचारात्; 
दुःखादीनामन्तःकरणधर्मस्वेन सिद्धसाधनाच्च, ( ६) विमतानि शरीराणि, खसंख्यासंस्येयात्मषन्ति, 
क्ररीरत्वात्, संमतवदिद्यत्र योगिरारीरे व्यभिचारात् । आत्मा, धर्मिंसन्तासमानसन्ताकात्मग्रति" 
योगिकमेदषान् , दभ्यत्वात् , घटवत्, (८) आत्मा, दव्यत्वग्याष्यजात्या नाना, अश्रावणविरेषगुणा- 
धिकरणस्वात्, घटवदि्यत्र चास्मनो निशुणत्वेनासिद्धेः । चैच््चघ्रप्रतियोगिकोक्तमेदवान् , उक्तदेतो+ 
रुक्त ए्ान्तव दिव्याभाससास्याच्च 1 एतेन-नवीनानुमानान्यपि-बिरस्तानि; (२) ईश्वरः जीवभ्रत्ि. 
योगिकताक्विकसेद्वान्, सवैश्क्तित्वात्, स्ैश्वत्वात्, सर्वैकायेकतैत्वात्, खतन्रत्वाद्वा, व्यतिरेकेण 
जीवत् । (२) जीवो वा, ब्रह्मप्रतियोगिकतास्विकयेदवान् , अल्पशाक्तित्वात्, अद्पशत्वात्, अस्प. 
कटेत्वात्, संसापित्वाद्वा, व्यतिरेकेण ब्रह्मवत्, दव्यादिघरु मेदस्य खरूपत्वेन तद्वखसाधने बाधात् । 
नच विशषमादाय तदुपपादनम्; तस्य खरूपानतिरेकेण तद्रत्वसम्पादकत्वात्> अप्रसिद्ध विशेषणता" 
पत्तेश्च । नच-जीवव्रह्यामेदे ऽनिष्टप्रसकत्या अश्दरव्यात्तिरिक्तद्रग्यत्वादेरिव त्वत्सिद्धखप्रकादात्वादे, 
रिव च साध्यस्य मानयोग्बत्व्तंभव इति- वाच्यम् ; तात्तिकमेदञ्य तिरेकेऽपि उपाधिकर्पितसेदेन 
सवौनिष्परिदारसंभवात् । नच-जीवो जह्य वा, किंचिद्धर्मिकप्रतियोगिज्ञानावाध्यसमेदप्रतियोगीः 
अधिश्ानत्वात्, शुक्तिषदिति सामान्यतः साध्यपसिद्धिरिति-ाच्यम्; यक्किचिदभावप्रतियो- 
गिघरादिन्नानावाध्यमेदग्रतियोगित्वेनातमन्ञानाचाध्यसेदासिद्धेः, खप्रतियो गिज्ञानाबाभ्यभेदभतियोगित्वे 
सध्ये दृष्टान्ते खपदेन शुक्तेदीष्मन्तिके खपदेनात्मन उक्तेग्यांिग्रहदाचुपपत्तेः । यत्तु जीवात् भिन्न 
इत्येव साध्यम्, भिथ्याभेदेन सिद्धसाधनं पश्चा्निरसनीयसिति, तन्न; निरसनोपायस्य निरसिष्य- 
माणत्वात् । नच ब्रह्म जीवप्रतियोगिकधर्मिंसनत्तासमानसत्तकभेदवदिघेव साध्यम्; धिपेन 

गौडन्रह्मानन्दी ( कघ्ुचन्द्रिका ) । 
जीेश्वरा वित्यादि । ईशस्वरूपं, जीवस््रूपाद्धिननम् , तद्न्तिदुःखादिचन्यत्वात् 1 यो यद्ुत्तिधर्मश्ुन्यः, सं 

तदन्यः, यथा दहनधर्मैदन्यस्तुहिनस्तडन्य हयैः । तदीयश्लाभाविकधर्मशून्यप्वं हेतुः, तदीय ध्म्यू्यतवं वा । आये 
आह--दुःखादेरिति । द्वितीये आह-पकत्रैवेति । धर्मिभेदासाधकत्वात् जनौपाधिकमेदासाधकस्वात् । 
जौपाधिकविरुदधर्मः ओपाधिकमेव मेदं साधयतीलथैः । मेद्मात्रे जपाधिकसाधारणमेदे । असाधारण्यात् 
साध्यवत्वेन निधिदथरादितो दैतोग्यौवृत्तखात् । यक्िषिदर्मिलत्तासमसत्ताकमेदेन सिद्धसाधनादययपि बोध्यम् । 
गुणत्वावान्तरजात्या सखज्ातीयाश्रयेति । खडृन्तिय१ गुणखन्याप्यजातिः, तद्विशिष्टखाश्रयेलथ॑ः । खक्षङ्या- 
संख्येयेति । स्समसह्येयथः । उयमिचायदिति । कल्पितघमसंल्यापष्वमादाय सिदसाधनाद्यपि बोध्यम् ॥ 
दव्यत्वव्याप्यजात्या गाना खचृक्तियी दव्यत्वभ्याप्यजातिः, तद्विशिष्टान्यासमवेतबहुष्वसंस्यावानू् । आकादो व्यभि- 
चाराद्भ्रावणेति । असिद्धेः दष्यत्वगुणाधिकरणखयोस्भावात् । कल्पितस्य भूम देहदादावपि स्वात् पश्च तश्छमान- 

सत्ताकरैस्भेभाव एव स्वरूपातिद्धिरिति भावः । कदपिपोक्तसंख्यया सिद्धसाधनाद्यपि बोध्यम् । साम्यात् तक- 
शून्यत्वेन तुस्पष्वात् । पतेन जप्रसिद्धविदोषणस्वाभास्साम्यादिना । अप्रसिद्धविशेपणलयं समथयितुं पुनराह--अभप्र- 

सिद्धेति । द्रवयत्वादेरिवेति | इच्छादिकं, उव्याश्रितम् , गुणत्वादिदादौ अषटदरभ्याधित्तत्वबाधादृष्टान्य ्व्यानितत्व- 
खेव मिथ्याभेदवाघादपरिध्यामेदखानुमितिरिलय्थः । सखप्रकारात्वादेरिवेति । वेयं, किचिक्रिष्ठालन्ताभावप्रति- 
योगीद्यनुमानेनाचे्त्वे सत्यपरोक्षव्यवहारविषयत्वख असिद्धिरिव जीवो जह्य वा किञ्चिद्धभिकेखगदिवक्ष्यमाणाजुमानेन 
जीवादिपरतियो गित च्विकभेद प्रसिद्धिरिति भावः । संभव इति । तथाच मिष्यामेद्वादो ऽमसिद्धः 1 किंचिदरभिंक- 
रतियोगिज्ञानवाध्यभेदेति । किच्चिषरिशेऽ्यकं यत् प्रतियोगिह्ताने तदबाध्यमेदेयैः 1 दृष्टान्ते उदृहरण- 
्राकये । दून्तिके मतिरावाकंये । ठय सिग्देति । अरतिरानाक्यमोधिस्ाभय ावच्छेदकरूपेणोदाह्रणवावपाव् 



८१२ उद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेद; २1 

वरह्मण उक्तीवप्रसिद्ध वरिरैषर्णतैताववस्थ्यात्, यत्किचिद्धम्युक्तौ वटादिधमिंसमानसरेन सिदसाध- 
नात्, विपक्चबाधकरूपवरिरोषाभावे पुरवो्तासाधारण्यापत्तेश्च । यत्तु बह्म जीवप्रतियोगिकताच्िका- 
भेदवन्नेति, तन्न; एवमपि ताच्िकामेदस्थातासिकाभाघेन सिद्धसाधनात्, अभावेऽपि ताचविकत्व- 
बिरोषणे अग्रसिद्धितादवस्थ्यात् । नतु--अज्र जीवप्रतियोगिकताच्िकभेदस्याम्योन्याभावरूपत्वा- 
न्नाप्रसिद्धिदौषः, यत्र हयभावग्यापकतया हेस्वभावो गृह्यते, तत्रैव साध्यप्रसिद्धिरङ्गम्, इद ठु 
जीवतादात्म्यज्यापकता हेत्वभावस्य ब्राह्या । तदभावो हेतुना साध्यत इति किं साध्यप्रसिख्या १ तां 
विनापि भ्याप्तत्रहोपपत्तेः, सन्देदरूपपश्चतासम्पत्तयेऽपि न तदपेक्षा; तस्यास्सिषाधयिषाविरदसद- 
छतसाधकमानाभावरूपत्मेन सन्देहाघटितत्वात्, श्रह्म तस्वतो जीवभिन्नं न वे'ति सन्देदामावेऽपि 
^जीवबह्यणोभैदे तासतिकत्वमस्ति नघे'ति सन्देदसंभवाच्, भरमेयत्वमेतच्निष्ठालयन्तामावभ्रतियोगि 
न घेति सन्देहवदिति-चेत्, न; एवं हि प्रसिद्धेतरभेद; परथिश्यामिव भ्रसिद्धज्ीवमेदो बरह्मणि 
सिच्यत, न तद्धतताच्िकस्वमपि; बयापकव्यतिरेकस्य व्याप्यभ्यतिरेकमान्रसाधनसमर्थत्वात्? 
अन्यथातिप्रसङ्गात् ! यदपि मेदताच्तिकत्वं ध्मनिष्ठत्वेन उदशङ्कि, तदपि साच्याभरसिच्या दुष्टम् । 
नापि ब्रह्य, जीवात् भिन्नम्, दुःखानवुभविवप्वात्, धरबदित्यन्वयि; सवासुभवितरि हेतोरसिद्धः । 
सखनिष्ठेति बिरोषणे जीवे व्यभिचारः; दुःखस्यान्तःकरणनिष्ठत्धात् , पिथ्यासेदेन सिद्धसाधनाच्च ॥ 
नच- भेदे साध्ये अर्थशुन्यभ्रान्या सिद्धसाधनोक्त्ययोग इति-- वाच्यम् आन्तेवस्तुदुन्यस्वस्येवा- 
भावात् । उक्तमिदमनिवीच्यवादे । नचेतदलुमितिबिषयतया भरामाणिकत्वेन सिख्यतः कथं मिथ्या- 
त्वम्$ अनुसितिविषयतायाः प्रामाणिकत्वे अतश्मत्वात् 1 नचेवे मिथ्यात्वाद्यदमानेऽपि कल्पित. 
-पिथ्यात्वादिना सिद्धसाघनापत्तिः; कदिपतसत्वं व्यावहारिकत्वभभिप्रेतं भातिभासिकत्वं वा, आद 
इष्टापत्तेः, अन्ये हेतोस्खसमानसत्ताकसाध्यसाधकतया प्रातिभासिकत्वाप्रसक्तेः । एतेन- रह्म, 
जीवभ्रतियोगिकघर्मिंसत्तासमानसन्ताकभेद्वत्, दुःखानञभविदठत्वत्, अशथरान्तत्वात्, असंसारि. 
स्वात्; धटवत्। जीवो वा, ब्रह्मभतियोगिकतादग्धेदवान् , अस्वैराक्त्यादिभ्य इति- निरस्तम्; 
उपदहितस्य पक्चत्ते धमिसमसत्ताकरे सिद्धेऽपि वास्विकत्वासिद्धेः सिंदसाधनात्, शोधितत्छं- 
पदार्थयोः पक्षत्वे तयोधेरमित्वामावेन बाधापत्तेः । नच--ध्ित्वाभावं भ्रति धप्रित्वाघर्मित्वाभ्यां 
उ्याघातः; ह्मणः सवेनिषेधखरूपत्वेन व्याधाताभावाद्, नच धर्मिरान्देनाध्रयमात्रविवक्षा घर्मिस- 
वदाश्रयस्वस्यापि तच्रासचस्वात् । यत्तु घर्मिरब्द्स्य पित्रादिशब्दवत् संबन्धिशब्दत्वेन य॑ल्किचिद्ध- 

~^ ^-^ ^-^“ 

- गोडन्ह्यानन्दी ( लघुचन्दिका ) ! 
व्याकि्रहेयथः । थतु प्रतिोगिसामान्यक्ञानाबाभ्यत्वं निवेदयमिति, तुच्छम् ; अस्मनोऽपि प्रतियोगिसामान्या- 
न्तगैतत्वेन तदबाभ्यभेवाप्रसिद्धेः । नच--बाध्यस्वं किञचिनिष्ठालन्ताभावम्रतियोगीयनुमानेनाबाध्यत्वप्रसिदिरिति- 
वाच्यस्; तावतात्मन्यबाध्यत्वसिद्धावप्यवाध्यभेदप्रतिद्धेः ॥ भगृद्यमाणविङेषावस्थायाेवासा घारण्यं दोषः, प्रृते त॒ 
तकण विसेषावस्थाम्हृान्ासाधारण्यमिति परोक्तस्य दूषणायाई--विपक्षवाधकरूपवि दरेषेति'॥ वक॑गृदीतविरोषे- 
ल्यथैः । यत्र दीलयादि । ब्रह्मयभावन्यापकत्वेन धूमाभावख ्रहणस्थले वद्धत्वेन प्रतिद्धिरपेश्षयते; तां विना वह्वथ- 
भावत्वेन प्रहणासं भवाच्› बह्वयभावाभावत्वरूपाचुमेयतावच्छेदकरूपेग प्रतिद्धि्तु तत्रापि नपेश्ष्यत इति भावः । 
साध्यते मुमीयत्ते । साध्यग्रसिद्या तादाम्याभावअसिश्या । उयासिग्रहेति । तादात्म्यव्यापकाभावयतियोगिल- 
अरहेव्य्थः । मेदस तादाक्याभावस्वे मानाभावात्तादुत्म्येन जीवं प्रति व्यापकताक्तानान्न जीवभेद नुमरितिसंभव इति 
त॒ युक्त वक्तुम् । व्याप्यव्यतिरेकमात्रेति 1 नु-मिथ्यमेदो नेश्यव्यतिरिक्तः, शुक्तौ तदैषये सलयपि मिश्यात- 
डेदसम्वादिति--चेत्, रान्तोऽसिः देक्यन्यतिरेकत्येनैव भेदफर्पनाव् , भ्रातीतिकसमेदख व्यावहारिकैवकयविरोभित्वा- 

` आचेऽपि तथाकटपनायां बाधकाभावात्, अकृते त॒ तास्िकम्ीवस्वरूपेक्यानिरोधित्यतिरेकत्वेन व्यावहारिकभेद- 
कट्पनसंभवपत् 1 जीवात् जवस््रूपात् । जीवे जीवखरूपे । डुःखस्य खनिषठदुःलाजुभवितृत्वस । अन्तःकरण- 
निष्ठत्वात् अन्तःकरणोपहि वतै्ठस्वादनिद्योपहितनिषतवा्वा । ब्रह्मणस्तु नोक्तातुभविवृत्वम् ; सखनिष्टपदेन खघमान- 
सन्ताकस्वनिषटव्वस्य वाच्यत्वात्, अन्यथ अद्यणो वुःखाद्िजगढुपादानस्वेन सखरूपासिद्धः । पतेन दुःखानलुभविवृसं 
दुःलाञ्चभवनन्यविष्तियादयूल्मखम् ) _ अतो नासिद्धिरिति- परास्तम्; विकियादिजिगदुपादने तच्छ्न्यस्वासिद्ध, 
विश्छियायां मिथ्यात्वज्ानेतैव ब्रह्मणो जीवात् निरोषात् । धामिसमानसत्तकेलस् विश्धियानिङ्ञेषणत्पे जीवस्वरूपे 
उ्यभि्वारः । हेतो; -अ्याहिपक्षधमेतादतः । पलेन सिद्धसाभनादिना + -तदेद बिष्णोति--उपहितस्येति । 



[ जीवन्रहाभेदाुमानभङ्गः ] गौडब्रह्मानन्दीयुता । ८१३ 

भिखमसन्ताकतया न सिद्धसाधनमिति, तन्न; शाब्दखभावोपन्यासस्याघुमानं भ्रस्यपयो गात् 1 
पतेन- धर्मिपदस्थाने खपदमिति--अपास्तम्; धर्मिपदतुख्ययोगक्चेमत्वात् । अतप्व-धर्मिंसत्ता- 
समानसत्ताकपदस्थने पारमार्थिकेति वा, यावत्खरूपमघुवर्तमानेति वा, खाक्ञानाकारथेति वा, 
सक्षानावाध्येति वा विेषणं देयम्, खपदस्य समभिन्याहततत्तपरत्वस्य ्युत्पत्तिसिद्धत्वादिति-- 
निरस्तम्; आये साध्यवैकरयाच्च । नच-घटो जीवप्रतियोगिंकपतियोगिक्नानावाध्यमेदेवान्, जीव 
धर्मिकधर्मिज्ञानावाध्यामे दाप्रतियोगित्वात्, यत् यञ्जानावाध्ययद्धर्भिकामेदाप्रतियोगि तव् तञ्जञो- 
नाबाध्यतट्पतियो गिकमेदवत्, यथा दृर्स्थवनस्पर्योरेक इत्याद्युमानेन साध्य सिद्धेनीपरसिदि- 
रिति-षाच्यम् ; यच्छब्दानजुगमेन पक्षधर्महेतो वयाप्टयग्रहात्, धर्मित्वप्रतियोभित्वादिसामान्या- 
कारेण व्यापिग्रहे विशिष्य साधनायोगात् । नच--एवं खध्रागमावन्यतिरिक्तेव्याद्तै का गतिरिति-- 
वाच्यम्; तच्राप्येतहुषणसं्चरेण व्यतिरेकिणि वाछमानान्तरे वा तात्पयौत् । नापि-- रह्म त्वतो 
जीवाभिन्नं नेति साध्यम्, एवंच न साध्यवेकटयदाङ्कापि, त्वन्मतेऽपि, कर्पते कर्पितजीवात् 
तासिकसेदवत्ताच्िकापेदस्याप्यभावादिति--वाच्यम्, ताच्िकासेदस्याताच्िकेनाभवेन सिद्ध 
साधनस्योक्तत्वात् । नापि-जीवेभ्वरो, धर्मिज्ञानाबाध्यपरस्परप्रतियोगिकमेदवन्तो, विरुद्ध धमोधि- 
करणत्वात्, वदनतुहिनवत्, विरोधश्च परस्परात्यन्ताभावरूपत्वं, तच्याप्यत्वं वा, कारसेदेनापि 
सामानाधिकरण्यायोभ्यत्वं वा, संयोगतदलयन्ताभाकयोश्च सामानाधिकरण्यं मतद्वयेऽपि नेति नं 
तदाश्रये व्यभिचार इति-वाच्यम्; धर्भिपदमादाय दोषस्य प्रागेवोक्तत्वात्, अव्याप्य्तिदुःखश- 
ब्दाचधिकरणे व्यभिचाराच्च, जीवनत्रह्यासेदलिद्धो स्वतच््रत्वास्वतन््त्वादीनां सामानाधिकरण्यायो. 
ग्यत्वरूपविरोघय्येवासिच्या खरूपाकिद्धेः, करिपितसावैदहयासार्वश्यादिव्यवस्थाया वणे हखत्वदी. 
थेत्वादिम्यवस्थावत् कष्पितमेदेनैनो पपच्या खाभाविकमेद् प्रद्यप्रयोजकत्वाच्च । नच “अस्पराक्तिरल 
चेश्यं पारतच्यमपू्णैता । उपजीवकत्वं जीवत्वमीरात्वं तद्धिपयैयः । खरामाविकं तयोरेतन्नान्यथा तु 
कथञ्चन ॥" इत्यादिश्रुया सव॑श्यादेः स्वाभाविकत्वोक्स्या कद्पितत्वासिद्धिः; अनाद्य बरिधासि्दत्वे- 
नेदानीन्तनत्वाभावेन च सखाभाविकरत्वोक्तेः, तच्छब्देनोपहितयोरेव परामरीत्। न तत्र खाभ। 
बिकत्वोक्तिविरोधः; न द्युपदितेऽपि सर्वै्त्वादिकमागन्तुकम् । नापि-- नह्य, खज्ञानावाध्यजीव- 
भरतियो गिकमेदवत्, पदार्थत्वात्, घरवत्› चेतनत्वं, जीवत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकघर्भिज्ञानावाध्य- 
^ 

गौोडन्रह्मानन्दी ( ठश्ुचन्द्रिका ) । 
ईशत्वजीवस्वोपहितयोः सिद्धसाधनात् डैरध्वादुपहितसमसत्तकर धटादिरूपधर्मिंसमसत्ताकं च मेदमादाय सिद्धसाध- 
नात् । धर्मित्ववत् क्षानषिदोष्यत्वचत् » संखगोजुयोगिस्ववद्वा । पारमारथिकमेदाप्रसिदधेराह--यावत्खरूपमयुवतं- 
मानेति । बह्यस्लरूपकारुखव्यापकस्वकाटत्वस्य तद्र्थसख सिथ्यासेदेऽपि संमवेन सिद्धसाधनादाह-~खाक्ानेति । 
अनादिमिथ्यासेद्मरादाय सिद्धसाधनादाह--खक्षानेति ! साध्यवैकरयात् धयाविदृततिमेदे एारमार्भिकस्वामावाव् । 
नाप्रसिद्धिः । नोक्तमेदे उक्ाभवः । नयु यखतत्वे न निवेशये, किंतु धर्मिच्प्रतियोगित्वे एवः तत्राह-- 
चर्मित्वेति ! यक्किद्धिदिव्यादिः । भरमिभ्रतियो गिसामान्यनिवेरे त॒मां प्रयसिद्धिः; भेदादिभरपञ्चस्यारमरूपधमिम्रति- 
योगिभीवाध्यस्वात् । विशिष्य जीवक्तानाबाध्यष्वेन रूपेण । तथाच घटादि रूपम्रतियोगिक्तानाबाध्यप्रिध्याभेदख 
चटादौ सिद्धिः स्यात्, नहु जीवक्ानाबाध्यस्नेदखेति भावः । ननु-जीवस्वरूपस्य त्वन्मते धर्भपरतियोगित्वाभावात् 
धर्मिप्रतियोगिसामान्यज्ञानाबाध्यमेदो नाभरसिद्ध इति-चेत् , तर्हिं जीव खरूपक्ञानाबाध्यमेदापिग्योदेदय सिद्धिः 1 
अन्न जीवस्वरूपस्य सद्रपत्वेन दद्यमात्रस्य तदभेदत्खरूपासिद्धिरपि बोध्या । एतेन-- जीवस्वरूपं दूरस्थवनसपद्यो- 
रेकं चेसन्यतरक्लानाबाध्यन्नेदत्वेन साध्यत्वाज्ननवुशमादिकमिति-अपास्तम्; सदरूपान्यरूपेणासेदाम्रतियोगिरवस 
हेतुत्वे तु सख्वरूपासिद्धिवारणेऽपि अध्रयोजकत्वम् । तादशभेदस्य व्यावहारिकत्वेन तद्भरतियो गिष्वखय ॒भ्यावहारिकभेदे- 
नेवो पयन्तेरिति ध्येयम् । अनुमानान्तरे स्वपदस्थने पक्षदष्टान्तान्यतर पदभवेदेनानुमाने । अनुदररतकौणां तत्रोक्त 
व्वाज्ञामयोजकता । विरोघश्चद्यादि । तथाच जीवेक्षस्व रूप्योरेकमपरस्मात् धर्मजञानवाध्यभेद्वत् सरधमीलन्ता- 
भावात् तन्याप्यात् सर्वदा खधर्मसामानाधिकरण्यायोम्याद्रेति अयोगः । खवा भाविकत्वस्य धर्मिसमानपत्ताकस्वरूप- 

स्वेऽप्याह-- तच्छब्देनेति । आगन्तुकं धर्मिसमानसत्ताकान्यत् । ज्ीवसावच्छिन्नैति । जीवस्ररपप्वावच्छिके- 

स्यथः । जीवते जीवखरूपनिषठे अनिधराश्रयरवादौः । ननु बरहयजीवसररूपथो भेदाभावे अह्मणोऽपि संसारित्वं स्यादिया- 
राज्य संमरि्वसनिषाभवावं बा यं म्यानरण तस्यं बरा । आयेऽपि छङ््मगस्दापादते, उपहितस रा । भाषे 

[ 



८१४ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः २] 

भेद्बह्ति, सर्वचेतनव्तितंवात्, चेतनाचृत्तित्वरहितत्वादा, राब्दार्थत्ववदिति--वाच्यम् ; खपद- 
घर्मिंपदानज्धगमतादवस्थ्यात्र्, अन्त्यहेतोजीवसे व्यभिचाराच्च, जडवृत्तित्वाद्ुपाधिसस्वेन विपश्च- 
चाधक्रामावेन चापरयोज्ञकत्वात् । बरह्मणो जीववत्संसारित्वापत्ताविष्ठापत्तिः 1 कल्पितभेदेन वा 
परिहासे विधेयः 1 तदुक्तम्-अप्रमेयेऽदुमानस्य ध्रवृत्तिन कर्थचन । प्रमेयस्य त्वनात्मत्वात् तत्र 
मेदातमेष्यते ॥' शुद्धचेतन्ये धमौनधिकरणतयानुमानाप्रलरः ! यज्र पसरः, तत्रेष्टापत्तिरिस्यर्थः । नच 
पवमेक्यालुमानमपि कथम् १ भवत्पद्यस्य तदैक्यादुमिति; कथमिति पठितुं शक्यत्वादिति- 
वाच्यम्; शु्धचैतन्यैक्यस्य द्ाब्डैकगस्यत्वेन तच्रानजुमेयत्वस्येष्टत्वात् ! नच तदचैक्यादमानोपन्या- 
सानर्थक्यम्; तस्य सेद तारिविकत्वश्रममान्नरनिरसखफरुकत्वात् । तसात् *अभ्रसिद्धविरोषत्वादन्य- 
थेवोपपत्तितः । सर्वदात्तयर्पशकतयादेने भेदे तच्नता ततः ॥ इ्यद्वेतलिद्धौ जीवत्रह्यमेदायुमानभङ्गः ॥ 

अथ जीवपरस्परभेदालमान सङ्धः । 
एवं जीवानामपि न परस्परमेदाञुमानम् । चेतो नैच्रध्रतियोगिकधर्मिकानाबाध्यमेववान्; 

मेत्रभ्रतियोगिकताच्तिकामेदवान्नेति वा, मालसंहितदुःखानयसन्धादत्वात्, मेषस्सतसर्वास- 
तत्वात्; मे्रालुभूतस्वौनयभ वित्वा, धटवदित्यज्च प्रथमसाध्ये धर्मिंपदतिकष्येन द्वितीय 
साध्ये ताचिकामेदस्यातात्िकसेदेन सिद्धसाधनात्, उपदितस्य पञ्चत्वे अथौन्तरात्, चैत- 
न्यमाचपक्चते हेत्वसिद्धेः, साधनैकदेशास्यानयुसन्धानादेरुपाधिष्वसंभवाचच । विमतो बन्ध- 
ध्वंसः, खप्रतियोगितावच्छेदकावच्िन्नाधासप्रतियोगिकग्रतियोगिज्ञानावाध्य सेदवन्निष्ठः, बन्ध 
श्वसत्वात्, संमतषत्, जीवः, संसारी, संसार्वेसाघासो वा, खज्ञानावाध्यज्ीवप्रतियोगिकः- 
सेदवान. संखारिप्रतियोगिकखक्षानाबाध्यसेदवान् वा, खन्ञानावाध्यस्ंसारष्वसाधिकरणथति- 
न~~ ^^ ^^ ̂ ~ न "^^ ^ ^^ ^^ ^~ ^-^ ^^ 

गोड्रह्मानन्दी ( रधुचन्द्िका ) 1 
आद-जह्मण इति । जीववत् जीवस्रूपवत् । आद्यद्धितीये व्वाह--करिपितसेदेति । उपहितसारिचयाश्रयस्य 
जीवस्य जयुद्धएत. कल्पितमेदेवयथेः । अतिनिस्बत्योपहितं भरस्येवाचरणस्; उपाधेः अतिदधिम्बपश्चपातिस्वात् 1 छुढस्य 
तिम्बत्वोपहिरस्य च ब्रह्मणः परतिषिम्बात् कद्पितसेदेन न तप्रयावरणमिति वार्थः । घमौनधिकरणतया मेदाचु- 
सापकधसमनधिकरणतया । अबिद्याश्रयत्वख्पसंघारिखखेष्टतेन तदापत्तिरूपतक्छप्रदृस्या चेति शेषः । अथवा- 

अद्यणः; अषिदयोपहितब्रह्मणः । खंसारित्वापत्तो अवि्याश्रयत्वापत्तौ । चा्ाब्दस्त्वभेकः । परिहारः यं भरल्ावरणं 
तत्वपरिहरः। धमोनधिकरणतया सेदाजुमापकादिसर्षध मानधिकरणतयेति बोध्यम् । दृष्टापत्ति; सिद्धसाधनम् । 
तस्येद्यादि । बह्म न जीवभिन्नमि्यादिवक्यस्य सेदामावादिप्कारकधीद्वारकाखण्डा्धीहेतुतया सर्वभपञ्चो च्छेदक- 

स्वेन गेदतास्विकताधीनिववेकल्रमिल्य्थः ॥ तरक्रैरिल्यादि- चितो सेदाडुमाभिदा ॥ इति ठशुचन्द्रिकायां 
जी वद्य ेदादमानभङ्गः 

ताखिकासेद्स्य ताप्विकोऽभेदो यत्र तख । उपाधित्तरेति। न वु--यत्रयत्राजुसन्धावृष्व, तग्र तत्रोक्तभेदाभाव 
इति व्यतिरेकव्याक्ष्यमावात् नायञपधिप्ति--चेत् › आन्तो ऽसि । परादौ यत्र यघ्रोक्तमे त्रमेदस्तत्र तत्राननुसन्धः. 
तत्वम्; मेन्रादौ यत्र यत्रानुखन्धावृष्वं, तन्न तमरोक्मेत्रमेदामाव इति व्याभिद्वयस्य मन्मते सच्चा । नच--द्विती. 

यसखाघ्याभावसय घटादावपि सखेन तत्रानुसन्धावृत्वाभावेन न द्वितीयभ्यासिरिति--वाच्यम् $ उक्तमेदरूपद्वितीयसा^ 
ध्यख मन्मते मिथ्यात्वेन तद् भावस्य घटादौ सत्वेऽपि त्वन्मते तदसचवाव् , द्वितीयब्याघेषूपाधितायामतच्र्वाच्च । अन्न 
द्रारीरजन्यस्वे श्रीरखेव मेत्राुसहितेयस्य तैयध्यैम् । अननुसन्धातृषं तु खरूपालिद्धम् । यथाचोक्तमैयर््य प्रामाणिकं, 
तथा अथमपरिच्छेदे रपञ्चसत्वानुमानभङ्गे विवेव्वितम् । जीव इत्यादि । जीवः, जीवभेदवान् , संसारी संसारिभे- 
दवान् › संसारध्वसवान् , संसारध्वंसवद्धेदवानिति ऋमो बोध्यः । जीवस्वोपहितयोभदस्य सिद्धत्वात् संसारीयादि । 
अविद्यारूपसंसाराश्रयत्वमनिद्योपहितसयेव । तथाच तयो मेदस्यापि नानातरिचपक्षे लिदधतत्-संसारष्वेसेद्यादि । 
उक्तध्वंसवस्वेन व्यवहियमण तदुपरक्षितजीदखरूपं ध्वरंसवदन्तार्थः । अर्थान्तरवारणय-- खज्ञानाबाष्येति 
वाच्यम् । स्वं पक्ष; । कालादुतरिादिना सरीरएदिप्रहणम् ; बयदि्व्स्य भूतरादाविवाविद्यादिवन्धध्वंसख इारीरा. 

दृबषि -अप्रितिसंभवात् । प्रतेन~मेददति देरो दैरिकसंबरभेन दततस्पाप्यावान्राधीस्तरपिति--अपास्तम्. 1 



[ जीवभेदावु्कुतकंभङ्गः ] गौडनरह्यानन्दीयुतां । ८१५ 

योगिकमेदवान्वा, पदार्थत्वात्, घटवत्, विमत आनन्दः, खनिष्ठदुःखविरोधित्वव्याप्यधमेण 
सजातीयप्रतियोगिकखक्ञानावाभ्यमेदवान्, दुःखबिरोधित्वात्, दुःखाभाववत्, “इत्यादिषु बन्ध- 
प्रतियोगिकयेदषतिः कारादौ ध्वंसस्य व्रियमानत्ेनाथौन्तरात्, इुःखनिगरुखाधारणवबन्धत्या- 
संभवाच्च, खपदानयुगमाच । चेचबन्यध्वंसः; चेज्रवन्धाधारप्रतियोभिकयेदवन्निष्ठः; बन्ध्वंस. 
त्वात्, संमतवदिस्याभाससम्याच्, षिपक्षवाधशाभावाच्च । ध्वंसश्रतियोगितावच्छेदक न नाना- 
न्यातुगतबन्धत्वम्, तस्य सामान्याभावत्वाभावात् । पतेन--आत्ममा्भेदे भात्मा, आत्म- 
प्रतियोभिकखन्ञानावाभ्यसेदवान्, पदार्थत्वात्, घटवत् , आसवेभवपक्षे आकाक्चः, भात्मप्रति- 
योगिक्धर्मिज्ञानाबाध्यमेदाधारविदोषगुणवद्विभुभ्यतिरिक्तः, दभ्यत्वात्, पृथिषीवत्, पृथिवीत्वं 
जखत्वतेजस्त्ववायुस्वमनस्तवेतरद्व्यत्वसाक्षाद्याप्यजाति भिन्नम्, प्रमेयत्वाज्ञरुत्ववत्, गगनत्वजा- 
तिपक्षे तदितरत्वमरपि विशेषणम् । सत्ता, इभ्यत्वान्यात्मनिष्ठजायन्या, दभ्यत्वं वा सत्तान्या- 
त्मनिष्टजाखन्यत् › मेयस्वात्, घटवत्, अत्माणुत्वमते आतमा, दव्यत्वप्याप्यजातिमान्, अवि. 
भुद्रग्यत्वात्, घटवदिष्यादिभिरत्मत्वजातिसिद्धो ताच्तिकात्ममेदसिद्धिरिति- निरस्तम्; आये 
जडत्वमुपाधिः, आत्मपदयो; स्थाने चेनपदं प्रक्षिप्याभाससाम्यं च । द्वितीये शब्दाना्रयत्वमुपाधिः, 
विभावात्मान्यत्वं विशोषणं दत्वा आएत्मारारमिन्नस्य बिभोर्धिरोषगुणवतः साधनप्रसद्भाचच । जाति- 
पश्चकानुमनेषु करिपतन्यक्तिमेदेनापि तस्थाः जातेरुपपत्या ताच्तिकव्यक्तिभेद्पयैवसायित्वेनाथी- 
स्तत् । नच-जातेः घर्मिक्चानावाध्यसेदं विनाऽयोगः अन्यथा व्यत्त्यसेदः कापि जातिवाधको न 
स्यादिति- वाच्यम्; जातेग्यक्तिमेदसमानसम्ताकत्वनियमेन ातिभाखिकमेदस्य व्यावदारिकजातिं 
रति न साधकत्वमिति भ्यत्तयभेदस्य जातिबाधकत्वसंमवात् ॥ शयद्धैतसिद्धौ जीवसेदाचुमानभङ्गः ॥ 

अथ जीवमेदायुक्ररुतकंभङ्गः । 
नलु-ययात्मेक्यं स्यात्, चेतरेण सर्वैदुःखाययुसन्धानं स्यात् इति-वेश्न; ओपाधिकमेदेनानलस- 

स्थानोपयत्तेः । नजु-दस्तपादादुपाधिमेदेऽप्यजुसन्धानदशनात् उपाधिमेदोऽप्रयोजकः, नच विष्छि- 
ष्ोपाधिसेदस्तत्र तन्म; मातखखदेगेमंस्थेनालसन्धानापातात् । भास्ते--“उद्यतायुधरो्दण्डाः 
पतितखशिरोक्षिभिः । पश्यन्तः पातयन्ति सस कबन्धा अष्यरीन्युधि ॥ इव्यादिना विच्छेषेऽप्ययस- 
स्धानोक्तेश्वेति- चेन्न; नहि वयं यक्किचिदुपाधिमाज्रमनयसन्धानप्रयोजकं बूमः, कित्वन्तःकरणः- 

~~~ ^~ ~~~ ~~~ ^-^ ~~~ 

गोडग्रह्मानन्दी ( लघुचन्द्रिका ) । । 

साधारणेति । बन्धत्वभ्रकारकव्यवहारबिषयस्वं निगरूसाधारणपिति तु न दोभते; बन्धत्वस्य निगरुताधारण्यामाये 
तस्यापि ठस्साधारण्यासं भवात् । दुःलनिगद्ान्यतरष्वसस्वादिकं ठु न प्रयोजकम् । अन्यथा चैत्रघटान्यतरस्वादिनाचिं 

चैत्रादिभेद्; चैत्रादौ कतो न साध्यते १ सामान्याभावत्वाभावादिति । सद्वन्धव्यक्तिष्वरूपसखभतियो गितावच्छेद्- 
कावच्छिननाधारमेदवनिष्टववसाधने तु बाधः । यत्तु साधारान्तं बन्धाथकमिति, तन्न शोभते; उन्मत्तस्य बन्धेतिं 
अक्षरं प्रस्मृतवत एव तावदक्षराणामाघुनिकरक्षणवतां वक्तु युक्तस्वात् । आकार इत्यादि । कारमेदं परमाणुं 
वादाय सिद्धसाधनाद्विरेषगुणवद्विखुपदे । दव्यत्वादिति । भाकादामेदद्रभ्यस्वयोषयदौ व्यासिप्रहः । गगनत्व- 
जातीति । ओपाधिकब्यक्तिभेदस्य जातिष्यवस्था पकस गगनस्वाप्नसवादिकं जतिः । जडत्वमिति । व्यतिरेकव्याक्षि- 
अन्मतेऽसयेव । तखा उपाधिते अनुपयोरश्च । दाब्दानाश्रयत्वमिति । नच--पक्षेतरत्वतुख्यता; च्यासिप्राहक. 
तर्क॑साभावात् , पाधौ साध्यग्यापकताग्राहकतकंसचात् । बह्धिरसुष्ण दइस्यादग्वतेजसूवादिवत् । पसङ्ञादिति 4 

साध्याप्रतिदधिस्तु यथश्चेतेऽपि । नहि ध्मिलामाच्यक्तानावाध्यमेदः प्रसिद्धः! नं स्यादिति । ध्यस््यभेदेऽपिं 
भावीतिकल्य भ्यकिेदस् संभवादिति दोषः । तरकैरित्यादि-जीवसेवावुमाभिदा ॥ इति टघुचन्द्रिकायां 
जीवेदादमानभज्गः ॥ _ , _ । , । 

- घननुसन्धातपयोजक तमपनोषष्छिशनगतघुखादिविशत्वस्य तदशिधावच्छिक्नगतसुखादिवेत्तखस्यं घा तदधीन. 
छरणादेश्ामावभ्धाप्यम्, नल्तःकरणरूपोपभिभेवं तनोऽत्यमनः । पोगिमलना्रीरेषु नानामगःखीकारमते भार-~- 



८१६ अदैतसिद्धिः । [ परिच्छेद; ६ 1 
५ पेज रुपोपाधिमेदमवियाभेदं घा । स च सेदः कबन्धे योगिनि च नास्येव । तेन तत्राज्सन्धानं चेत्रमेज- 

योश्चास्तीति अनुसन्धानम् 1 पतेन--दारीररूपोपाधिभेदस्यानजु सन्धानभ्योजकत्वै चाव्यायुभूतस्य 
योवने जातिस्मरेण पूर्वजन्माजुभूतस्य योभिना नानाशरीरायुभूतस्य च स्मरणं न दयादिति -निशतम् | 
शरीरमेदस्य तवातच्नत्वात् , योगिजा तिसर्तैणामस्तःकरणेकयात् । नच--चेतन्येकये अन्तःकरणमे- 
दस्य नानयुसन्धानप्रयोजकलत्वम् , चश्चुरादिकरणमेवेऽप्यलुखन्धानदैनादिति-वाच्यम् ; अन्यक 
रणभेदेन त॒था द्दनेऽप्यन्तःकरणमेदस्य तदैक्याभ्यासापनने अनलुसन्धानप्रयोजकत्वं कटप्यतेः 
अन्यथा ब्रहयेक्यस्य जीवे श्ुतिसिद्धतया सर्वालुसन्धानापत्तेः । नच--अन्तःकरणस्य भव्यं खुल विक्येन पवेदिनायुभूतस्थानजुसन्धानापत्तिरिति- वाच्यम् ; संस्कारात्मनावस्थितस्थैव पुनरुदरो- 
धेन ततरान्तःकरणभेदाभावात् । नच--पवं खुरली नमुक्तानामनजुसन्धानभयोजकान्तःकरण- 
सेदाभावात् संसारिदुःसखालसम्यानापत्तिरिति- वाच्यम्? तेषामयुखन्घानप्रयोजकाम्तःकरणेकया- 
ध्यासरूपसामम्रीविरहात् । नहि पत्तिबभ्धकमात्ेण कायैविरहः; रितु खामद्मीषिरदेणापि । नच-- 
एवं मुक्तस्य खरूपसुखायुभावोऽपि न स्पादिति- वाच्यम् ; तस्याजन्यखेनान्तःकरणानपेश्चत्वात् , 
जीवविभाजको पाष्यज्ञानसेदामेदाभ्यामुखन्धानानलुसम्बानो पत्तेश्च । नच-~-क्ञानप्रागभाववदल्ला- 
नस्यापि भेदासेदयोस्ततरप्रयोजकत्वम्, यावन्ति ज्ञानानि ताचन््यज्ञनानीति मते पकस्सिन्नपि जीवे 
ब्रह्मविषयकाज्ञानानां भिननत्वेनाजुसन्धानविरहधसङ्ग इति--वाच्यम्; क्ञानप्रागभावानां क्ञानसम- 
[मसी 

५०७५ 

गोडत्रह्मानन्दी ( कघुचग्दिका ) । | अविद्यासेदमिति ! तदशि्ान्यावि्यामियथः । पेक्यादिति । नच--युवं शरदीपवदादेशः तथाहि दुरीयतीति सूत्रभाष्ये योगिनां नानाारीरेषु नानामनःसृष्टस्केरसङ्गतिरिति-- वाच्यम्; यथा एको दीप अनेकदीपमावमापचते एवमेको शिद्ेशर्ययोगादनेकभावमापथ्च सर्वाणि शारीराण्यानिदातीति तत्रल्यभाष्ये मनोनानात्वस्यास्फुरत्वात् , चश्चुरादिनानात्वेनानेकमावापत्तेः संभवात्, एकलेव मनसो विपुीकृतख नानादेशस्थनानाश्रीरेष्ववस्थानसं भवात् । नचैवं चश्चुरादेरपि तदापत्तिः; एकशरीरे चा्ठुषादिकाठे शरीरन्तरेऽपि तदृापततः । यदप्यत्ममनसोभेदालुपपत्ते- नेकदारीरासंभव इत्याशङ्य समनस्कानि शरीराणीति भाष्ये समाहितं, तदपि नानामनस्क- स्वस्य न स्फुटयोषकम् । वस्तुतस्तूक्तभाष्यश्ञङ्काया मतमेदेनाभिभ्रायभेदः । मनस एव उिवोपाधित्वे मनोभेदेन जीव- मेद्ापत्तिरिस्थेकः । भविद्याया उपाधित्वे त मनोभेदेन विर्ढनानाकार्याणां नानारारीरेष्वापत्तिरिव्यपरः । तत्राद्यस्य समाधानम्-एकमेच मनो नानादारीरेष्विति । द्वितीय ठ मनोभेदपूर्वावस्थितमनोऽनुवतिंत्वमन्यमनघ्ा स्वीक्रियते; तादश्वेनेव योगिनां ततस्ेरिति । एवं चाद्यते मनोभेद एवानघुखन्धाने प्रयोजकः, द्वितीयमते व्ननिद्यामेद् इति विभावनीयम् । संस्कारातमनेति 1 तथाचालन्तिकखतन्मनोभेव; प्रयोजकः । स च तन्मनोसेवः दक््मवस्थायां नास्येवः; तन्मनोऽभेदखापि तत्र सत्वत्। प्रतिवन्धकेति | तन्मनोऽवच्छिन्नानुभवजन्यस्मरणे प्रति कन्मनोभेदख भरतिबन्धकत्वमिद्याशयेनेदभ् । वस्तुतोऽवरियाृत्तिसामान्यस स्वपरिणाम्यविद्यानुपादानकमनो ऽवश्डेदे- नोत्पक्तिवारणायावच्छेद्कतासंबन्धेन तत्तदविद्यावृ्ति भति तत्तदबिच्योपादानकमनोभेदश्य अतिबन्धकट्वम् । नन्व वततद्विधोपाद्मनकमनसां चां प्रति हेतुत्वमेव राघवादास्तामिति--वाच्यम् ; उक्तमनस्सवेन देतुत्वं, त्यक्ष्यन् वा। अदे मौरवम्, अन्दे स्वृखसूकमावस्थासाधारणतदद्धिः्वाभावादेकस्यूलावस्थायासन्यक्तितेन हे अन्य. सयृष्वस्थायासद सं भवः, पुश्माबस्थाया अहेतुत्वे तदवच्छेदेन सौषुतबृष्यसंभवः । सर्वावस्थां तत्तव्यक्ित्वेन हेत्व व्वतिगोरवम् वप् । परमाथेतस्तु अतिबन्धकत्वपक्षेऽपि तत्तदति्ोपादानकमनोऽवस्थाग्यक्तिभतिथोगिकालयन्तः भेदत्वेन हत्व वाच्यम्; तथाष्व बिनिगमकाभाचात् मरलेकब्यक्त्यन्तमोचेनानन्तपरतिषन्धकत्वापस्या तत्तद भालयन्तिक्रभेदस्देन् ग्रतिबम्धङप्वं दा्मिति वद्पक्षया राघवादुक्तमनर्येन देदु्नमेव युकम् । भ भणण उम म्व्किहित्वाचदधिषयो पादानकमनोऽवच्ठिङष्वनियमः; । तत्तन्मनःपरिणामसुखा देरापरोशषं ॥ दन्तन्मनोऽवष्छिशनमेदेति न वन्मनोन्तरावच्छेदेनापादना्म् । इषादावनिषादसिलीदीि ४ चरा । शतु--भम्त करगेश्याप्याससयाजुसन्धानसामभीतयेन सशुश्यादौ कथ तद्वारणम् ? मनःसूशमावस्येश्याध्या- सख तत्रापि परस्वात्, कषा रस्य रश्म मानमिति-चेत्, स्टतिरूपालुसः र्भानस्य सुपुश्यादावभावास् भवष्छेदुकः शर्य कदत भति भटङरल्ेन देठावादेव तत्र तदवारणमिलत्र ताप्पर्यात्, सषुल्वावाबहङ्काराभावात् । न स्या. दिति । घुरी भिबिषाुभववारणायातुभवं भदापि भ्करसवेन हेद्वापिति भावः । अजञ्यत्वेनेति। विशि्टा- विषभकेन गेति जेषः } वस्मनिरिश्वद्धारेवोकदेदुरवमिति । भाष; + भत्तकरणःनपेक्षत्वात् भाङ्गारानपेश्चर 



[ जीवभेदावुद्ककतकभङ्गः ] गोडबह्यानन्दीयुता । ८ १७ 

स्खयाज्ञानानां च जीवषिभाजकव्वामावेनानुसन्धानादावप्रयोजकत्वात् । यनु--मुक्तस्येव संसार- 
डुःखाजुसन्धानापत्तिः, अविध्यारूपोपाधिभेदानसन्धाने खरूपखुखस्याप्यनयुभवापातः-- इति, तन्न; 
वेषयिकरसुखायजुसन्धाने तस्य तन्रत्वेन खभ्रकाश्चखरूपरकरणे तदनपेक्षत्वात् । नतु-एवमनेका- 
षिद्यासंबन्धस्य दुःखानुसन्धानखरूपस्यानर्थस्य च वििषएटगतत्वे बन्धमोश्चयोधैयधिकृरण्यप।(तेन 
शयद्धगतस्वे वाच्ये यच्छुद्धं चे्रीयदुःखानु्तन्धातर तदेव मेच्ीयदुःखायुसन्धानरिति कथमनुसन्धाना- 
नजुसन्धानम्यवस्थेति-चेन्न; भविचात्मकवन्धनिचच्थात्मकमोश्चस्य शुद्धगतत्वेऽपि दुःखाचुस- 
नधातृत्वक्य उपहितवृत्तितया श्ुद्धमेदापादनाथोगात् । नच सं सारस्य शुद्धगतत्वे ब्रह्मणोऽपि संसा- 
रित्वाप्तिः; विम्बभरतिषिम्बयोरवद्ातत्वदयामत्ववत् धटाकादामहाकाश्योः परिचिछन्नत्वापरिच्छि- 
च्त्यवत् एकस्येव नभसस्तत्तत्कणे पुटावच्छेदेन तत्र तत्र ध्रोज्रतावच ओपाधिकमेदेन संसारित्वा- 
सं सारित्वम्यवस्थोपपत्तेः । अतप्व--दुःखायुसखन्वानरूपस्यानर्थस्य उपटितनिष्ठत्वेन तस्य कर्पित- 
त्वेन वद्धस्य निच्त्तिरेव, नतु मोक्ष दइव्यापात इति-- निरस्तम्; उपाधेः कद्पितत्वेन निदृत्तावप्युपधे- 
यस्याकरिपितततया तन्निष्रुच्ययोगान्भोक्षास्वयोषपन्तेः । नच--प्रतिविम्बस्य छायावद्धस्त्वन्तरत्वेना- 
कारास्यापि त्व्मते.ऽपि कायेद्रव्यतया सावयवत्वेन तैजसादङ्कारकायीणां ्रोत्राणां खत एव भिन्न- 
त्वेन द्न्तासंमतिरिति- वाच्यम्; भरतिविभ्बे वस्त्वस्तरत्वस्य निरसिष्यमाणत्वात्, आकार- 
धोत्रभावस् पर्यीत्या द्ान्त्वात्, "आन्मेन्दियमनोयु्त भोक्तेव्याह्मेनीषिण' इति शरतेरविशिष्- 
स्येव भोकतृत्वात्तस्य भिन्नत्वात् व्यवस्यति कौपुद्युक्तप्रकारेणापि अनुखन्धानानयुसन्धानोपपत्तेश्च । 
अतपव--श्रुद्धचिन्मात्रगतत्वे तन्न भेदाप्रतीष्या भेदस्य कदिपतश्याप्यभावः, भावे वा मेदस्येव 
ठ्यव्यारूपखका्यैकारिणो बहाबुष्णत्ववद्िङानावाघ्यत्वम्, अभेदस्य त्वभ्यवस्थारूपखकायौ- 
कारिणोऽनुष्णत्ववन्मिध्यात्वमिलयापातः, आविद्यकमेददीनस्य युक्तस . संसारिदुःखानुभवापातश्च 
दति-- निरस्तम्; व्यवस्थायाः खसमानसत्ताकभेदकार्थैत्वेन खाधिकसत्ताकमेदेःऽनाक्षेपकत्वात्, 
अव्यवस्थायाः शुदधचेतन्यामेदाकायसेन तद्कारित्वप्रयुक्त मिथ्यात्वस्यापादधितुमशक्यसवात् , उपाध्य- 
मेदस्येव तन्न तच्रत्वात् । किंचोपाधिकर्पितांशजीवानां वानुसन्धानमापाद्यते, अंदिनो ह्मणो 
वा 1 नाद्यः; हस्तावच्छिन्नेन पादावच्छिन्नदुःखाद्यनञुसन्धानात् । नच-न वयं भोगणायतनानां 
साद्कयैमापादयामः, येन पादे मे वेदना चिरस्स मे सुखमिति न सात्, करंत्वजुसन्धानमात्रम्, 
तच्यांशानामस्येव; अन्यथा चैवरदेदरु्चकण्टकोद्धरणाय मचस्येव पादलश्नकण्टकोद्धरणाय हस्तस्य 
व्यापासे न स्यादिति--वाच्यम्; पादावच्छिन्नदुः्लस्य हस्तावच्छिन्ने अयुत्पादनवत् चैश्रीयदुःखा- 

~~~ ~~~ ~~~ ~~ म न ८ न (ज -^----^--~-^- ^-~~~ ^~ - ~~~ ^-^ ~~ 

गोडग्रह्मानन्दी ( कशुचन्द्िका ) । 
ष्वात् । विभाजकत्वाभावेनेति । चरमनशटाक्ञनयैव करवस्याव्यवहितपूर्वत्वेन विभाजकसखम्, नतु नानाक्ताना- 

नाम् । अथवा--यदक्तानं यदक्ञानोपहिताव स्मोपहितविभाजकं, तदक्तानं तदक्तानोपरितनिषटसुखाच् ननुसन्धाने 
प्रयोजकमिति भावः । मनोसेदेऽप्येकेवादिद्या ॥ सापि न जीवविभाजिकेयेकजीववादे त॒ मनोमेद एव भ्रयोजकः । 
मरणरोगविोषादीनं मनञचैक्येऽप्यनजुसन्धानप्रयोजकस्वमियादि बोध्यम् । भेदात् भङ्गात् । तदत्तानाखत्तामाव 
एव तदक्तानोपादानकसुखायननुखन्धानम्रयोजक इति भावः । तच्छत्वेनेति । तदतरिधगवृ्तिरूपसुखाचनुखन्धाने 
तदविचयोपादानम् । सुखादाव विचय्ृस्यभावपक्षेऽपि ररतिरूपाविद्याब्त्तौो तद बियाजन्य सुखाद्यवच्छिन्नचिति च सोपा- 
दानम् । एवम् अविदयामेदामेदयोरननुखन्धानालुसन्धानप्रयोजकत्वे । छद्धभेदेति । मोक्षभगगिञद्धभेदेलथः; 
उवाधेराश्रयकोव्यभवेदात्। ओपाधिकभेदेने ति ! छदस्यैव तत्तदुपाध्य वच्छेदेन खमेदेनेयथेः। निरस्तमिति । 
मन्यथा शररीरेपदितख बद्धस्य शरीरनाशान्नाश्रः+ नतु सुक्तिरिति तवापि दोषः । अथ शरीरोपहितश्येव शरीरषवच्छेदेन 
छुद्धसापि बद्धत्वात्तापि सूक्तिः, सद्यं विद्योपरितस्येवाध्रिचावच्छेदेन शुद्धस्यापि बद्धसवात्र् तत्र मुशिरिति समम् । 
प्रतिमिम्ब दत्यादि । तथाच प्रतिषिम्ब्वावच्छेदेन गुद्धसुखस्य शयामत्वा दिवत् शोत्रष्वावच्डेदेन तकिंकमते नभ- 
ससत्तच्छब्दप्राहकःत्ववच् व्व स्था । आत्मेन्द्ियप्रन इति समाहारः । युक्तं मिखितम् । यो भोक्ता, तत् युक्तमात्मा- 
दील्यन्वयः । तेन मोक्तुरविरोषणव्वात् न पुंरूवायुपपत्तिः। वि शिश्स्य इन्व्रियमनो विशिष्टत्मनः । भिन्नत्वादिति । 
कायग्युदस्थङे ह्वपवादः ! अनाक्षेपकत्वादिति । नच-यस्मिनू धर्णि कार्यकरो यो मेदः स तत्वमानसत्ताक 
दति नियमाच्छुदे अननुसन्धानरूपका्यैकरस्य छद्धसमानसत्तेति-- वाच्यम्; अतीतिकस्यापि शुक्त्यादिभेदस्य 

डुक्यादौ दानादिकरवाव् 1 तच्नाननुसन्धानन्य्रवस्थाया अभावे । हस्त इत्यादिः । दस्तावच्छेदेन पाद्ावच्छिन्न- 
अ, सि. ३१०६३ 



८१८ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः २} 

दययुखन्धानस्य मेते भदुत्पादः । हस्ते दुःलधयोज्कसामन्रीविरटवत् मेने अदुसन्धानप्रयोजकोपाध्यै- 
क्याभावात् । तथाच दस्तावच्छेदेनावुसन्धानमस्येतेति न तच्च व्यापासमावापत्तिः । नान्त्यः तस्या. 
मोक्वेन भोगाग्रसङ्गात्, दुःखादिङ्लानमा्रस्य च सर्वै तस्िन्निष्रत्वात् । नच मोक्तूजीवा- 
भिन्नत्वेन जह्मणोऽपि भोक्वत्वापत्तिः; बिम्बप्रतिविम्बवद्यवस्थोपपत्तेः, अयुखन्धानस्यावच्छिन्नग- 
ततया शुद्धनरह्मण्यापादनायोगाच्च । नचेतावता वन्वमोक्षयोवेयधिकरण्यम् ; अविद्यात्मककधस्य 
शद्धगतत्वेन सामानाधिकरण्योपपनत्तः, अवच्छिन्नस्यालसन्धातत्वेऽप्यवस्थाचयातुस्यूताविद्यावच्छि- 
द्वार शुद्धे ̀ अदु्तन्धादत्वस्येष्टत्वात्, "अनेन जीवेने'टयादिश्रुतेः । किंच यथा खकणेषुटपरि- 
च्छिच्ननादोपरस्मे भागान्तरवार्तेनादाञ्चपरम्भः, तथा सुखदुःखाघुपलम्भावुपलम्भो । नच- 
भआलसेदे कणैपुखानां तत्तदीयत्वनियामकवदेकात्मवादे स्चदेहानां खीयत्वैन तत्तदीयत्वनियमा- 
भावेन व्यवस्थालुपपत्तिरिति- वाच्यम्; तवात्मसेदेनेवावच्छेदका्ञानादिसेदेन मम व्यवस्थो- 
प्रपत्तेः । रिच व्यवस्थया मेदं वदन् प्रष्टव्यः केयं व्यवस्था? न तावद्धर्ममेदः; पकसिन्नेव 
सुखदुःखददोनेन व्यभिचारात्, भिन्नाश्रयधर्मोक्तो अन्योन्याश्रयात्, विरुद्धघर्मोक्तो तु विरुद 
त्वस्य सहानवस्थानरूपत्वे असिद्धेः, बाध्यवाधकभावरूपत्वे त॑स्येकाश्चरयत्वेनोपपस्या मेदा- 
साधकत्वात् । नाप्ययुसन्धानानयुखस्धाने, तयोरूकतेन अकारेण उपाधिमेदेनोपपत्तेरात्ममेदा- 
साधकत्वस्योक्तत्वात् 1 मतव वन्धमुक्त्यादिव्यवस्थापि नं खाभाविकमेदसाधनायः; तत्तदुपा- 
ध्युपगमापगमाभ्यामेव भ्यवस्थोपपत्तेः । नचोपाधेरप्युपदितनिष्ठत्वेनात्माश्चयादिदौषः; उपाघेर- 
विशेषणत्वेन भ्यक्लयन्तरानपेक्षस्वन चात्माश्रयादिचतुणीमनवकाद्ात् । पतेन शुनिष्त्वे किमे- 
कैकोपाभ्यपगमो युक्तिः, उत सर्वोपाभ्यपगमः, नाद्यः; सदा सुक्तिरेव नतु बन्ध इत्यापा- 
तात्, नाच््यः; अधुना बन्ध एव न कस्यापि मुक्तिरिल्यापातादिति- निरस्तम्; येनो पाधिन। यस्य 
चेतन्यस्य परिच्छिन्नत्वं तसिन. चैतन्ये तदुपाध्यपगमस्यैव मुक्तिष्वे नानाजीववादे पृक्त 
दोवानवकाशशात्, एकजीववादे सवो पाध्यपगमस्यैव सुक्तितया इदानीं सुक्वयभावय्येषठत्वात् । नलु- 
उपाघेः कथं सेदकत्वम्, तथाहि-उपाधिः किमेकदेरोन संबध्यते, ईृत्सेन घा, आदे त्वन्मते 
खाभाविकांदाभावेनोपाधिकत्वे वाच्यम्, तथाचानवस्था, अन्त्ये न सेदकताः; इत्लस्येकोपाधिप्र- 
स्तस्वात् , गगनादावपि खामाविकां्ाभवे धराद्युपाधिसंकन्धो न स्यादेव । तदुक्तं नन चेटुपाधि- 
संबन्ध पएकदेशलोेऽथ सचैग; । एकदे.श्ेऽनवस्था स्यत् स्वैगध्चेन्न मेदकः ॥ इति-- चेन्न; सवै- 
विकर्पासहत्वेन मिथ्याभूतस्येवोपाघेर्मिथ्यासेदभयोजनकत्वस्य प्रागेबोपपादनात् । यथाचात्मनां 
१ ~~~. 

गोडत्रह्मानन्दी ( रघुचन्दिका ) । 
दुःखाच पङम्भाभावादिल्थैः । साङ्कर्यं दस्तावच्छेदेन पादावच्छिच्रसुखाद्ुपरर्मादिमत्वम् । पादे पाद् एव । 

शिरसि शिरखेव । दुःखघ्येति । हुःसं यद्वच्छेदेन उचते, तदवच्छेदेनैवोपरभ्यते । अतो हुःखोस्पादनिय सेनेव 
तदुपलम्मोस्पादनियमात् दुः्खखयेद्यादुक्तमर् । तथाच दुःखाद्युपरम्मनियमस्य पूरवोक्त्वेऽपि न सन्द विरोधः । 

तथाच अन्तकरणयेस्यखानुषन्धानप्रयोजकप्वे च । इस्तावच्छेदेन हस्त घटितशरीरावच्छेवेन । घुसस्धानं 

योऽद प्रादवच्छेदेन दुःखी, सोऽहं हस्तावच्छेदेनादुःलीलनुसन्धानम् । अभोक्तत्वेन खखादिसाक्षास्कारदन्यस्वेन 
पमिभ्यालेन्नं यत्, तच्छुन्यस्वेन वा । अनुखन्धानाद्यविद्याकायमवि्योपहिप बह्योपादानकम् , नतु यद्धनद्योपादा- 
नकमिति पक्षेऽपि समाधत्त--अजुसन्धानस्येति । अवच्छिश्नद्धारेति । छद्धस्यावच्छिनतादास्यात् प्ररस्परया 
अनुसन्धानव्वम्. । अनेनेलयादिश्चुतावाप्मना स्वरूपेण भिन्नो योऽयं जीवः, तेनायुप्रविर्य व्याकरवाणीति बरद्यण 
आरोचनम्र् । आत्माश्रयादिति । उपाधेः खोपहितनिष्ठ्वे भाव्माश्रयः, उपाभ्यन्तरोपहिततिष्टववे तस्मैतदुपरित- 
निष्टववेऽन्योन्याश्रयः, उपाध्यन्तरोपहितनिषटस्वे तस्याप्युपाथ्यन्तरोपहित निष्टसवमिलयेवमनवस्या । एवं चक्रकमपि । 
अविद्रोषणस्वेन स््ाश्रयको ग्यप्रवेरोन ^ अनयपेश्षत्वेन खोपहितनिष्त्वेन । मिथ्याभेदशयोजकेति । मिध्यसेद-. 
समनियतेत्यथैः । सत्यप्यैक्ये मात्तमानत्वात् तद्धीनिवर्यत्वा्च मिथ्या सेदः तस्योपायिबाधकन्तानं विना बाधा- 
भावादुपाधिप्रयोऽयस्वम् । तथाचानादयुपाधिस्येऽनादिभेदः । सव्र उपाधिसंबन्धे तु तेन तज्ननकलामभ्यैव व मेद- 
त्पत्तिरिति उभयस्यके कल्पितभेदेन शुद्धयेव भागद्वयापन्नत्वादेकस्ि केव छयुद्धमागे उप्ाभिसंबन्धात् न इते छद, 
तदापत्तिः । अथ-मेदखण्डनोक्युक्तिभिर्भदासंभवेन भागास मवं इति--चेन्न; मिथ्य स्वेन ॒तखेषटत्वात् । अतः 
ष्व तवदीयदरीङाया. भषिदित्यादिदूषणमपिः सदयोपाधिङ्कतसत्यभेदस्ेचेस्युक्तम्र । . यच्च सलमेदेन म्यवस्थाया असंभवः 



[ मेदपश्चकेऽतमानभङ्गः । ] गोड्रह्मानन्दीयुता । ८१९ 

स्ैगतार्नां मेदे व्यवस्धाजुपपत्तिः, तथा प्रपञ्चितं भाष्य्द्धिः ॥ इल्यदेतसिद्धौ जीवमेवालक्क- 
तकभङ्ः ॥ 

अथ मेदपश्चकेऽवमानभङ्कः । 

पवं जडेशमेदे जडजीवसेदे च ताचिके पमाणं नास्ति । (९) ब्य, जीवो वा, अनाश्मप्रतियोनिक- 
घर्मिज्ञानावाध्यमेदवान्, प्रदाधत्वात् , घटवत्, (२) ज्य जीवो षा, घरप्रतियोभिकधरमिज्ञाना- 
वाध्यभेदवान् , घटसंबन्धिकाटसं बन्धित्वात्, तदरसंबन्धिदेदासंबग्धित्वात् तजनकाजन्यत्वाद्ा 
पटवत्, ( २) बह्म जीवो वा, जडधतियोगिकघर्मिज्ञानाबाध्यमेदवान्, जडानात्मकत्वात्, यदेवं 
तदेवम्, यथा दूरस्थवनस््योरेक इत्यादिषु पूर्ोक्तदोषानतिच्धत्तेः परिच्छिन्नस्स्य जडत्वस्य जन्यत्वस्य 
चोपाधित्वात्, अप्रयोज्कत्वच्य, जीवो जह्य वा, अत्मप्रतियोगिकतादभ्मेदाधिकरणम्, पदार्थ- 
त्वादिव्याचाभासखसाग्याच् । नच--घटामेदे घरसिच्यैव तस्सिद्या बेदान्तेयथ्यैम् , बह्मणो जड- 
त्वानिदयत्वाद्यापत्तिः, सुक्तिसमानाधिकरणवन्धाधारस्य जीवस्य जडवन्निदच्यापत्तिः, गौरोऽदसि- 
त्यादिपतीतिश्च थमा स्यादिद्यादिविषक्षवाधकान्नाभाससम्यादिकमिति- वाच्यम्; खप्रकारात्वेन 
सर्ैप्रसयययपरे यतेन च ब्रह्मसिद्धाचपि स विरासा्ञाननिवतकक्ञानाय बेदान्तस्ताफल्यस्य बहुघाभि- 
धानात्, घटादौ कस्पितव्यक्त्यन्तरेणाकद्पितमेदस्याभाैऽपि न यथा कस्पितथ्यक्लयात्मकःत्वं तदत् 
प्रातिभासिकत्वं तद्वद्विशेषददनेन निवृ्तिवौ करिपरतव्यकस्यन्तरेक्यज्ञानप्रमात्वं वा, तथा प्रद 
तेऽपि कष्पितजडेन तदभावेऽपि न तदारमकत्वादिति न बिपश्चववाधकस्याप्यपघरसरः, एवं जडाना- 
मन्योन्यसेदेऽपि नाञुमानम्। घटः, तच्च तः शुक्यभिन्नो न श॒क्तिखंबद्धकालराखंवन्धित्वात्, तज्ञन- 
काजन्यतवात्तत्रारोपितरूष्यवत्, व्यावद्ारिकसेदस्य स्वयाप्यज्गीकारेण न पक्ष ्रान्तादयनुपपत्तिः, 
अन्यथा सेदसिद्यघिच्योदौषतदमावयोश्चामेदेन खक्रियाविसेधः स्यादिति । अत्र ता्िकशुक्य- 
भिन्नत्वरूपपतियोग्यपरसिच्या साध्याघ्सिद्धेः, तचत इत्यस्य नेत्यत्र विरोषणत्वे खतरामप्रसिद्धः, 
धरादिखमसत्ताकभेदमाघ्रेण हेतोरुपपस्या अप्रयोज्कत्वाच्, खेदस्य ताच्विकत्वे वाध सयोक्तत्वेन वा- 
धाच्च ! (२) अनात्मा, खवृत्तिधमोनाधारक्ञानवाध्यान्त्मणिकभेदवानः, पदार्थत्वादात्मवत् , विपक्ष 

~~~ ~~~ ~ ^-^ ~ ^-^ ~~~ ~~~ ~^ ^~ ~~~ 

गोडनह्यानन्दी' ( ठघुचन्दिका ) । 
मिथ्याभेदेन सुतरा स इति, तन्मोढ्यम् ; भिध्याभेदख तकौसहस्येऽपि म्यवस्थाकाठे अनुच्छेदात् ॥ तर्कैरिव्यादि-- 
जीवमेदो न तकंभाद् ॥ इति टघुचन्द्रिकायां जीवमेदाय॒ङ्कुखुतकमभङ्गः ॥ 

` ह्म जीवो वा भक्षण जीवस्य वा स्वरूपम् । जीचत्वादयुप हितस्य पक्षत्वे तत्र तञज्ञानावाध्यश्दस सिद्धखात् 
तख शुद्धास्मक्तानेनैव बाध्यत्वात् परतियोग्यसिच्छेति । नघ--्ह्यणि यियोगिप्रसिद्धिः, बहानिष्टयत्तयमेदस्य 
बरह्मरूपस्वादिति--वाच्यम्; शुक्तित्वेन शुक्तयभेदख डक्तिरूपस्य भृते निवेश्यत्वात् › अन्यथा ब्रह्मख्वरूपस् सद्रूपेण 

शुकरतयभेदस घटेऽपि स्वेन बाधापत्तेः । इत्यस्य द्रत्तिपदाथस्य । दत्त दतिपदार्थ । तास्िकाभाववानिति कृते इति 
यावत् । यथाश्रुते नजर्थे तचत इति नामा्थैख अभेदान्वय ब्युव्यत्तिः । सुतरामिति । अभेदे तारिवकत्वविरोषणे 
जद्यखररूपसख तस्य प्रसिद्धिः संभाव्यते, अभचे तद्विशेषणे तु न तस्रसिद्धिरियथैः । बह्मरूपाभावसख' तथा श्रसिद्धावपि 
सिद्धसाधनवारणाय निवेद्य तदन्यस्योत्छभगवस्याप्रसि द्धिः आत्ममेदसादाया्थीन्तरात् । अन्त्मणिकेति । अना- 
त्मप्रतियोगिङेयर्थः । घमोनधिकरणधटेत्ति 1 नच-भरधिष्ठानघरधर्मैस्य कर्पितघयवृत्तित्वेन कटिपतत्वात्र नेदं 
युक्तपिति-- याच्यम्; सवेधमाणं स्रवृत्तित्वेन कल्पना संभवात्र् धमे ्नमानघ्त्ताकस्यवृत्तितस्य मिवेरेयत्वेन कल्पित. 

धटदत्तित्वस्याधिष्टानीभूतघट र्म घमानसत्ताकसवग्रभावेनादोषात्, भक्किचिद्धमैनिवेरप्ठे यथाश्चतस्यएपि युक्तत्वाच्च । 

धरत्वेति । अनात्मत्वसामानाधिकरण्य विशिष्घरवतवेय्थः । एतेन---त्मनोऽपि घटस्वानधिकरणस्वात् घटश्वानाधार- 
कान बाध्यत्वघामान्याभाववद्धेदमादाय नाथीन्तरमिति--अपास्तम् । साध्याप्रसिद्धिरिति । खावृत्तिधमोधारोक्तौ 
ख स्रपदस्य पक्षीभूरनात्मपरत्वे तदप्रसिद्धिः; धमैमात्रयैव मन्मते अनात्म्रदृत्तित्वात् । यक्किवचिदनाव्मपरत्वेऽपि 
जआारमनो निधंर्मकत्वेनानाव्मन एव तथात्वात् तञ्ल्ञानाघाध्यमेदमादायाथीन्तरम्। स्वाच्रतिधभंत्यादि। खम् अनात्मा 
तवंृत्तिधमीधिकरणसस्मेति पराभिमानः । यत् खाघ्रत्तीति । स्वमनात्मा व्यतिरेकिणा यत्र यन्न उक्तस्राध्यामाव- 



८२० अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः २] 

च दरस्थवनस्पत्योः श्क्तिरूप्ययोश्वामे दश्ादिषस्यक्षं न तखावेदकं स्यात् सुक्तिसंसारादिसांकयं च 
स्यादिलयादिवाधकमिति यत्, तन्न; एकच धटे करिपिता ये अनेके घटाः, तेषु खवृत्तिधमीनधिकरण. 
घटक्ञानवाभ्यभेदवत्खु व्यभिचारात् 1 यत्क चिव्खद्त्तिधमीनाघारोक्तौ घरत्वानधिकरणपटक्षाना- 
वाध्यसेदेनात्मक्षानवाध्येनाथन्तरम् । खच्रस्यरोषधमो नाधारोन्तौ तव मते ब्रह्मणोऽपि वाच्यत्वादि- 
केवङान्वयिघमीधारत्रेन साश्याप्रसिद्धेः, कद्पितेन सदह तातिविकसेदाभाववत् ताचिकामेदस्याप्य- 
भावेन उदाहतस्यले वस्खावेदकत्वसाङ्कयौदीनामपरसङ्गात् । यत्तु आत्मनामात्मानात्मनोश्च परस्परं 
ताचिकमेदेः अनात्मा, खाव्ृ्तिधमीधिकस्णधतियो गिकप्रतियोगिज्ञानावाध्यभेदाधिकर्ण, यत्स्वा- 
बृ्तिधमाधिकरणं तस्प्रतियोगिकप्रतियोगभिन्ञानावाभ्यमेदाधिकरणम्, पदार्थैत्वादात्मवत्, पक्षे 
खावच्तिधमीधिकरणमात्मा, वतो भिन्नादात्मान्तरद्धिन्नखेन साध्यसिद्धिः 1 दष्टान्ते च खाच्रत्ति- 
धमौधिकरणे जडं, ततो भिन्नात् जडान्तरात् भिन्नत्वेन साभ्यसत्वमिति, तन्न; पक्चदश्ठान्तयोः 
खपदार्थप्रतियोगिषदार्थयोरनयुगमेन व्यप्यत्वासिद्धेः, अजडत्वस्यो पाधित्वाचच, जडत्वेन भ्य तिरे- 
किणा सस्पतिपक्षाच्च ! यदपि जीवस्य ब्रह्मतो जीवा जडस्य सखस्यभेदे पृथिषी व्रह्मपरतियोभिकधमि- 
ज्ञानाघाध्यभेदाधिकरणं यदस्वायनयिकरणे, तत्प्रतियोगिकप्रतियोगिज्ञानावाभ्यमेदवती, चस्तुत्वा- 
तोयवत्, अध्वादीत्यादिशष्देन तत्तद्वादिनः प्रति तत्तद्ादिसिद्धाः पृथिवीत्यभिन्चाः जडनिष्टधमौ 
विवश्चिताः। पक्षे ब्रह्मभिन्नाल्ीवात् भिन्नत्वेन साध्यसिद्धिः, उण्टन्तेत् ब्रह्मगिन्नपार्थवभिन्नत्वेनेतिः 
तन्न; अघ्वाययनधिकरणत्ववज्ीवत्वानधिकः्गेदयपि विशेषणे द्वा जीवन्रह्मभिन्नासनोऽपि साधन- 
प्रसङ्गात्, गन्धाघारत्वादिध्यतिरेषिणा सत्प्रतिपश्चसंभवाच्च, धरंपद्विकस्पनिबन्धनदोषतदव 
स्याच्च 1 एतेन-जीवस्य ब्रह्मजीवान्तयाभ्यां जीवाश्च जडस्य सेदेः पूवेप्रयोग एव जीवस्य जीवान्तः 
राद्धेदस्तिच्यर्थमन्तगणिकमेदवदित्यस्वानधिकरभेत्यत्र विशेषणं दस्वायुमानभ् । अ च प्रक्षे जह्मणः 
परस्परं च भिन्नाजीवात् भिन्नत्वेन साध्यसिद्धिः, दशान्ते तु जह्मणः परस्पर्च भिन्नात् पार्थिवात् 
भिन्नत्वेनेति- निरस्तम्; जीवस्य ब्रह्मजीवान्तराभ्यां जडस्य च जीवात् बद्यणो जडा भेदे पथिषी 
ब्रह्मप्रतियोगिकधमिंज्ञानावाध्यमेदाधिक्रस्णं अध्वाद्यनधिकर्णमन्तमणिकमेद्वच्च यत्तत्मतियोगिक- 
प्रतियोगिज्ञानावाभ्यभेद्व्छे सति अश्वाद्यनधिकरणासंसारिधर्मिकधर्मिज्ञानावाध्यमेदप्रतियोगिनीः 
वस्तुत्वावम्बुवदिल्यत्र ब्रह्मणो जडादपि भेदार्थं पु्वैसादधिकमघ्वानधिकरणाक्ठंसारीदादिविशष- 
णम् । अञ पक्षे अस्वाद्यनयिकरणमसंसारि ब्रह्म, तद्धर्मिकमेदप्रतियोगित्वेन साध्यसिद्धिः, दश्नन्ते- 
त्वघ्वा्यनधिकरणासंसारि पार्थिवम्, तद्धर्मिकमेदप्रतियोगिष्वेन जेयम् । अत्र जीषत्वानधिकरः 
णत्वस्य अष्वानधिकरणेद्यत्न विरोषणत्वेन पूवैवदाभाससाम्यात्र्, पाकजरूपाधिकरणत्वादिना 

गोडब्रह्मानन्दी ( टघुचन्दरिका )। 

शपसाध्याभावः, तश्राजडस्वमिति व्यतिरेकव्यासिमता । ब्रह्मप्रतियोगिङ्कल्यादि । अस्वाद्यनयिकरणपिदत्र 
विशेषणेन जीवे जहयमेदंसिष्धिः ! पीर्थिवसिन्नत्वेभेति जीवभेदस्य दान्ते सिच्य म वेऽपि पथिवीमेदश्य मानान्तरेण 
सिद्या व्यापिग्रह इति भावः । जीवव्रह्यभिन्नात्मन इति । साध्यप्रपिद्धिस्तु यथाश्चुतेऽपि । नहि अश्वाचन- 
धिकरणान्तेने विवक्षितं ब्रह्मप्रतियोगिकतास्विकमेदवन्चेतन खरूपं प्रसिद्धमस्ि । अथ मन्मते अग्रसिद्धमतियोरिका- 
भावस्वीकारात् न दोष इति ब्रूषे, तर्हिं उक्तविशोषणदृ नेऽपि तत्तट्यम् । अथ स्वां प्रयनुमाने क्षाध्याप्रसिद्धिरदूषण- 
मेवेति ब्रूषे, तदपि तुल्यम् । पूर्वप्रयोग णवान्तभैणिकेति । भन्तम॑णिकस्वमहवाचनधिकरणब्रह्चप्रतियो गिकस्वम् । 
भन्तगणिकेलयख पूर्वं जीवस्य जीवान्तरादपि भेदसिच्यथमिति कचित्पाटः । स चान्त्गणिकमनेदेत्यस्य प्रयोजनो क्तिः । 
बिरोषणं सन्त ॒विरोप्यदलम् । अत्रेति । निरस्तमिव्यनुषञ्यते । निरास हति तदथै; । तेन आभाससाभ्यादि- 
हेतूनां नान्वयः । अनधिकरणेव्यत्न अनधिकरणगमित्यन्न 1 आअभाससाम्यात् ब्रह्मजीवान्यात्मायुमानाभाखेन 
तरकनचून्यतथा ठुस्यत्वात् । पाकजरूपाधिकरणत्वादिनेति । व्यतिरेकिणेति देषः ¡ पाकुजरूपानधिकरणष्वादिनेति 
पठे तु जह्य पक्षीकृय स्यतिप्चमयोगो बोध्यः । नच--पूबौनुमानस् परथिवीपक्षकसख अद्यपक्षनं पाकजरूपान- 
धिकरणत्बहेतुकाजमानं न सस््रतिपक्षः, किंतु एथिवीपक्षकसेवेति--वाच्यम्; पूवीजुमाने हि पृथिव्यां ब्रह्मनिष्ठमेदा- 
प्रतियोगिसं भासते, बरद्यण्युक्तसाध्याभावायुमानेऽन्यक्वाद्यनधिकरणासंसारित्वेन सूयेण भास्मानण्थिवीनिष्ठामेद्- 



[ भेदपञ्चकेऽतुमानभङ्गः ] गोडत्रहमानन्दीयुता । ८२१ 

सत्प्रतिपक्षः धमोदिपद्विकस्यग्रासाच्च । पवं सेदमात्रेऽपि नाजुमानम् । ब्रह्म, भेदहीनं नावतिष्ठते 
स्वज्ञानावाध्यमेदवद्ठा, पदार्थत्वात्, घ्ररषत् इति, समुक््यसदव्त्तित्वस्य जडत्वस्य चोपाधिस्वात्, खप- 
दविकट्पग्रासाचच । णतेन--भनाता, खान्यज्ञानाबाध्यभेदाधिकरणम्, पदार्थत्वात्, आव्मवदिति- 
निरस्तम् । बह्मभेदो न सर्वनिष्ठायन्तामावप्रतियोमि, अद्य निरूप्यत्वात्, ब्रह्मामेद्वदिव्यत्र बह्याभि- 
न्नाब्तित्वमुपाधिः, ब्रह्मामेदस्यात्रह्मनिरूप्यत्वेन तदनिरूप्यतया साधनवैकस्यं च । बरह्मक्षानं, खावा. 
ध्य मेद्वद्धिषयकम् › क्ञानत्वाच्छुक्ति्ञानव दित्यचानात्मविषयस्वपुपाधिः । खपदेन व्रहाक्ञानोक्तौ तद्. 
वाध्यमेदाप्रसिच्या साध्याप्रसिद्धिः शुक्तिल्ञानोक्तो सिद्धसाधनम्, धरो घटसंसगौनवच्िकछन्नप्रतियो- 
गिताकपरादिधर्मिकननैकालिकामावप्रतियोगि, द्रव्यत्वात्, पटवदिव्यत्र कारपनिक्राभावस्यापि काल- 
त्रयवृत्तित्वसंभवेन सिद्धसाधनम्, धर संसगानवच्छनि तिवत्तादाटम्यानषच्छिन्नत्यपि विरोषणं दां 
पश्चमामावसाधनस्यापि अ्रसङ्गश्च, विपक्षबाधकाभावस्य उभयत्र सयात् । समानाधिकसणकर्सप्राग- 
भावसप्रानकाटीनक्ञानबाधायोग्यो सेदः, परमार्थसन्, प्रातिभासिकत्वानधिकरणत्वे सत्यसस्वा- 
नधिकरणत्वात्, सखास्वागोचरपरमां प्रति साक्षाद्विषयत्वात् , आरोपितमिथ्यात्वकत्वात्, कल्प 
करदितत्वात्, खतिषयकसाश्चात्कारात् परषैमाविर्वात्, आत्मवत् । ब्रह्मजीवप्रतियोगिको मेदः, 
परमाथेसन्, अनादित्वादातमवत् साक्षिबे्यसुखदुःखादिमेदः, परमाथैसन्, अनिषेध्यत्वेन दो पा- 
जन्यज्ञानं प्रति साक्षादिषयत्वात् । चमोधमयागवानादियेदः, परमार्थसन् , श्वुति तात्पर्यविषयत्वा- 
दिलयादिष्वात्मासाधारणधमरौणां चेतनत्वादीनामुपाधित्वं जडत्वादिना सत्मतिपक्चश्च मिश्यात्वसा- 
धकानां राबस्यस्योक्तस्रेन तैबोधश्च । आये च प्रात्तिभासिकत्वश्य दोषप्रयुक्तमानत्वात्मकत्ते 
असिद्धिः, जह्यक्षनेतरबाध्यत्ोक्तौ चर्मबुच्यव्यवदहितप्रातिमास्िके व्यभिचारश्च । द्वितीयद्ेतो ताद- 
कृप्रमाव्रिषयत्वस्य सेदपारमार्थिकत्वस्िच्यधीनतेन साध्याविशोषपयैवलानम् । ठतीये चरमब्च्यन्य- 
बाभ्यपिध्यात्वकत्वस्योपधित्वम् । चतुथं भविद्यारूपकर्पकस्वेनासिद्धि; । पश्चमे दश्टिखष्टिपक्षे 
असिद्धिः, इतरत्ाप्रयोजकता । अनादित्वं च भनज्ञानादौ व्यभिचारि । दोषाजन्यक्षानं प्रतीत्यत्र शुति- 
तात्प्यविषयत्वादिदयत्र चासिद्धिः; साक्ष्यवच्छेदकवत्तेरदोपजन्यत्वात्, सुख्यतस्तास्पयैस्य तत्रा 
भावात् । तस्मात् मेदपश्चकेः नाद्धमानविषयः ॥ इ्यदवैतसिद्धौ मेदपश्चके यडुमानभङ्ग; ॥ 

(7 - -- 

गोडजद्यानन्दी ( रष्ुचग्दिका ) । 

प्रतियोभिस्वख ब्रह्मणि भानम् । तथाच सुद्यवित्तिवे्यत्त्तत्र तादराषथिव्यां ब्रहमनिष्टाभेदप्रतियोगिखस्यापि भान 
संभवात् प्रथिवीपश्षका्मान एव सत्पतिपश्षावुमानस्य पयैवसानात् । नच -तथापि पथिभ्यः पथिवीस्वेन ब्रह्मणश्च 
संसारित्वेन पूर्वासुमाने मानात् धतप्रतिपश्चानुमाने तु एथिभ्या उक्तासंसारित्वेन जह्यणो ब्रह्मस्वेन भानात् न सस्मति- 
पक्षतेति- वाच्यम्; प्राचीनमते समानविषयकयोभिन्रभरकारेणापि क्तानयोर्विरोधिष्वाभ्युपगतरात् । सुक्तयसदचृत्ति- 
त्वस्य--सुक्याधारान्यव्वस । उपाधित्वादिति । मेदशचूभ्यस्वाभावरूपप्रथमख द्वितीयस्य च साध्यव्यापकः्वं घाद । 
ब्रहणि तु साध्यं सन्दिग्धमिति तचनोपाध्य माेऽपि न क्षतिः । यत्तुक्ताजुमनेषूक्तोपाधयो न युक्ताः? यत्र यच्नोक्तोपा- 
ध्यभावस्त्रोक्ताध्याभाद इति व्यतिरेकव्याह्य भावादिति, तन्न; उक्तव्यापैरुपाधित्वाुपयो गात् । नहि स्वानधी- 
करणलाधनाधिकरणे वसमानो यः, तद्समानाधिकरणसाध्यम्यापकत्वादिरूपोपाधिषवे सा निवेश्यते । जद्यमेदखा- 
अह्यनि रूप्यत्वेनेति पाडः । ब्रह्मनिरूप्येण भेदेनैव व्रहामेदो निरूप्यते, नतु जहयणा; तख भेदं प्रयेव निरूपकस्वात् । 
नच बरह्मसेदाभावे प्रतियोगि तावष्डेदकस्वात् ब्रह्मणि निरूपकतपरिति-ाच्यम् ; मेदप्रतियोगिस्वरूपनिरूपक्रस्व- 

सैव वाच्यतया तद्वच्छेदकत्वूपनिरूपकत्व निवेशासंभवास् , उभयस्राधारणनिरूपकःवा भावात् । समानाधिकर- 

णेति । सखसमानाधिकरणेद्थः 1 खं ज्ञानं पक्षताषण्छेदावच्छेदेन साध्य्िदेरुदेदयघ्वात् सामानाधिकरण्येन 

आतीतिकसमेदे बाधालि्लोवारणाय योग्यान्तस् । ब्रह्मणि श्ुक्तिरूप्यं नाती सादिप्रमाविषयब्रह्यरूपाभावाशे विशेषणे 

रूप्यादौ म्यभिचारात--साश्चादिति । त्कैरित्यादिः पश्चमेदाञमामिदा ॥ इति टशुचन्दरिकायां 
मेदपश्चकालुमानमङ्गः ॥ 

1 



८२२ अद्वैतसिद्धिः । { परिच्छेदः २] 

अथ भेदश्चुतेरतुगदत्वोपपत्तिः ~ 
नञ्ु-पेदताच्िके 'दाखपणा य आत्मनि तिष्ठन् नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम् अजो छेको 

ज्ुषमाणोजुरोते जदायेनां भुक्तमोगामजो ऽन्यः इति श्चुतयो मानमिति- चेन्न; दासुपणेत्यच पुवोर्धे 
न सेदः प्रमेयः; अपदाथेत्वादवाक्याथेत्वाच्च । द्वित्वस्य खाश्रयप्रतिथोगिकसेदसमानाधिकस्ण- 
त्वनियमात् श्रुतद्धित्वाथौपत्तिसमधिगम्यस्यापि सेदस्य भौतत्वमिति चेत्, न, दो चन्द्रमसावित्येष 
कट्पितभेदेनाप्युपपत्तेः ताक्िकमेदानाक्षेपकत्वात् । अतण्व नोत्तराधेस्यापि ताचिविकमेदपरत्वम्; 
वस्तुतस्त्वस्याः श्तेः पेद्धिरडस्यव्रादह्यणे बुद्धिजीवपरतया व्याङृतत्वेन जीषेशसेद परत्वस्य वक्तुम 
क्यत्वात् । य आत्मनि तिष्ठन दत्यादावाघाराघेयभावस्य 'चेतनशथेतनानाःमसिति निधोरणस्य 
अजोऽन्यः इत्यत्र सेदन्यपदेरास्य काटपनिकथेवमादायाप्युपपत्तेः मेदताच्विकत्वापयेवसायित्वात् 

श्रुत्यन्तर विरोधाच्च । नचेतच्छति विरोधात् सेव श्ुतिरन्यपरा; मेदशरुतेः प्रतयक्षसिद्धमेदायुवादत्वेन 
हीनब्ठत्वात् । नच जीचत्वावच्छिन्नजीवमेदस्याप्राश्या "न हिंस्या'दिलयादिवदंननुवादत्वम्; जीषे 
हैश्वर भेदस्य प्र्यक्षसिद्धतया तदम्यथानुपपत्तिसिद्धेराधर्मिंकजीकत्वावचिछन्नभेदस्यापि परव्यक्षसिड- 
तुस्यकक्ष्यतया तद्रोधकश्रुतेरमुवादत्योपपत्तेः न हिंष्यादित्यत्र नायुवादतस्वशङ्कापि, ब्राह्यणो न हन्तव्य 
इत्यादेः पुरोवादकत्वनिणायकामावात् । नच--पुंविश्षेषं प्रत्यस्या्थैवखं शाखान्तर स्थविधिवा- 
क्यवदिति-वाच्यम् ; एकस्यानैकशाखाध्ययनासंभवात् , प्रलयश्चस्य सवेयुरुषसाधारण्येन प्राथमिकः 
भ्रसरत्वेन च पुरुषविरोषं प्रत्यपि सा्थैकत्वस्य वक्तमदाक्यत्वात् । नच - रयोः प्रणयन्तीग्ल्यादिः 
चत् बतमानमाबग्राहिप्रलयघ्चाप्रा्तकाङ्न्नयावाध्यभेदप्रापकत्वमिति- वाच्यम् ; अजो छयन्य इत्यादौ 
भिकालाबाध्यत्ववोधकपदाभावात् । नच--अभेदेः षडविधतात्पयेखिङ्वदाल्या्थत्वं भेद्रुतेरिति- 
वाच्यम् ; तत्र प्रयोज्ञनवच्छेऽप्यञुवादत्वापरिहारत् अधर्मस्य मरेषजमितिवत्। नच 'षड्विदाति- 
रिखेव बूयादि'तिवत् प्रतिप्रसवार्थत्वम् ; तदपेक्षया दीनवबङत्वेन प्रतिभस्वायो गात् , भेदनिषेध- 
कश्चुतेः भेद ताचिकत्वनिषेधपरत्वेन भेदखरूपग्रतिपाद्कवाक्यस्य तस्प्रतिप्रसबायोगात् । नच प्रलय- 
क्षस्याप्रामाण्ये श्ुतेस्ततिसिद्धादुवादकत्वायोगः; तस्या क्षातज्ञापकत्वमातरेणायुवादकत्वो पपत्तेः । 
नच- एवमपि . निरपेक्लाजुषादत्वेन ` घारावाहिकद्धितीयादिन्ञानवत् भरमात्वोपपत्तिरिति-बाच्यम् ; 
निरपेक्चसपेक्षसाधारणायुवादत्वमाच्स्याग्रामाण्यप्रयोजकःवात्, दान्तस्यातिरिक्तकारखुकलखाविषय- 
प्वेनानधिगताथेविषयतया विषमस्वात् । नंच विद्द्ाक्यवत् सप्रयोजनायुवादत्वेन खाथैपरता; 
तस्य खाथेबोधक्त्वेऽपि द्वित्वसंपादकतया खार्थपरत्वाभावात् । नच यत्तननेत्यादिनिषेचाथोनुः 
वादखिङ्गाभावेन विघेयान्तर श्रवणेन च निषेधाथोयुवादत्वायोगः; यत्तदियादेरयुवादलिङ्गत्वेऽपि 
अदुवादन्यापकत्वामावात् अन्येनापि द्युन्नयनसंभवात् , शराह्मणो न हन्तव्य" इत्यादौ यत्तत्पदाभावेऽपि 
निषेचाञ्ुवा ददशनात्, विधेयान्तरसच्वे तु निषेघाथौनुवादकत्वाभवेऽपि तदथौञवादत्वा परिहारात् । 
नचेघं विधानाथालुबादेः ताचिकत्वनियमः; यद्रजतं तद्ानयेव्यादौ अन्यविधानाथं आन्तिसिद्धायुवादे 
वाच्िकत्वाददरौनात् । नच--अदुवादत्त्ेऽपि यथाथेत्वरूपपामाण्याहानिरिति- वाच्यम्; तस्य 
वाधकाभावनिबन्यनत्वेन यङते अर्खंभवात् । नु--ओपनिषदस्य ब्रह्मणः चाल्यातिरिक्तेनाप्राति 
तद्धमिकस्य तस्प्रहियोगिकस्य चा भेदस्य कथं राखनिरपेश्षप्रलयक्षादिना प्रा्िरिति- चेन्न, प्रतियो 
गिग्रहा्थं तदपेक्षत्वेऽपि खसमानविषयपमाणपूवैकत्वानियमेन प्रदयक्चस्य भेदघापकत्वोपपत्तेः । यद्य- 
पीश्चय्मिकस्य भेदस्य भरतयक्षेणाप्राप्तिः; तथापि प्रल्यश्चसिद्धजनीवधभिकेशयेदान्यथावुपपन्तिसिद्धस्यापि 
तस्य श्वुता्यौपत्तिसिद्धस्य ्रौतत्ववत् भरयक्चसिद्धत्वोपपत्तेः ॥ इ्यदवैतसिन्दौ भेदश्ुतेरचुवादकत्वम् ॥ 

गोडब्रह्मानन्दी ( रघुचन्िका) । 
अध्ययनासंभवादि ति । ् ञारमन्तरव क्यसथक्येऽपौति रोषः । इत्यादिवत् इल्यादिविहितं यत् प्राङतप्रणवः 

नान्यप्रणयनं सदत् 1 मेषजञवदिति । अन्यथा तत्राप्यचुवादो न खात् । षडर्विंशत्तिरित्यादि  षद्गिरतिरस्य ` 
वङ्कयः हत्यादिमन्नसधाश्वमेषे चोदकप्ाषस्य 'वतुिषद्वाजिन" इ यादिवैशेषिकमन्रेणापोदितस्य “न॒ चतुखिशदिति . 

भयात् षङ्किशतिरितयेव ब्रूया"दिखनेन प्रतिप्रसववदिल्थः । तदपेश्चया, मेदनिषेधकश्वलयपेक्षया । तत्प्रतिप्रसवा- 
योगात् सेदसलव्वप्रतिप्रसवायोगात् । विधेयान्तरेति 1 उपासनार्दील्थः । प्रतियोभिच्रहाधं प्रतियोग्ययुयोगि- 



[ भेदश्ुतेव्याबहारिकमभेदपरत्वोपपत्तिः ] गौडबरह्मानन्दीयुता । ८२१ 

अथ भेदश्चतेर्व्यावहारिकमेदपरत्वो पत्तिः । | 
अथवाञुवादकत्वामपरेऽपि ठउयावहारिकमेद्परत्वेनैव श्रुव्युपपच्तिः । न चाप्रामाण्यापातः; अथै. 

वाद्वाक्यवदुपपत्तेः, प्रतीयमानार्थचासेदश्वतिविसोधेनप्रामाण्यस्ये रत्वा । नचापेदश्चतेरखण्डचिन्मा- 
चपरत्वेन मेदाविरोधित्वम्, तद्धासीभूता्थैमादाय तद्विरोधात् । नापि वैपरीलयम्; प्रात्ताप्रासा्थै- 
त्वाभ्यां बिरेषात् । नच -पेक्यश्चुतेरपि प्रवयक्षविरुद्धत्वादयामाण्यम्, मानान्तरपाप्तिवत् तद्धिरेध- 
स्यापि दौचैल्यहेतुत्वादिति- वास्यम्; धिरोधे चिपेधिनो मानत्ववत् अद्ुवादकत्बोपपादकस्य 
मानताया अनपेक्षत्वात् । क्विच षड्डिघतात्प्यलिङ्गवस्वात् ेक्यश्चतेः पावय्यम् । नच--तारपयै- 
मात्रक्ञापकत्वेन तेषापर्भतथात्वाज्ञापकत्वमिति- वाच्यम्; श्रुतेस्तत्परत्वक्ञापनेन परस्परयोपयो- 
गात्, पतदिरूढश्ुतेः श्रुयमाणेऽथे तात्पयौभावसंपादनेनाधिकवटसंपादकत्वाश्च । नच--'अनापि 
खाद्रतति अनश्चन् पूणः परः जीवसंघो हयपृणैः इत्यादयुपपत्तिरूपं “सद्यं भिदा सत्यं भिदा सस्य 
भिदे'यभ्यासादिरूपं तात्पथैलिङ्कमस्तीति येदश्चुतिरपि तत्परेति-- वाच्यम्; अत्तीति अपरुणे इति 
च जीवाञुवादेन तस्य पूणैबरह्म रूपरताविधाना्त्वेन सेदोपपच्तित्वाभावात् । सत्यं भिदेति न मेद्. 
भ्यासः; एतद्धाक्यस्यापामाणिकत्वात्, भामाणिकत्ये चा वाधायां सामानाधिकरण्येनासेदेः पयेवसा- 
नात् । न्--मेदश्वतिरेव प्रवा, (असन्ञातविरोधित्वात् अयक्षादिसंघादान्निरवकारात्वाचेति- 
चेन्न; अभमेदश्चुति रूपविरोधिनो ` जातत्वात्, प्रत्यश्चादेर्भमाणत्वेन ततसंबादस्य भआवय्यप्रयोजकः 
त्वात्, रातमप्यस्धानामिति न्यायात्, व्यावहारिकमेदविषयत्वेन सावकारशत्वाचच । तयु- नायं सेदो 
ठयावहारिकः, मुक्तावपि यदस्य श्रुतिखु्तिभ्यां सिद्धे रिति- चेन्न; तस्या मुक्तरवान्तरत्वात् । नु-- 
दं ज्ञानमुपश्चि्य मम साधस्यैमागताः । सगेऽपि नोपजायन्ते प्रख्ये न व्यथन्ति च ॥` इयादि- 
स्मृतो सगौद्यभावोक्तेः “न यत्र माया किमुतापरे हरेप्युवता यजन सुरार्चितः । दयामावदाताः 
दा तपत्ररोचनाः पिशद्धवलयाः सुरुचः सपेदास' एति सुठतौ मायानिषेधाच “यो वेद् निहितं गुहायां 
सोऽश्चते सवान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिते"ल्य्न शुद्धहाज्ञानफरुत्वोक्तेश्च त्वयापि शुद्ध- 
ब्रह्मविषयत्वेन खीकृतायाः भ्ुमवि चाया; फरोक्त्यवसरे "तस्य स्वषु टोकेषु कामचारो भवति 
पञ्चधा सक्पे"ल्यादिभेदोक्तेः "परं व्योतिरुपसंपद्य खेन रूपेणाभि निष्पद्यते" स तत्र पयेति जक्षन् 
कीडन्रममाणः इल्यादौ खरूपाभिन्यक्त्युक्तेश्च तथा "विद्धान् पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्य- 
मुपैती'लयत्र कमक्षयोक्ते्य शुषं यदा परदयव्यन्यमीश्चमस्य महिमानमिति वीतशोकः परथगार्माने 
परेप्तारः च मत्वा जु्टप्ततस्तेनामतत्वतेती"ति सेदक्ञानान्मोक्षोक्तेश्च त्वन्मतेऽपि सेदभोगाविफलेषु 
फलाध्यायान्यपादस्थेषु जगद्यापारवर्जम्ः "सङ्कल्पादेव तु तच्छ्रुतेः भोगमाज साम्यलिङ्गाचे"ति 
सूत्रेषु अकान्तशचुदधविचाफटस्यैव वक्तव्यत्वाचच परममुक्तित्वमेवेति- चेन्न; सगुणोपासनया ब्रह्मलोकं 

। गोडव्रह्मानन्दी ( कघुचन्द्रिका ) । 
अरहा्थम् । मिथ्याषवानुमानखागमनाधोद्धारे एतसरकरणस्य चिस्लरेण विवेचनं ष्टन्यम् । तरकैरिखयादि-सेदश्ुलयनु- 
वादिता ॥ इति र्रुचन्द्रिकायां मेदश्चतेरयुवादकत्वम् ॥ 

~~~ 

अनुवादकत्वामावेऽपि निष्मरयोजनालु वषद्कत्वाभावेऽपि । व्यावहारिकमेदपरत्वेनेति । म्यवहारदश्चायां 
भरचत्तिनिवृर्यादिप्रयोजनवदवुवादव्वेन शिष्दवाक्यवत् भेदवाक्यं स्वाथपरम् । द्विष्वसम्पादने विद्द्वाक्यस्येवोक्तप्रयोजने 
तस्य त्प्येऽपि धूमोऽसीति वद्धितास्पय॑कस्य धूम इव खार्थं तयोरवान्तरतास्पयैघंभवात् । अत्त एव (“अर्थैऽनुपरब्पे 
तस््रमाणःमिति सूत्रगतानुपछ्ड्धपदं निष्प्रयोजनं यदुपरन्धे तदन्यपरमिति तयोरम्िहोश्रादिवाक्यस्येव व्यावहारिक- 
प्रासाण्यपरिति आवः । अप्रामाण्यापातः तचिकप्रामाण्याभावापातः । अ्थवाद्वदिति । कूममीमांसकानां तव 
च मते वायुर्वां हइ्यायथैवादानां सथा खां ताच्िकपामाण्याभावेऽपि स्तुतौ ताध्विकमामाण्यं, तथा मेदधवतेः 
म्रचष्यादौ त्वन्मते तासिकश्राप्राण्यमस्तु, मन्मते जु सर्वचुतीनां साक्षात् परस्पस्या चा शुद्धहपरत्वमिति 
भावः । अप्रामाण्यस्य तास्विकभामाण्यवमावस्य । सभ्रामाण्यं तारवक्रम्रामाण्यस्याभावः । मानत्वघत् 
निर्णीतमनत्वखेव । मानतायाः निणींत्तमानतायाः । तथाच विरोधिप्रयक्षे मानष्वानि्णयात् न श्चुतेरतात्विक- 
मानसमिति भातरः । उपयोगात् अथेतथावोपयोगात्र् । जातत्वादिति । श्रवणादिसदङतशुतिज्येश्यकताने , 



८२४ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः २] 

गतस्यापि “न स पुनरावर्तत इत्यादिश्चुला देनन्दिनसखगो्संवन्धस्य प्रतिपादनेनावान्तरयुक्तावप्यु 
पपत्तेः, न॒ तच्च मायेव्यादिस्सृतो च मायाशब्दस्य मास्सयोदिपरस्वेन मूलमायाविरहापभतीतेः, 
अन्यथा इयामावद्ातत्वादिति विरोधापत्तेः, धयो वेद् निहित'मिव्यत्न शुदधब्रह्मज्ञानफटभूता या सवै- 
कामावाप्िः, सा न वेषयिकमोगरूपा, किंठु स्वैवेषयिकसुखानां एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि 
माघसुपजीवन्ती"तिश्वत्या बह्यानन्दे अन्तमीवोक्तेस्तदभिभायेति न तद्रलान्नानाकामावत्तिः शुद्धज्ञान- 
फलत्वम्, भूमबिधाफलोक्त्यवसरे स्वैलोककामचपेरकधाभावादेः फडस्य भूमविदावाक्योपक्रमे 
प्राणविधयाफर्त्वेनोक्तस्य उ्योतिष्टोमघ्रकरणे श्रूयमाणाहीनद्वादश्ोपसत्तावत् निगौणविद्यास्तावकत्वे- 
नाप्युपपत्तः खयेऽ्योतिरित्यादौ जक्षणप्रश्वतीनां मेदगभत्नेन जक्षन्निव नगिडक्निवेत्यादि बाधितत्वविव- 
क्षया परमसुक्तस्तचोक्त्या त्वदभिमतसेदगभेकीडादीनां परममुक्तिस्वाभावात्, पुण्यपापे विधूयेद्यत्र 
= ~~ 

गोडन्रह्मानन्दी ( रघुचम्द्रिका ) । 
स्रोत्तरभ्रयक्चं बाधते । बाध्यजातीयत्वात् स्वपूर्वप्रयक्चषमपि बाधते । किंच निर्णीतमानताकं यत्र मानद्र्यं 

„ ~ & (त नेति नि 
तत्रैवोपक्र मादिन्ाय इत्यादि प्रिथ्याघ्वानुमाने बाधोद्धारोक्तं बोध्यम् । दैनच्ि । यदा जन्ममरणयोग्यता, 
तदावनसगीद्यभावः प्रतिपाचते । प्राक्ृतसष्टिप्ररयकारयोश्च ब्रह्मरोकगताना न जन्मादियोग्यता; तक्कैवद्यो- 
न्रमेव महादण्यादिप्रवत्तेः 1 सर्गेऽपीवयस्य सर्गषामान्यपरत्वे तु तद्ैयर्थ्य, नोप्रजायते इध्यसेव पूणैव्वात् । 
तस्मददिनन्दिन सरीपरं तत् । वस्तुतः सगीदीत्यादिपदेन न देनन्दिनप्रखयसेव प्रणम्, कितु आद्कतशखष्टिप्ररययोरपि । 
तथाच सगपीदिकारुजननादिसामान्यामाव एव बोध्यते । तत्रच विरोषाप्रसक्तिने दोष इति भावः । मायाशाब्द् 
स्येति । (तेषामेवैष ब्रह्मखोको न येषु निद्यमनुवं न माया चेति -शरुयेकवाक्यप्वादिति शेषः ¦ अन्तभाबोकेरिति । 
यन्तु सर्वकामवाक्ये अन्तभौवश्रवणान्नेवमिति, तन्मोद्यम् ; सर्वकामपदस्य सर्वैसुखाथैकस्यापि ब्रह्मनन्दपर्वं 
स्चैसुखानां बह्यानन्दासेदादियय प्रह्तमन्थाथैखत् । उपक्रम प्राणविद्या उपक्रमस्थप्राणविया । उक्तस्य 

भूमबिचान्ते उक्तस्य । भआाणविच्यायाः पूर्सुक्तत्वेऽपि तत्फरखानुक्तस्वात् भूमविचान्ते तदुक्तम् । वस्तुत उपक्रमे 
उक्तेति योजना ॥ 'अतिवादीणटखनेन “प्राणो वा आदाया भूयाः नियनेन चोक्तेति तदर्थः । आश्ना्युपासनाश्चस- 

पेक्षया अधिकूफख्वदुपासनादिषयस्वस्येव भूयस्स्वरूपस्वात् तादृशप्राणवादिव्वस्य वच अतिवादित्वरूपत्वात् । अवत- 
एवोक्तवाक्यखेव परसंवन्ध विधायकस्वेन सवैकामादिवाक्यसख स्तावकसवं सङ्गच्छते । अथवा-- स्तुतिभिदैशादेव 
आणचिच्याश्रकरणे फठसंबन्धबोधकूवाक्यं कल्पनीयम्. । °न पदयो शल्य पदयतील्ादिकं ठु भूमविद्यापापरत्वसंभवात् 
न सतावषटमिति भावः । ज्योतिष्टोमेद्यादि 1 उपसदां विधानोत्तरं॑'तिखर एव साहस्योपसदौ द्रादशादीनखःति 
वाक्यम् एकाहसमाप्यमानरूरसन्नाव्मकभ्यो तिष्टोमम्ररूरणे श्रूयते । तत्न तिल इलयनेन भिखवयेव द्वाद्शोयनेन 
द्ादृक्स्वस्योपसदुदेरोन बिधिः । साह्वस्याहीनखेति तु अनुवादः; उपसदां साह्ा्गतया बिहितत्वेन तद्पू्वघाधनतयो- 
दे्यव्वसं भवात् । एवंच न प्रकरभबाधः । अदीनखेद्स्य साहवसंबन्धानुवादस्वं न हीयते भसौ द्िरात्रादिप्रङतिष्वे- 
नेति भ्युतपत्तः, मध्योदात्तस्य तस्यादयुदात्तनज्समासत्वासंभवेऽपि "अदह्धः खः करता^विति सूप्रेण वद समूह दयनु- 

इत्तिसदितेन विहिवभरव्ययान्तत्वेऽपि वा आटृतति्कतमेदेन क्रुसमूहरूपसाद्धबोधकस्वात् इति प्रासे, अही नपदस्य 
साद्धवात्चकस्े साह्व्याहीनसेलयनयोवेयध्यौपन्तेः एवकरेण चतुराधुपसदां साहसाधनत्वाभावानुवादाजुपपतचचरहीन- 
पदख' यजतिचोदनाचोदितसत्राचन्यसुलयासमूह एव परयोगा्वाहीनपदेन द्वादशाहात्मकोक्तसमूहमुद्दिय इादशोप्त्ता 

विधीयते । उपसदामतिदेदोन आतिसंमवेऽपि अपिवेशपदततितः पूर्वं दवादरात्वभास्यर्थै विधिः । पण्वन्तस्य नामाथौ- 
न्वयस्वीकरे तु अदीनोपसदेवोदेश्या, दाद् शाहमकरणस्थवास्यं तु सत्रात्मकद्वादशष्े द्ादश्तोपसत्ताकबिधायकमिति 
साष्याभिभरायः । वस्तुतः सत्रात्मक इवादीनत्मकेऽपि द्वादशाहे तसकरणस्थवाक्यख तदिधायकत्वसंभवादेक- 
वाक्यतानुरोध्रात् ज्योतिष्टोमप्रकरणस्थं द्वादशादवीग सखेति वाक्यं स्तावकम् । द्वादशाहस्य दवादशभिरूपसच्चिर्पकारः 
सास्य ततोऽस्पाभिरिति स्तुतिरिति वार्तिकश्यरादय इति वृतीयत्ररीये स्थितं तद्वत् भूमविद्यारोषस्थवाक्य तावक - 
मियथैः । इव गभेस्रेनेति । भथ यत्न देव इव रजेबाहमेषेदं सरवमस्मीति मन्यते । सोऽख परमो खोक इति 
विदवःस्वमवो धकश्चुताविवशब्दोक्तेः खस्य पूर्वालुभवमूरुकलवाद्व्द्नुभवबोधक "स तन्न पयेती्यादि्ुतौ जश्चङ्िला- 
दिपदोत्रमिवदब्दध्याहारः । तथाच स विदान् तचोत्तमयुश्षरूपे स्वप्मनि परि स्तो भावेन इति । आ्रियका- 
स्वेभावनिषषया सर्वसाक्षिरूपाठवा "अहमेवेदं सर्वमिति मन्यते; “आस्मानमेवविदह बरह्मसमीति त्मात्त्सर्बेम- 
भवदिति श्चुलन्तरात् । ननु भमान्यसवैवाधाव् कथं सर्वमहमेेति मन्यते तश्राह-जक्षक्निव क्रीडक्निवेत्यादि । 
इवस््दसपायकस्वाव् बाधितचश्चत्तादिरूपसवातमरतां मन्यते; बाधितानुदस्मैव जीवन्मुक्तभोगात् । भत पूव "अद 



[ शब्दान्तरादेरात्मभेदसाधकस्वासंभवः | गौडंनह्मानन्दीयुता । ८२५ 

पररमसलास्यस्यक्य रूपतया कर्सक्षयस्य णेक्यरूपपुक्तिफलतया सेवगभैशुक्तिफटसाभावपत्; जुष्टमिलय- 
त्रान्यपदस्य देहेन्दरियादिविर्षणास्मपरत्वेन जीषेशषपरत्वाभावात् । तथाच भेदज्ञानस्य मोक्षष्ेतुत्वम् 
अतोऽवगम्यते मस्मते मेदभोगादिपरेषु 'सङ्करपादेव तच्छुतेरिलारभ्याध्यायपरि समासिपर्यन्ताधिकः 
रणेषु सणुणविद्याफङस्य उक्ततया श्ुद्धबह्य बिद्या फलाग्रतिपादकत्वात्। तस्मात् प्रममुक्तौ' मेदस्या" 
प्रसक्ते; व्याबहारिकत्वोपपतस्या भेदश्तेव्यौवदहारिकपरत्वं स्थितम् ॥ दयद्वेतसिद्धो मेदशतेऽयौवदा. 
रिकभेदपरत्वोपपत्तिः ॥ 

अथ चाब्दान्तरादेरात्मभेदसाधकत्वासंमवः। 

नठु-पू्ैतचे द्वितीयाध्याये येरेव राब्दान्तरादिभिः कम॑मेद उक्तः, तैरेव जीवेरमेदोऽपि सिध्यति । 
तथाहि-एष एव जीवं धबोधयति 'पतस्माज्ीव उत्तिष्ठती'ति बिरुडा्थधातुनिष्पन्नाख्यातरूप- 
शब्दान्तरस्य निलयः पसो नित्यो; जीवः इति प्रत्यभिज्ञायमानपुनःश्ुतिरूपाभ्यासस्य शद्धाखुपणे'ल्यादि- 
संख्याया अशब्दमनश्चक्निल्यादेरभैदकस्य गुणान्तरस्य भयतो वाचो निवरतैन्त' इत्यादिप्रकरणान्तरस्य 
जीवेरावि ति नामघेयद्वयस्यापि सच्वचेति--चेन्न; पत्यश्चादिस्लमकश्ष्यतया राब्दान्तरादीनां भेदक- 
तेऽपि ताखिकामेदाविरोधित्वात् । फिंचादण्चरस्त्वं मीमांसकः यः कर्मभेदे शाख्मेदे बा प्रमाण- 
त्वेन ह्ृष्रानां खाब्दान्तरादीनां चेतनभेदे प्रमाणत्वं कव्पयसि । न ह्यन्यभेदप्रयोजकस्यान्यमेद्प्रयोज- 
कता; विचि्टमेदे प्रयोजकस्यापि विरोषणभेदस्य विशेष्यभेदकत्वापत्तः, “देवदत्त उत्तिष्ठति शिष्यं 

~ +) , ^-^ 

गोडव्रह्मानन्दी ( कधुचन्दरिका ) । 

भलु'रिलादमवपीवश्ष्दाध्याहार इति भावः । पेक्यरूपतयेति । अन्यथा परमपदवेय्य॑म्, श्रह्म वेद् ब्रहैव 
भवति ब्रहैव सन् ब्रह्माप्येति जह्य वा इदमग्र आसीत्तद्स्मानमेवावेदिव्यादिश्चतिविरोधश्च । विर्वणेति । ̂ भन्यदेव 
तद्टिदितादिल्यादानिव अन्येव शया तिधोरिलयादानिव चान्यपद्ं विरक्षणा्थकम् । नहि बिदितादीश्वरादिरूपाद्विरिष्ठ . 
सनोऽद्यन्तमित्न जह्य, न वा शोमायामन्यत्वमात्रेण चमस्कारः । नच खक्षणा दोषः; मेदवतीव अन्यपदय 

तन्तद्वैरक्षप्यवतति शक्तिसंभवात् । तर्कैरिलयादि-असत्यसेदधीश्चुतिः ॥ दति येदधुतेव्योवहारिकमेद्- 
परत्वोपपत्ति; ॥ 

दान्दान्तरादीनाम् उक्तशब्दान्तरादीनाम्र । सेदक्े ऽपीति । ऽयोतिषटोमप्रकरणस्यषु "सोमेन यजेत हिरण्य 
सातरेयाय ददाति दक्षिणानि जदोती"लादिष्ु यागाद्युपर्कभावनानामेकजातीयत्वं भिन्नजातीपरवं वेति संशये 
श्योतिष्टोमेन खगैकामो यजेतेषयत्र स्वगकर्मकभावनामात्रतिधानात्तदयुवादेनोक्तवक्यैः सोमादिविशिष्टयागादि- 
विधिः, फटवाक्रये च यजन; प्रकृतयागद्नादयुपरश्चणत्वेन स्योतिष्टोमपदं यागदानादिनामेति प्रकत-कारणीभूतभाव- 
नापरैजालयं॑ धिना कार्यीभूतयागादिगतविधेयतावच्छेदकयागविदोषस्वादिवेनाद्ासेभवाव् भस्षमावनानुवादेन सोम- 
यागाद्यनेरुण विष्यसंभवेन सोमयगादिविरिष्टभावनाया एव विधेवौच्यस्वान्चं यागादिधात्वथवेजाये सति भावना- 
वैजायमावस्यकमिति विजातीयार्थकधाबुननत्वरूपं शब्दान्तरं सावनमेदकूमिष्युक्तम् । तथाच भर्ते भजो धनोत्थान- 
रूपधास्वधवेजायं भावनावैजायसाघकमास्ताम्, नतु जीवेश्चस्वरूपयोवैजालययस्यधकम् ॥ 

दरीपूणैमासप्रकरणस्मे सपरिधो भनति, तनूनपातं यञ्जति, इडो यजति, बहिर्यनति, सखाहाकारं यजतीलयन न 
भावन वैजात्यम् ; धाष्वथतरैजाये मानभावाव्, मच--बिरितजातीधतिधानायोगाद्एर्थवैनालम् ; भथमवाक्ये 
समिषदख तप््मर्यन्यायेन नामत्वात्तद्रिहितयागायुबदधिनं अन्यदाक्यानां देवतारूपगुणव्रि घायक्त्वात् , भथ याज्या- 
मचा खपरिदिवं तनूनपातादिरपि देवता भमु शक्या, तथाप्युपांड्याजाजुवादेन वास्यपञ्चकेऽपि देवताबिधिः 
याउ्यामन्नेण समिदादिपा्िसंभवेऽप्यनुमत्रणमन्रेवं लन्तादिदैवतयनामपि बिकर्पेन भ्या पियम तरिधित्वसंभवादिति 
मराते-उभवाकाङ्कारम्यत्वेन याज्याया एव देवताकदपकस्वसं मवे भम्यतराकाङ्काकभ्यालुमन्रणमन्रष्य तद्भावादुक्त- 
वाक्यानां भाक्तदेवत्तानियमविधिस्वास्ंमवेन यागविधिव्वद्भिहितनातीय दरि धानासं मवाशन्र तत्तद्वाक्यविधेयतावच्छेदक- 
लया पञ्चवेजात्यसिद्धिः । नच--समिदादविपदानां नामखात्त्नेदेनैव सेति---वाच्यम.; यागवैजालासिद्धौ देवतानु- 
वावत नमस्वािणेयात् । अस्ात्तेन म्मागचैजाये सिद्धे सु ग्यङ्हाराथं नाममेदनिणेय इत्युक्तम् । 

अ, सि, १०४ 



८२६ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः र ] 
^~“ 

गोडब्ह्मानन्दी ( रघुचन्द्रिका ) । 
तथाच बिभिच्रविधिबिधेयतावच्छेदकतयः वैजादयसेदसीकारावरयकव्वेऽपि (निलः परो निलयो जीव दइखावौ निलस्वे- 

खेश्षरूपे विहितस्य जीवये कथं तथोरभेदहपनायापि संभवतीति द्रा जुदोतीलयादा बिवान्यपरस्वादनन्यपरपुनःश्चय- 

अचः । अन्यथा विधेये तियघ्व एव वैनालयं खात्, नतु तदुदेर्ययोः ॥ 
"तिस आहुतीहोति आज्यभागौ यजती"टयादौ चरित्वादिघङ्चया न भावनाभेदः, च्रित्वादिषज्खायाः स्वाश्चयभ्रति- 

योगिकलाश्रयातुयोगिकमेदव्याप्यव्वेऽपि श्रकृते भावनायाल्जिष्वसंख्याश्रयस्वेनाप्रतीतेः । नापि धात्वथैमेदः; भाधमिके 
भात्व्थौन्विवभावनानोपरे धालथांवच्छेदकत्ेन संस्यपेक्षायां प्रथमोपस्थितत्वेनेकस्वयेव तथास्वकर्पनेन पाश्चायबोधे 
आवरृत्तिमेदमादधिव श्वुरसंस्यान्वयात् । तथाच प्रथमप्रतीतमेकत्वं बिधेयतावच्छेदकैकजालेवेति पाश्चादत्रिस्वादेने 
विरोधः। अत एव प्रयाजानां प्राथमिकपञ्चत्रस्य विधेयतावच्छेदकवेजयेरेवोपस्थितत्वेन रुधुभूतेः स्वीकारादेकादशग्रया- 
जान्यजतीति वैकृतवाक्योपात्तसंख्याया जाच्रृततिसेदेन तत्तद्यक्तिसेन मेदमाद्योपपत्तिरिति प्र्-सहोचरितपदानं 
सम्भूयेकविरिष्ट्थग्रमापकत्वसोक्तमाधमिकबो धपूर्वमेव गृहीतत्वात् तद्बाधाय संख्यपिक्चायां द्वितीयबोधे शुत 
संख्याया एवान्वयः, नतु तस्पूर्वसेव संख्यान्तरकद्पनम् , अन्यथा भाथमिकबोधे द्ृष्यान्तरादेरपि कट्पनेन श्वुतद्व्यादेः 
अनन्वयापत्तेः । कर्मोत्पत्तिवाक्यान्यवक्ये श्चुतं प्रयजेकादृरास्वं तु न वैजायेन भेदकम् ; कर्मोस्पत्तिवाक्यजन्यधीकाे 
तादशभेदकसंख्याया भङ्कु्वात् 1 श्रर्वेदीं परोक्षतीःलादौ तु विधेयक्रियाभ्याषार्थकसुच्पमलययान्तत्वेन च्रिरिल्यखख न 

विधेयतावच्छेदकनानवेजाये्भेदकस्वम् । "समिधो यजतीण्लादौ समिधः भग्न आउ्यख व्यन्त्विःतिमन्रेण प्राप यत् 
बह्व, तदस पिदेवताकष्वानुवपदकत्वेन समिध इलयख नोक्तसेद्कत्वम् ; उक्तरीयेव बोधो पप्तो बडुध्व विदिष्टकमैति ~ 
धाने गोरवात् , करमैगतत्वेन संख्यया अप्रतीतेः । तथाच धाव्वर्थोत्पत्तिवाक्यश्चुतधात्वथेगतसंख्या धस्व्थभेदिकेति 
धात्वथैमेदात् भावनाभेद इ्युक्तम् । जीवपरद्धिस्ववाक्ये तु नोक्तसंस्यास्तीति नोक्तभेदिका । विधीयमाने शरुत. 
संख्याया उक्तमेदकतवसखीकारेऽपि बिधीयमानपयीपस्वेन श्ुतेयवरयं वाच्यम्; अनूद्यमानव्रिधीयमानपर्यापतर्सल्यायास्त- 
दभावात् 1 तथाच जीव भोकतुत्वेनोच्यमानखाषिधेयस्वात् नोक्तसंख्या तथा । तथवत्वेऽपि खाद्रततीस्युच्यमानस्योष- 
हिते बद्मसेदो वाच्यः । ख चेष्टो ममापि ॥ 

एवं वर श्वदेव्यामिश्षेयनेन द्रष्यदेवताविशिष्टयागङ्ुद्युत्तरं वाजिभ्यो वाजिनमिति श्रूयते । तन्न बाजमन्नमापरिक्चारूपमे- 
षामस्तीति ग्चुत्पत्या वानिपदेन विश्वदेवोकेसतत्र वाजिनसंबन्धः ! तथाच भापरिक्षया सह वाजिनयेकन्न थाने विकल्पः 
समुच्यो वा, अथवा आमिक्षानुनिष्पन्नवाजिनसंबन्धाद्राजिनपदश्यापिक्षायाने गोणत्वात्तदुदेरोन वाजिदेवताया विकस्पेन 
खसुचचयेन चा विधिरिति भ्रष्ते-वाजिषद्स्य रूढ्या बङीयस्या अश्वयोक्तेयागेन विश्वदेवतायुक्तेरुत्पत्तिरिष्टस्वेन प्रवरुया 
ख्यङमश्चया विश्वदेददेवतया वा सहोस्यञ्नहिष्टख बाजिनख वाजिनां वा विकद्पाद्यसंभवात् द्व्यदेवताविरिष्टं भामि- 
श्वप्यस्प्ाददिजारीयं भागान्तरं विधीयते इति यस्मिन कर्मणि यो गुणो न निवेश्ार्हस्ततो तैजायेन स्वान्वयितया 
विधेयकमेणु; स रेद्क इत्युक्तम् । अनशरक्निलयाघुक्ता मोकतत्वादिुणस्तु न जीवस्वरूपे निवेदानहैः; “भनन्वागतसिन 
अवद्ि+ खरे दायं पुरुष" इत्यादिशुखा युत्स्या च तन्नापि तसिद्धेः, अतो नायं ततो बह्मभेदृः ॥ 
“ श्वं करण्डपायिनामयने उपद्धिशवरितवा मासमस्निरोत्र जोति मासं ददौपू्णमासाम्या'पिलयादौ जहोतिनाश्चिरोत्ा- 
लिनाश्नाग दरस्थनिलयाभिदोत्रसप्यु्तिसंभवाद्नेकयुणनिरिष्टमयो गगिधिसं भवाच्च न वर्मणो निलासिहोत्रादितो वेजायेन 
भेद इति प्ा्षे-ङतिषिषयस्वेन ज्ञाप्यत्वमत्तातनिष्ठलाप्यप्वं च विधिवाक्यमान्नखावर्यं वाच्यम् ; तस्यानुष्टापकत्वादर् 
अमापकस्वाद् । तचाद्युपादेयत्वास्यमलुपादेयकाखादिभि्ेष्वव । द्धितीयं बिधेयत्वाख्यं काडादाद्पि 1 तदुभयं च 
अघानत्वाद्ात्वथेमावनायामेव खीक्लियते । तद्धे सति तु नामादर्थेऽपि । यथा आहवनीये जुहोतीत्यादौ विशिष्ट- 
विधिगोरवाद्हवनीयादौ दूरस्भाहोमाजुवादेन विधीयमाने, भङ्ते ह़॒ मासादिएुणल्य षिधेयतवक्च॑भवेऽप्युपादेयत्वा- 
पसवाचछूमयाश्रयो नि्यशनिहोत्रादितो निजाती्यं कर्मं । "सायं जुहोतीत्यादौ तु स्रिध्यादिसहितज्होतिना च्ातहेम- 
श्गेदस्ायनात्तत्ेवोपादेयत्वम्, ऋारुख तु विधेयत्वमिति तयो्ेयधिकरण्यं सीक्रियते, अ्रङृते तु सान्निध्याद्यभावाद- 
मिदोत्ादिषद्ख अश्रिदेवतकटोममात्रबोधनाच्र तथा । तथान्नानुपादेयगुणयुक्ताुपस्थितिरूपं प्रकरणान्तरं तथा 
भेदुकमिव्युकछमू ! यतो वेग तु निरखुणसैवो तया तदसिद्धम् ॥ । 

एवं ज्योतिष्टोमं प्रकृल "मयैष उयोतिरथेष विश्चज्योतिरथेष स्षैरयो तिरेतेन सहस्रदश्विणेन यजेत पतेन ऋद्धि. से बज स वत्र ुणविरोषेषु ्योतिरादिपद्ानामभतिद्धेः चोतनारमकार्थकत्वेन कर्मण्यपि तथा संभवात् 
नेये । ्  यनेन तच्च सहचचदक्चणत्वम् एतेन ऋद्धिकामो यजेतेघयनेन फलसंबन्धश्च विधीयते । यन 

्कादिनिषामकामावः, तैकतेव नानासंज्ानां सङ्कदपादिव्यवहारे विकल्प इव्यक्तम्र् । जीचेकादिनाश्नां चु 

[कका ती
 

५०५ 



[ मेदश्तेः षड़्िषता० भङ्गः ] गोडब्रह्मानन्दीयुता । ८२५७ 

बोधयति यजति ददाति जहोतीलयादावपि मेदापत्ते; न शब्दान्तरस्य कर्तमेदकता ॥ इत्यद्धितसिद्धौ 
चाष्दान्तरादेयलमसेदकत्थाभावः ॥ 

अथ भेद श्रुतेः षड़धितात्पर्यकिङ्गभङ्गः । 
नजु-पड्टिधतात्पयेलिङ्गोपेवश्चुतिगम्पमेदस्य कथमतास्विकत्वम्. १ तथादि--आथवैणे द्धासुषणे- 

व्युपक्रमः, परमं साम्युपेतीत्युपसंहारः, (तयोरन्यः अनश्चन्नन्यः अन्यमीशमिलयभ्यासः, रासैकग- 
स्येश्वरप्रतियोगिकस्य काक्यावाध्यमेद्स्य शाद्ं विना अप्र्ेरपूषता, '्पुण्यपपे विधूये'ति फलं, 
“अस्य महिमनःमिति स्तुतिरूपोऽथंवादः, अत्ति अनश्चननित्युपपत्तिः । मत्र च मायामचमिद् देतःमि- 
त्यादाविव दिशब्द पव मेदवाचकः, तदाक्षेपको वा द्वित्वसंस्यैवेक्यविरोधिनीहि वा भवत्युपक्रमो 
मेदविषयः । तद्धिन्नत्वविशोषितमेव च तद्वतबहुधर्मयोगिस्वं तत्लादर्यम्, नलु विराप्यमा्रम् ; नाये 
सः किंतु तःसदशः, नायं तत्सदृशः, किंतु स एवेति सादश्यैक्ययोरेकतरविधानायान्यतरनिषेधात्, 
गगनं गगनाकार"मिदयादि' तु तत्सदशवस्त्वन्तरनिषेधपरम्, गगनायेकदेशास्य तदेकदेश साटदयपरं 
वा इत्युपसंहायोऽपि रेदविषय एव । अभ्यासत्वेऽपि अर्थत पवेकप्रकारत्वं तनम्, नतु राब्दतः 
अतिप्रसङ्गात् । अन्यमीडशमिद्यत्न ईशागतान्यत्वं भरति पदयतीति प्रकृतो जीव एव परदन्यायेन 
पत्तियोगितया संबध्यत इव्यभ्यासोऽपि संभवतीति- चेत्, मैवम्; आथ्वेणे भ्रथममुण्डके 
कस्िञ्च भगवो चिज्ञाते सषैमिदं विज्ञातं भवती"ति रोनक्रश्चानन्तरं धे विचे त्रेदितव्ये' इति 
विद्याद्धयमवतायै ऋण्वेदादिलक्षणामपरामुक्त्वा “अथ परा यया तदक्षस्मधिगस्यते यत्तदद्धेदयम- 
ग्राद्यमगोत्रमवणैमित्यादिना परबिद्याविषयमक्षरं भरश्चानुसारेण परतिपादयता असेदस्यैवोपकरान्त- 
त्वात्, अभ्यथा तदुत्तरत्वाचुपपत्तेः, द्वितीयमुण्डके "पुरुष पवेदं विभ्वं बहवेदं षिश्वमिदं 
वरिषट"मिति मध्ये प्रणमरीत्, ततीयमुण्डकान्ते च “परेऽभ्यये सर्वै एकीमवन्ति। स यो 

१, 

गोडबह्यानन्दी ( रुघुचन्द्रिका ) । 
उक्तनियामकाभावात् न भैदकस्वम् शश्वरसदखनामवत् । सेदकवेऽपि सबोध्यतावच्छेदकजी वर्वेशत्वादिना तद्वाच्यं, 

तचेष्ट ममापीटय्रयेन सेदवस्वेऽपीलपिश्चब्द उक्तः । किंच अब्दान्तरादीनाभुक्तरीया विधेयभावनादिषु पिभिनत्न 
तेनायसाधकवेऽपि न तदाश्रयाणां स्वाभाविकसेदसाधकत्वम् । तत्तदरैनालयरूपो पाधिष्ततत्तदाश्रयभेद् तिना तत्त. 
द्विजालभेदसायुपपन्तेः, तदा श्रयाणामौ पाथिकसमेदमात्रसिद्धेः । अत पव तच्रेणानुष्ठीयमानसक्तदकप्राजापल्यादिस्थले 

एकस्यामेव यागव्य क्तो सक्षददो वेजाल्यानीति सिद्धान्तः । तथाच जीवेशयोवेजालोपहितरूपेण सेदसिद्धावपि तर्छरूप- 
स्योक्तयागसरूपसखेव स्वामाविकमेस्य मप्त्यूहमिलाक्रयेनाह--ताचिकामेदावियोधित्वादिति । ओपाधिकभेदस्य 
मिथ्यात्वेन तास्विकाभेदाविरोधिखादिल्थः । त्वं स्वदृशः । नु भावनादिखूपनिरोषणसमेदाप्तदुःपहितचेतनभेदोऽ- 
रिविल्याशङ्कय तावतप्यौपाधिकमेवः खात्, न स्वाभाविकः, तत्र तस्यासाधकस्वादिद्याशयेनाह--न दीति । 
विशिप्रमेदेति । उपहितभेदेयरथः । विरोपणमेदस्य उपाधिमेदमात्रख । विद्येष्यमेद्कत्वापत्तेः अनो पाधिके 
उपाध्याश्रयसेदे प्रयोनकृष्वापत्तेः । इृष्टपत्तावाह- देवेति ¦ मेदापत्तेः उत्थानादिभावनाभेदादेवदत्तसय तस्माद्- 

नौपाधिकमेदापत्तेः । तकैरित्यादि-नाभ्यासादेश्चितो भिदा ॥ इति रुघुचन्द्रिकायां शब्दान्तसादेरात- 
सेदकत्याभावः ॥ 

मायामाचपिल्यादि ! “मायामात्रमिदं द्वैतम् शदवैतं परमाथैत' इति गोडपरादीयोक्तष्तौ दवैतपदं मेदसमानाथैकम् । 
मायामात्रपदम् इैश्रेच्छाधीनतया सलखमिल्य्थकम् । तथाच सर्वोऽपि भेदः सदः अद्वितं तु परमा्ेतः स्वतच्नतः 
सखतन्नमीश मादायाद्रैतमियर्थः । एक एव स्तन्न इति यावत् । (परमाथैः खतश्रः स्यादिति स्छ्तेरिति श्चयादेर- 
देता्ेृत्वखण्डनं परेणोक्त, तन दै वशब्द इव प्रकृते द्विशब्दो सेदाथक इलयभिमानः । अतिभरसङ्ात् ्योतिरादि- 
पदेन तस्समानार्धकपद्नन्तरेण वा उयोतिष्टोमाद्यभ्यासस्यामावप्रङ्गात् । पदन्थायेनेति । 'सक्षमं पदमध्वयुरज- 
छिना गृहधती"लखादौ शुतपदस्य संबन्ध्याकाष्कुायामेकहायन्या सोमं कौणातीयनेनोपर्थिताया पएकहायन्यस्तप्वेन 
यथा संबन्धः, तथा पर्य तीद्यनेन उपस्थितस्य जीवख भेद्रतियोग्याका्ुपयासिल्थः । (असंयुक्तं पकूरणादिति- 
कतेव्यताधिखा'दिति सूत्रम् ॥ दर्शपूणीमासादिकं प्रकय (समिधो यजती"लयादि श्रूयते । तख द्शौदौ समिदङ्गता 



८२८ अद्वैतसिद्धिः । [परिच्छेदः २1 

हवै तत् परमं ब्रह्म वेद बक्षेव भवतीश्येक्यट्चणफलेनोपसंहारा्च मुण्डकच्रयास्मिकाया 
उपनिषद् येक्यपरत्मे सिते “असंयुक्तं भकरणा दिति न्यायेनाभिक्तमणादिवन्मभ्यष्थितवा- 

क्यस्यापि दाखपणेैल्यादेस्तदनुकरुत्वे संभवति महाप्रकरणविरोधेन विपरीतताव्पथकस्यनया 

सेदोपक्मत्वाभावात्, “परमं सास्यमुपैतीणत्यस्य पूर्वोक्तन्यायेन रेक्यपरतया मेदो पसंदास्त्वाभा- 

वात् । अतः अनश्चन्निद्यादिना न ताचिकमेदाभ्यासः, नापीरास्य रास्मगस्यतया तस्प्रतियो- 

गिकस्तद्धर्मिको वा भेदोऽपूवैः; इराज्ञानमात्रे तदपेक्षायामपि प्रसयक्षेण तत्समकक्ष्यमनिन च 

तयोः प्रातत्वात् । त्वदुकरूफका्थवादयोरेकयपक्षेऽपि संभवेन न मेदासाधारणलिङज्ञता; अनश्न- 

नरिल्यादेः कार्पनिकमेदेनोपपच्या ताचिकमेदोपपत्तित्वामावात् । नज्--अन्तयौमिन्राह्मणं षडि- 

धतात्पवैलिङटोपेतं वाक्यं मेदे प्रमाणम् । तथाहि-तरित्थ नु त्वं काप्य तमन्तयीमिणःमित्युपकरमः, 

"पष त आत्मान्तयौमी"युपसंहारः, “गष त॒आस्मिलयद्यकविंदातिकस्वो ऽभ्यासः, अन्तयोमित्व- 

स्याप्राप्ततयाऽपूैता, “ख वै ब्रह्मवि"त्यादिः फलम्, 'तचेच्ं याज्ञवल्क्य खूजमविदवास्तंचान्तयो- 
"~~~ ~~~ 

गोडव्रह्मानन्दी ( कुघुचन्दरिका ) 1 
बोधकत्वमस्ति न वेति संराये साध्यसावनाकाङ्कयोः स्वगयागादयन्वयेन बिच्छेदाश्रोक्तबो धकस्वमिति अप्ते-तयोर्वि- 
च्छेदेऽपीतिकरेष्यताकाङ्या "सम्रिधो यजतीग्लाद्युत्तरं "दशेषूणेमासाभ्यां स्वगैक्ञामो यजेते'लादितः पूर्व इत्थमिति 
पदकस्पनया समिदाचन्वयेनोक्तबोधकत्वम्ावद्यकम् । इतिकसंभ्यतास्वं च सामान्यतो व्यापारत्वेन आस्यातपदात् 
ज्तातभावनायाः विशेषरूपत्वम् । तथाच यागसाधनन्यापारस्य बिरोषजिन्ञासायाः अदृष्टदरारा समिदादीनां दष्यदेवता- 
दिसंस्कारद्राराऽवघातादीनासुक्तवक्येन साधनत्वदोधात् निवृत्तिरिति पाथेसारथ्यादयः. । यगादिकरणनिष्ठापू्व- 

प्रयोजकराक्तिखाधनस्वं तत् । यो यत्र शक्तः, स तजनक इति हि मीमांसकाः । तथाच कारणत्वं तद्वेच्छेदिका वा 

शक्तिः 1 उभयथापि तज्ननकाकाक्घुया समिद्ादिजन्यशक्तिमच्ां दशे पूण मासाभ्यां यनेतेयादिवाक्यजन्यधीः । न च-- 
कारणत्वरूपा सा अनन्यथासिद्धनियतपूवैदृत्तितावच्छेदकरूपेव, एवं कारणतावच्छेदकखूपापि तद्रयैव; तथाच जाति 
रूपस्वे नित्यायां तन्न कथं जनकापेष्ेति-- वाच्यम; मीमांसकमते प्रतिबन्धेन शक्तेन शादुत्तेजकेन चोत्पत्तेरनियस्व- 
संभवः । अशखण्डकारणतारूपत्वेऽपि तद्विशिटयैव फरोपधायकस्वेन तजनकपेश्चाया आवदयकःवात् । एवं च उब्य- 
गुणादीनां स्थिरत्वेन श्रियाविशिष्टरूपेणेव शक्किखाधनस्वमिलयन्ये । तथाच नितियोज्कश्चलयाचसंयुक्छमपि समिदादि- 
अकरणाहुभवाकाह्ारूपाच् दशंङ्गम् । इतिकतैवयतार्थित्वात् उक्तेतिकरेग्यतप्वेन तद्पेश्चप्वादिति सूत्राथ इति 
सृतीयर्तीये स्थिवम्र । इत्यादेः इव्यादिवाक्यार्थेख । तथाचोक्तन्ययेन समिदादिवाक्याथेख यथा द्तैयुपकारकस्व 
निर्फीयते, तथा द्वा सुपर्णेयसैक्यङुद्ुपकारकस्वमितयथः । नु द्वा सुपणंलादृवरेक्ययास्पष्टव्वात् नोक्तन्यायः, 
दत्राह--अभिक्रमणेति ! दरपुणेमासौ अलय प्रयाजादिसमीपे भरूयते--अभिक्रामं जुहोतीति । तत्रानिक्षाममिलयस्य 
णसुरन्वत्वेनामिङम्ये खथेवत्वाज्चहोतिना भाकरणिककष्वहोमानुवाद्त्दुदेशेनाभिक्रमणं विधीयते; प्रयाजानां सन्नि. 
धिखच्वेऽपि कद्पेश्चया भ्रकरणस्य चरुवत््वातर् । अन्यधा अतिसज्गिहितोत्तमप्रयाजाङ्ग खात् । नच--अवान्तरप्रकरणेन 
प्रयाच्ऋङ्खतेति- वाच्यम्; अवान्तरप्रकरणस्य विभियोजकत्वे सवैषामङ्गानां तत्संभवेन मिथोऽङ्गाद्वितापत्तरिति प्रास 
भकाजान्विधाय श्रीन्ध्रयाजानिष्का समानयत उपशरतः इलयनेनोपन्छतस्याज्यघयार्धं जहां स्थाप्यमेवेदेवंरूपं समानयनं 
विघायाभिक्रामं जुहो तीव्युक्वा यो वै भयाज्ञानां मिशन चेद् समिधो बह्वीरिव तनुनपातमेक इवेत्यादिना प्रयाजा- 
निष्टा हवीष्यभिघारयतीयन्तेन प्रयाजपरामसात् तावस्सन्दुमख ्रयाजप्रकृरणस्व निश्चयात् तेन तन्परध्ये यद्य्धिहितं 
तव् अयाजाङ्गपरिति निश्चयाव् । यदीयाङ्गानां तु न सन्दंशः न तखावान्रकरणम् । तदुक्त-“न विद्यते तु सन्दंरो 
यत्र वाचनिकेरोणिः । वत्राङघानां कथंभावः सन्नप्यविनियोजकः । निष्फरसवेन सवेषां न विशेषोऽवगम्यते ॥ कः रोषः 
कर शेदित्वमतः स्वे भघानगाः १ * इति तृतीयप्रथमे स्थितम् । तथाच तशयायेन पूष॑परवक्याथयोरेवयङुद्लुपकारक- त्वान्मच्यखद्रासुपर्भेयाद्यथेसखापि तदि; । ननु 'यद्भूतयोनि"मिति प्रथमे शण्डे आणादि 
द्वसुपेदयादेस्तृतीयेः सखण्डस्य प्रतिपराद्नादभिकमणादिवदेव तन्मध्यस्य प 
ततराह-महाप्रकरणेति  प्रथमञुण्डकादौ “यत्तदद्ेस्यमिस्ुपकमख तृतीययुण्डकान्ते परेऽव्यये सर्वं एकीमवन्ती- द्युपसंहारखय “परुष एवेद्मियादिपरामदीसयारेतनिषटस्वादसेव महाभ्रकरणित्वात्तद्िरुदधतास्पयैय सखण्ड वक्तम- शरस्यत्वात् अखण्डाछ्तबु्ुपकारकत्वमेव भूतयोन्यादिवाक्यानाम् , अभिक्रमणादेः प्रयाजाद्ुएकारकलं तु न मदा- भकरननिरदमिति भावः । प्रा्तत्वादिति । भताखिकुसापिःसेदस्योक्तमानधासतवमिति भाव; । सवे सूत्रात्मा. न्तयोभिषे वेत्ता । ब्रह्ममवीः; ब्रहिष्ठाध स्थापिता सा; । उदजसे गृहसि । प्रथिवी एथिम्यभिमानिदेवता । 



[ एेक्यखरूपोपपत्तिः ] गोडव्रह्मानन्दीयुता । ८२९ 

मिणं नह्मगवीरुदजसे मूप्दी ते विपतिष्यतीति निन्दारुपोऽर्थवाद्ः, “यस्य परथिवी शारीरं य॑ पृथिवी 
वेद'इत्याद्युपपत्तिरिति-चेत्, मेवम् ; “अपत्मेद्येवो पसीते'ति सूत्रितब्रह्मविधाबिवरणरूपायां चतु 

रभ्याय्यामनेन द्येतत्स्वं वेदेति पक वरिक्चनेन स्वैधिकानप्रतिज्ञापूषैकं श्रह्म वा इदमग्र आसीत्तदा- 
त्मानमेवावेदाहं ब्रह्मास्मीति तस्ात्तत्सवैमभव'दिस्यसेदेनो पञ्तम्य षष्ठाभ्यायान्ते मैत्रे यीनाद्यणे निगमन 
रूपे यत्र त्वस्य स्वैमात्मेवाभूत्तत् केन कं पद्रये"दिव्यादिनाऽमेदेनेवोपसंहारात् अध्थायचतुष्टय 
स्याप्यभेदपरस्े स्थिते तदन्तगेतस्य बह्यरोकान्तरसूत्रार्मप्रतिपादनपरस्य उन्तरव्राह्यणप्रतिपाद्य- 
निरुपाधिकसरवान्तरब्रहमपरतिपत्यजुकूलस्य भहप्रकरणालुरोधेन तद्धिसोधिभेदपरत्वाभावात्, रदुप 
न्यस्तलिङ्गानां भदपरतानिणीयकत्वेऽपि क्िपतमेदपरतया तास्िकामेदाबिरोधित्वात् । अत एव 
न शारीय्योभयेऽपिहि मेदेनेनमधीयतः इति सूत्रविंसोधः, नवा तद्धषष्यव्याहतिः ॥ इसयद्वेतसिद्धौ 
भेवश्चतेः षद्धिधतास्पथैलिङ्गभङ्गः ॥ 

अथेक्यस्वरूपोपपत्तिः । 
उु-पक्यमातमखरूपम्, उतान्यत्, नायः एकतरपरिरोषाद्यापत्तेः, सपेक्षस्येक्यस्य भिरपेः 

घ्लात्मत्वायोगाचच, नान्यः; सत्यत्वे सद्धेतहानेः, मिथ्यात्वे तस्वमसीद्यादेरतस्वाबेदकतापत्तरिति 
चेन्न; आद्यरेवानवयम् । ज्ञानानन्दयोरात्मेकये ऽपि यथा नैकतरपरिरोषाप्यादिकं कलिपितानन्दत्वाः 
दिधमात् तथा षरतेऽपि संभवात्, पेक्ष्य अभिनज्ञेयत्वस्य प्रागुक्तः तस्यापि निरपेक्षतया निर्पेक्षास- 
सखरूप्रत्वाविरोधात्, अन्ञानायधिष्ठानतया भासमानात्मखरूपत्वेऽपि रेक्यस्य तद्रोचसरचृत्तिः 
विशेषस्यान्ञाननिवर्तकस्य इदानीमसच्वाःसं सारोपपत्तेः। अन्ये पक्षे दोषास्त्वनुक्तोपारम्भा एव । अत 
पव अतिरिक्तमेक्यं नेकत्वसंख्या, न वा तन्निष्ठारोषधर्मवखम्, न वा तचिष्ठासाघारणघर्मवच्वम्; 
निधेर्सकते ब्रह्मणि तेषामभावात् । नापि मेदविरहः; भेदस्यक्यविरह रूपत्वेनान्योन्याश्रयात् । नापि तद्- 
चुत्तिधमीनधिकरणत्वम् ; शून्यस्यापि व्रहयेक्यापातादिति- निरस्तम्; तदघृ्तिधमोनाधारत्वोपलक्षि 
तखरूपस्यामेदत्वात् । शल्यस्य निःखरूपत्वात् न शून्यस्यैक्यरूपता । नच-तदब्रत्तिधर्मनिषेषेन 
तदुत्तिधर्मबिधानप्रसङ्गः, विरोषनिषेघस्य रोषाभ्यजुज्ञाफरकत्वादिति-चाच्यम्; रेषविघायकत्वस्य 
सचे्ासंप्रतिपत्तेः ! अन्यथा वायो न नीटखरूपमिययस्यापि गोरं प्रति विधायकत्वापातात् । न्- 
अभेदे अभेदत्वपारमाथिकत्वासदेरखक्चषण्यादीनि त्वतः सस्ति वा नवा, आये सद्वितीयत्वापत्तिः 
द्वितीये अभेदत्वादिहानिरिति-चेच्र; त्वतः खरूपभूतेरेव तैरभेदरूपताया अद्वैतस्य चादान्युप- 
पत्तेः । नच-एवमभेदस्यावाधितात्मखरूपपयैवसाने तस्य चात्मखरूपस्य प्ररेरपि संमतत्वेन 
स्वच्छास्याविषयत्वमिति--बाच्यम्; जीवाश्रत्ति धमां नधिकरणल्योपलक्षितातपस्वरूपस्य परेरगङ्ीकाः 
गात्। तदेवघुक्ते जीवब्रह्माभिदे (तच्चमसि स वा अयमात्मा बरह्म! द्या दिश्चुतिमीनम् ॥ इ्यद्वेतस्िद्धौ 
पेक्यखरूपोपपत्तिः; ॥ 
1111 १८.१.९१ ०९ न 7 0 

गोडज्रह्यानन्दी ( घुचन्दिका ) । 
न्व तुर्ध्याय्याम् अनेनास्पवेदनेन ।! सवैममवत् अपरिच्छि्नमभवत् । सूज्ात्मेति । तदन्तयासीति रोषः + 
“सिन् खल ब्रह्मरोका ओताश्च भो ताश्चित्र जद्याण्डारम्भकभूतरूपन्रद्यरोकानामन्तरख पृषटतवेन तादश; सूत्राप्म! 
तस्याप्यान्तरोऽन्तर्यासी च .अतिपादित इति भावः । स्वान्तरेति । अन्दर्यामिपयैन्तं सकान्तरेलय्थः ॥ तकै- 

रित्यादि-सेदवाक्य न तत्परम् ॥ इति कघ्ुचन्द्रिकायां सेदश्ुते; पद्विधतात्प्ैलिङ्भङ्गः ॥ 

संभवादिति । नच--कदिपितेन भेदेन वास्ततरैकतरपरिरोषस्यानिवृत्तिरिति- वाच्यम् ; उक्तपरिरोषयष्टवात् ; 
सर्वभ्यवहाराणं कदिपितभेवेनेबोपपत्तेः । निःखरूपत्वात् उक्तस रूपदीनत्वात् ! दोषेति । विशेषान्तरेखथैः 1 
अन्यथेति ! तथाच नीरूपस्वरूपेण तत्रेव निधर्मकत्वरूपेण ग्रक्ते पयैवसानम्.। नच--निभैमकव्वमच्ाप्यसिद्ध- 
मिति-- वाच्यम्; तस सन्दिग्धस्वे सधर्मैकृत्वस्यापि सन्देहात् सधर्मैकत्वापरिरोषेण खदिष्टासिद्धेः । आरमस्वखूपस्य 
यथाचोपरुश्चिताखण्डरूपता, तथा विवेचितम् । तकैरिलयादि-त्रह्मजीवेक्यसङ्गतिः ॥ इति लघुचन्दरि- 
कायाम् णेक्यस्वरूपोपपत्तिः ॥ 



८३० अद्धितसिद्धिः । [ परिच्छेदः २] 

अथ जीवनब्रह्मामेदे' प्रभाणस् 
नजु-सावैहयासा्वैहयादिविरिष्योरेकयमयोग्यत्वपराहतम् । कथतुदाहतश्रुल्या बोध्यमिति-- 

चेन्न; सोऽयमि्यादाषिव बिरुद्धाकारत्यागेन शुद्धयोरेक्यबो धनात् । नयु-षिखदद्धाकारव्यागः किम- 
विवश्चामात्रेण, उतानिघ्यत्वेन, उत मिथ्यात्वेन, नाद्यः विखद्धाकारस्याविवक्षायामप्यनपायात् । न 
हि 'असद्धा इदमग्र आपीत्सर्वे खलिविदं बह्ये'व्यादिश्चुलया सच्दान्यस्वयोधिशखजडत्वयोर्वेहाविवक्चा- 
मान्रेण बरह्मणः शल्येन जडेन च फें सुवचम् । न द्वितीयः; तत्त्वे भविष्यसीति निर्देशापस्या असीति 
वतेमाननिरदेशायोगात् , दशामेदेन भेदाभेदयोः सच्चापत्या स्वयाप्यनङ्गीकाराच्च, जीवेक्षयोः खातड्य- 
पारतच्यादेर्निलयत्वाचच । न ततीयः; निर्दौषश्चुतिसाक्षिखिद्धयोर्षिर्ड ध्मयोर्मिथ्यात्वायोगादिति- 
चेन्न; विर्दाकारस्याविवक्षयैव ल्यागात् । त्यागश्च जद्यायुभवाविषयत्वम् , न स्वपायः, तस्य चरम 
साक्षाकतारसाभ्यत्वात् । तथाच तत्तेदन्ते इवानपेते अपि सार्श्यासायैश्ये ना्चयामेदविरोधाय । 
अविवक्षा च पघानप्रसेयनिवीहाय 1 नच-सोऽयमिद्यत्न तत्तेदन्तयोतै लागः । कमेणेकन्र तयोर- 
विरोधादिति-वाच्यम्; अभेद्परे अस्िन्विरोषणयोरेक्यापच्या करमेणेकतन्न सत्वेऽपि तच्यागस्या- 
चद्यकत्वात् , असद्धेव्यादौ “सर्वै खस्विदं ब्रह यादो च न रान्यजडेकयापत्तिः, शन्यलतोः चिल्जड- 
यो वौ बिरुद्धाकारपरिस्यागेन जीवनब्रह्मणोरिवायुस्यूतस्याकारस्यामावात्, अघ्लतो निःखरूपत्वाजडस्य 
बाध्यसखरूपत्वात् ॥ र्यद्वेतसिद्धौ जीवब्रह्याभेडे पाणम् ॥ 

अथ देक्यश्चुतेरुपजीग्यविरोधाभावः। 
नञ-पेक्यश्रुत्या प्रयक्षसिद्धं जीवम्रनुय बह्यत्वे चा बो धनीयं, श्वतिसिद्धं ब्रह्मानृद्य तस्य जीवत्वे 

चा उभयाचुवादे निदो चा विधेः, सवैधाप्युपजीव्य विरोधात् नैक्ये भरामाण्यम् , भत्यक्चेण जीवस्य 
नह्मभिन्नत्वेन श्वुलया च सवैज्ञत्वादिमद्रह्यभ्राहिष्या तद्धीनस्वेनाञुभूयमानाज्गीवात् भित्नत्वेन बरह्मणो 
क्वायमानत्वात् , नचाचुमानेन जद्मोपस्थितिः; तेनापि स्वै्ञत्वादिना ब्रह्मणो विषयींकरणेन उपजीन्य- 
विरोघताद्वर्थ्यादिति-चेन्न; शक्ति्र दादौ तयो रपजीभ्यत्वेऽपि खप्रमेयेऽयुपजीव्यस्वात् 1 तदुक्तम् 
चाचरूपये-- यत् उपजीव्य, तन्न बाध्यते, यद्वाध्यते तन्नोपजीव्य"मिति । यथा कथविदपेश्षामात्रेणो- 
पजीव्यत्वे नेदं रजतमिखच्रापि इदं रजतमिद्यस्योपजीव्यतापत्ते; । नश्ू- यद्धि यद्पेक्च यस्य बाघे 
सखस्य वाघयापत्तिश्च तत्तस्योपजीभ्यम्, भर्ते च धम्यीदिग्राहकस्यैव खभामाण्यम्राहकतया सद्वा 
सखबाधापत्तिः, निचेभ्यापेणस्थले तु न तथा । नहि ब्रह्मसखरूपधरमिक्ानाभामाण्ये एेकयज्नानाप्रमाण्य- 
चतत. प्रतिषेध्यज्ञानप्ामाण्ये प्रतिषेध्यज्ञानाप्रामाण्यम्, पतिपेध्यदाखविलोपरपरसङ्ञादिति-चेत्, 
सत्यम्; सावैश्ष्यादिविशिष्ट न तावद्धमिं, किंतु ब्रह्मखरूपमातम् । विशिष्टधर्भिक्ञानप्रामाप्यम् पेक्य- 
क्षानप्रामाण्ये नपेक्त्यते, किंतु खरूपन्ञानपामाण्यमात्रम् । अन्यथा “दं रजत'मित्यस्यापि घर्भज्ञान- 
त्वेन उपजीनव्यतया निषेधज्ञानप्रामाण्ये रजतत्व विशिष्ेदंल्ञनघामाष्यं स्यात् । रजतत्ववैशियस्य 
धर्भिस्वाधयोजलकत्ववत् सार्वश््यादिवैशिश्यस्यापि तद्भयोजकत्वस्य पक्ृतेऽपि समानत्वात् । नच॒- 
पवमसाधारणसावैश्ष्यादिघमीवच्छेदेन बह्मणोऽनुदेदयत्वे साधारणधर्भेण खषूपेण वा उदेदयता 
वाच्या, तजाघये इष्टापत्तिः, चित्वादिखाघारणधर्मक्यध्यासमिरप्यज्गीका णत्, द्वितीये बह्यैकयासिद्धिः, 
साधारणखरूपमाोदेशादिति- चेन्न; बहेक्यासिद्धिरित्य्च ब्रह्मब्देन सावेश्यादिविशिष् चेदभि- 
मतं, तदेष्टापत्तिः, तद्ा त्वमा च ठ्षितयोरेव पदार्थयोरेक्यवोधस्य प्रा प्रतिपादितत्वात् । अतं 

गोडब्रह्मानन्दी ( लघुचन्द्रिका ) 1 
प्रघानप्रमेेति । महतप्स्प्यविषयाखण्डेक्येख्थः । असे द्परे जखण्डेक्यपरे । यखस्युतस्य एकडत्तिधमान- 

धिक््व्योपरुकषितस्यापरस्ररूपस्य । यत्तु विरुद्धाकारं सुख्याैतवात्तदनरोधेनेक्यमेव न बविधकष्यतामिति, तश्च; 
लत्वयैविषयतवेनैक्यखैव सुस्या्थतवात् । तक रितयादि-ेक्यमाननिरूपणम् ॥ इति रुचन्दरिकायां जीव- 
बद्यासेदे प्रमाणम् ॥ 

समानत्वात् मानसिद्त्वात् । तदाभयेक्यस्य तप्वम्पदकास्यतावच्छेदकोपरक्षितयोश्विखेनप्यैक्यख । अधि. 
श्ानरुक्ष्णायां पुणेडाकसाधनत्वोपरक्षितकपाटरक्षणायाम् ! उक्तप्ाधनत्वेनानुपल्थितसख साध्यानाकाङकुष्वेन 



[ रेक्यशुतेरपजीन्थवियोधाभावः ] = मोडनरद्ानन्दीयुता । ८३१ 

एव--रान्देन असाघार्णन्रह्मखरूपोदेशस्य(साधारणधर्मेण विनाऽसिदधेरु¶जीन्यविरोधतादवस्थ्य- 
मिति- निरस्तम्; असाधारणधर्मस्य उदेद्यसमरपणे उपरक्चकत्वात् । नच--उपटक्ष्यतावच्छेदका- 
भाते उपटक्ष्यत्वासिद्धिः, प्चिच्वस्य ततरे सिद्धसाधनादिति वाच्यम्, खरूपोपलक्षणे उपटक्ष्य- 
तावच्छेदकस्यानपेश्चणात् । यतु चितवेनैक्ये सिद्धसाधनं, तन्न; चित्ैक्यययेषटत्वेऽपि तदाश्रये 
क्यस्य तवानिष्व्वात् , इष्टौ चाबिवादात् । अतणव--"पुरो डाशकपःठेन तषायुपवपतीद्यत्ाधिष्ठान- 
लश्षणायामस्यतो प्राक्चतुषोपवापविधानरूपेषएरसिद्धिवद्न्न न॒ ठक्षणयामभीष्टसिद्धिः, येन लक्षणा 
स्यादिति- निरस्तम्; चित्वेक्यस्य प्रा्षस्वेऽपि आश्रयेक्यस्याप्रा्षस्य सक्षणाप्रापणीयस्य सात्, 
सोऽयमिलयत्रापि उक्तप्रकारस्यावश्यचाच्यत्वात् 1 नच-तत्ताविश्ि्रस्य तबोरेद्यता यद्वत्तया कात 
एव यद्न्वयधीः तच्वस्य॒विदोषणत्वस्य तन्तादौ संभवादिति--वाच्यम् ; वत्तोत्तस्वात् । नु-- 
एवे परमाणुः सावयवः, ईश्वरो न सचैज्ञः, “आदित्यो यूपः इत्याद।वुपजीव्यविरोधो न स्यात्, 
उत्पन्न ए्गुणविधौ सगुणोत्पत्तिवाक्यविरोधशथ्य न स्यात्, तत्रापि पर्माणुत्वादिगिशिष्ठं न धर्मी, 
किंतु खरूप्मा्मिति सुवचत्वादिति- चेन्न; पर्माण्वादेः खरूपेणापि सखरावयचत्वादिकं प्रति धर्मित्वे 
प्रमाणुत्वादिकं धर्मिसमानसचाकं परमाण्वादौ न स्यात्, तदीयास्मसत्ताकत्वस्य तस्सावयवत्व- 
बोधकप्रावव्याधीनत्वात्, तत्मावस्पेऽज्गमानाभावात्, प्रस्युत श्राष्तवाक्यत्वेन इवैकत्वात् । 
आदित्यो युष इत्यत्रायेश्यो न अमेयः; स्तुतिद्धारान्ययेषत्वात्, स्तुतश्च परध्यक्षाविरुदधैरौणेरपि 
संमवे प्रलयश्च बिखद्धा्थकख्पनायो गात्, उप्पन्नशिएटगणविधो तूत्पत्तिवाक्यस्थितामिश्षादिपदस्य दञ्य- 
सामान्यपर्त्वे तत्पदवैयथ्यापत्तिः, ^तद्धिताथौस्येति सवैनास्ना यजतिचोदनाद्व्यदेवताक्रियमिति, 
ल्यायेन यागचोदनमात्रेण च द्रव्यस्तामान्यराभात् प्रकृते अनन्यश्ेषतया प्रवरत्वात् प्रमाणवाक्य- 
त्वाच तददिरेधेक्यप्रतिपादकतया खरूपलक्चणाया युक्ततमा । नतु ~ रप्यरूपनिमेध्यापैकस्या- 
पेक्षितस्यापि परीक्षितत्वामावात् यद्यपि दुबेखत्वम् , उपजीव्यत्वमा्रस्य प्राबस्याप्रयोजकस्वात्; 
तथापीद निषेध्यापकमेदध्चुतिः साक्षिपरयक्चं च निदोषत्वात् परीक्षितमपि भवं तद्धिसोधात् कथमै- 
क्यपरत्वमिति- चेन्न, निदांपाया अपि श्रुतेः मेद परस्वस्थेवाभाेन तद्धियोघस्येक्यश्रुतावसंमावित- 
त्वात् । नहि शुतेरुपक्रमादिषद्धिघतात्पयेलिङ्गदुल्यार्थपरत्वम् ; तचियामकाभावात् > अन्यथाऽति- 
प्रसङ्गात्, साक्षिण्तेऽपि निदोषत्वमात्रेण परीश्चितत्वाभावात्, दुःखाभावादावासेपितसखादेरपि 
प्रामाणिकत्वापत्तेः, मन्मते प्रातिभासिकमाचस्य साक्षिसिद्धस्य मिथ्याखात् , साक्षिणोऽपि निदषज- 
तरस्युपरत्वेनाबाध्यत्वासिदधेरूकत्वाच्च } प्रमाणतदभावव्यवष्थापि प्रातिभासिकव्यावदारिकयोः करण- 
खंसर्मिंदोषभयुः्तत्वाप्रयुक्तव्वाभ्याम् । व्यावहारिकस्य चेतन्यमाभ्रस्थाक्ञानदोषभ्रयु कत्वात् । तस्मादुप- 
जीव्यविरोधाभावात् प्रव्युतामेदश्चतेरेव खर्यैदचषितया सेद श्रुति भद्युपजीग्यस्वात् मेदशरुतेरेव तदि 
रोधेन तदलुकूरुतया नेयत्वात् सवैवियो धशयुल्वं तत्त्वभष्यादिवाक्यर् । तथाचेक्यपरमिति सिद्धम् ॥ 
दइययेक्यश्चुतेरुपजीव्यविरोधामावः ॥ 

1 

गोडबरह्यानन्दी (घु चन्द्रिका ) । 

तषोपरवापरूपसाध्यानन्वयेनोक्तरक्षणायाम् । दन्तोत्तरस्वादिति ! ऽक्तस्वरूपसय विरोषणस्तररूपप्वे स्वरूपरक्षणे 
उपरकषयत।वच्छेदकानपेक्चणेऽपर तवापत्तरिवयर्थः ! सशुणोत्पत्तीति } सगुणकमयत्तीलथैः । तत्प्राय्ये सृमवा. 
यस्वबोधकसख मानस्य प्रामाप्यनिश्चये परमाणुसएवयवस्वस्यानाधितस्वनिश्वय इति यावत् । अनुमानाप्रावात् पक्ष 
साध्यनिश्वयेनानुमानानवतारात् । सावयव्वज्ञानानुमानम्रुन्यायवाक्यखेति शेषः । दुबेरत्वात् जबुमानापरय- 

वसायित्वात् । गुणेः आदिव्यपद्रुक्ष्यमाणादिलयुणेः । उत्पन्नि ्रणुणविधौ चाजिनादिगुणस्य बाजिभ्यो 
वाजिनप्रियादिना आगभिश्षायाने रिध । थज्नतिचोद्ना यजिघाव्व्थबटकम् । द्वन्यदेवताश्ियं इव्यं देवतायाः 
क्रिया च तत्तथा देवतोदेशेन दरम्यल्यागे यजेः शक्तिरिल्थः । समुदाये छृतार्थव्वादितति सूत्रशेषः । समुदायघरिते 
अये्यजतेः इतप्योगाद्रिय्थः । सामान्येति । वैश्वदेव्याभिक्षेयादावापिक्षादिपदे निशोषरामेन लधव्रभ्यत्वं 

देवतास्वं च तद्धितदाक्यतावच्छेदकम् । मिथोऽन्वयस्तु वाक्यार्थं इति भावः । करणसंसर्गीति 1 जगन्तुकति्धैः । 
तर्शैरिव्यादि-नोपजीन्यनिषख्डता ॥ दति खुघुचन्दिकायमेक्यश्चुतेरपजीन्यव्रियेधामावः ॥ 



८३२ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेद; २1] 

अथ तत्वमध्यादिवाक्यार्थनिरूपणम् । 
नदु-पवं पद्येऽपि ठक्षणा स्याव, तथाच मन्मतमाभित्य एकपदरश्चणेवाश्रयणीया । 

तथाहि-ढा सुपणौ सथुज्ञे'ल्यादौ जीवस्य व्रह्मसाहचयौक्तेस्तत्साट चयौत्तदिति व्यपदेशाः; वसन्ता 
दिभ्यष्ठगि'त्र वसन्तसहचरिते अध्ययने बवसन्तपद्प्रयोगस्य महाभाष्ये उक्तत्वात्, (सन्मूलाः 
प्रजाः खदायतना्यादिवाक्यशेषात् प्रसिद्धतदाधितत्वाद्वा तदिति व्यपदेशाः; "समर्थः पदविधिः 
रिति सूत्रे समर्थपदाश्चितत्वेन पद्विधौ समर्थपदप्रयोगस्य महाभाष्योक्त, 'सलन्मृखाः सोस्येमाः प्रजाः 
सवीइति वाक्यरोषात् परकिद्धतज्ञत्वाद्धा तत्पद्धयो गः, श्राह्मणो.ऽस्य सुखमासी दित्यादिवत्; श्यणः 
संप्रसारणःमिलयत्न संप्रलारणाल्ञातो णैः संप्रसारणमिति भाष्योक्तेः श्राणवन्धनं हि सोमस्य मन 
इति वाक्यरोषेण जीवस्येद्ाधीनत्वोक्या तदघीनत्वाद्वा तच्छब्दपथोगः; “धान्यमसि धिचुहिः इयज 
मनने तण्ड घान्यपद्धयोगवत् › तत्सादद्याद्वा तत्पद्प्रयोगः सारुप्यादि'ति जेमिनिशूत्रे आदिलयो 
यूपः इत्यादिकं सादश्यादित्युक्त्वात्, "तदणसारत्वात्त तच्यपदेशाः प्राज्ञव'दित्यत् ब्रह्मसुत बह्य- 
शुणयोगाल्लीे तच्यपदेरा दस्युक्तः, महाभाष्ये च बहुगणेत्यादिसुज वतिं विनैव सह्खयावदिति वत्यथों 
गभ्यते ! अब्रह्मदन्ते ह्यत्तेत्याह तेनं घयं मन्यामहे ब्रह्मदत्तवदयं भवतीत्युक्तेश्वेति - चेन्न; अभेदे 
तात्पयें ऽवधृते तन्निवोदकलक्चणाबाहुल्यस्यादोषस्वात् ! नहि टक्षणेकयाचुरोधेन तात्पयैपरित्यागः । 
तदुक्त न्यायचिन्तामणौ--^तात्पयौत्तु चृत्तिः, नतु वृत्तेस्तात्पये"मिति । जहदनहलक्चणया मुख्यपरत्वे 
संभवति तत्सदन्वरिता्र्थपरस्वकर्पनस्यायुचितस्वाच्च । यथा अमेदपरत्वे न वोधकत्वावुपपन्तिःः 
तथोक्ते प्रार् । ̂  खुपणौ सयुजाःदत्यादिना न जीवस्य ब्रह्मणा सहचरितत्वोक्तिः, कित्वन्तःकर्णे- 
नेति न तेन सहचरितस्वप्रसिद्धिरपि । न वा सन्मृाः प्रजा इत्यादिना जीवस्य तदाधितत्वप्रसिद्धिः$ 
अजाशब्दस्य प्रजायमानवाचकत्वेन जीवस्य निलयस्याप्रतिपाद्नात् । अतएव न तज्ञन्यत्वेनापि 
~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~“ ̂-^ 

गोडब्रह्यानन्दी ( टघुचन्द्रिका ) 1 
वसन्तसदचरिते अध्ययने अध्यापनविषये बसन्तसहच्चरिते "वसन्तादिभ्यष्ठ'गिसयनेन "तदधीते तद्वदेदयर्थ 

दरिवधानात् वसन्तस्य कारूष्वेनाध्ययनाविषयस्वा्सन्तप्रतिपादको मन्थो वसन्तशष्दाथैः, तख वसरन्तसंबन्धिपद्- 

संबग्धित्वेन वसन्तसाहचयी दित्युक्तम् । पद विधेः पदेन विधीयमाने समासादौ । प्रयोगस्येति 1 ऋद्धस्य राजपुरष 
इत्यादावखमथैपदाश्िततस्ववारणायेति शेषः । सस्प्रसारणमिति । (इग्यणः सम्प्रसारणमिति सूत्रे यणःस्थाने य 
इ्वणैः, स सम्प्रसारणसंकतशचत् , तर्हि “ष्यडः सम्प्रसारणमि"लादौ दोषः । न हि ष्यडो यणःस्थाने इक् सिद्धोऽसि 
यः ष्यङः सम्भ्तारणमिल्यनेन वरिधीयेतेयनेन वणीसंज्ञापक्ष दूषयित्वा यणःस्थाने दग्भवनरूपो यो वाक्यार्थः, स 
संप्रसारणसंकत इति पश्चान्तरमाश्चङ्ख चाक्याथेस्या स्वरूपत्वेन स्थानित्वाद्यभावात् सम्भसारणखेलयादो दोष इति 

सदपि दूषयिरवा काकाज्नाते काकादिपदसखेव सश्रसारणाजाते सम्प्रसारणपदस्योक्तिः । तथाचोक्तवाक्यख सम्प्र 
सारणसं्षकख स्थानित्वाचमवेऽपि तस्माजतखेकारादिव्णैखापि समस्प्रलारणसंज्कत्वेन स्थानिस्वाद्ुपपत्तिरिष्यु्तम् । 

धान्यमिति 1 दशैपणेमासयोः पेषणार्थ खदिं निक्षिसतण्डुरानुमन्रणार्थ॑धान्यमिल्यादिमच्ः पटितः । तख शाक्या 
भामयननामकसत्रसयङ्गशतेषु तरसमयशब्दितमांसखमयपुरोडाशद्रभ्यकेषु सवनीययपुरोडरोष्वतिदेश्ात् प्राप्तस्य धास्य~ 
पदस्थाने तरखपदमुद्धं न वेति संशये नोद्यम्; प्रकृतावपि तण्डुेषु समवेता्थस्वाभावात्, “देवख स्वा सवितुःरिया- 
दिमन्ने सबित्रादिपदददिति प्रास्-घान्यश्चब्दसय दउव्यप्रकाशनरूपद््टाधेकत्वाय धान्यप्रङ्तिकाथंकत्वात् मरङ्रते सम- 
वैताधेत्वादृह्यमिति नवमे स्थितम् । सत्र यथा धान्याधीनम्थैः, तथा भरङृते ईशाघीनस्तव दां इलः । बहुगणे- 
स्यादीति । “बहुगणवलुडतिसंख्ये*ति सूत्रे बहुगणादीनां संख्यासंज्ाविधाने "संख्यापूर्वं द्विणुःरिलयादौ एकद्विन्यादि- 
संस्याग्रहणं न स्यात्; हन्निमाङ्न्निमयोः छत्रिमे का्यसम्प्र्यय" दति न्यायेन छृनिमसंस्यानां बहूगणादीनासेव 
भणसंभवादिसयाशङ्य उक्तसूत्रेण सद्वा न विधीयते, किंतु बहूुगणादयः संखयावदविदयतिदिदयन्ते, चति विनापि 
संख्याशब्दस्य गोण्य वृत्या संख्यासद्याथकत्वसंसवादिव्युक्तम् । ते वर्यं तापपर्यविदो वयम् । तात्पयौत् उपक्रमोप- 

संहारा्थवादोपपत्यादि निणींततःष्प्यात् ¦ चत्तेः टृत्तिराघवात् । उपक्रमादिबहूनामबगधाय ब्रुततिकाधवे लयञ्यते । 
अन्यथाऽ्थेवादादावपि रक्षणा च स्यात् । उपकमोपर्सहारादिप्रतीतैकवाक्यतां सकंलाथेवादस्थनानायदञुख्यसायो- 
परसीतेवयादिपदाध्याहारापत्तेः । अत एवोपक्रममान्रायुरोधेन ऋगादिपदे “उचैकःचा क्रियते" इत्यादौ विधिस्थेऽपि 
रुश्चणाश्रिता । यत्र तु उपक्रमादिकमनिणांयकं, तत्रे तात्पयैनि्णीयकतवेन दृत्तिराधवमप्याद्रियते, यथा स्थपलय- 
धिकरणे इति मावः । नित्यस्येति । नच--भौपाधिकजन्यत्वं जीवस्यापीति-- वाच्यम् , प्रजापदेन सोपाधिकजरिव. 
~~~ 

१. वयं मन्यामहे इति ल्घुचन्दिकाकारसंमतः पारः \ 



[ व्त्वमस्यादिवाक्या्थनिह्पणम् | गोडबरह्यानन्दीयुता । ८३३ 

तच्छब्द्श्रयोगः; ब्राह्मणो सुखसिल्येव सुखाज्ञातत्वहेतुतः । यथावडुच्यतरे तद्धज्ीवो अद्येति 
वाग्भवेत् ॥* इति स्परतिरप्यस्परतिरेव; श्वुतिविरोधात् । यन्तु तद्णसारत्वादित्यादिना जीवे ब्रह्म 
शुणयोग उक्त इव्युक्तं, तन्न; बुद्धिशुणसूक्षमत्वयोगात् जीवे बह्मणीव सूक्ष्मत्वसिलवेपरत्वात्सूचरस्य । 
पतेन-शचाखासदेरो चन्द्रे शाखेतिवत् जीवान्तयीसितया जीवसदेशे ब्रह्मणि त्वमिति प्रयोगः, 
आत्मनि तिष्ठन्निति श्वुतेः, ब्राह्मणो वे सर्वा देवता इत्यादिवत् । जीवाश्चयत्वाद्धा ह्मणः सवैकर्तृत्वेन 
यजमानः प्रस्तर इत्यादिवत् तत्सिख्या वा ब्रह्मणि त्वमि ति व्यपदेश इति- निरस्तम् । नचु-जदद- 
जद्क्षणायां वाच्यान्त्म॑तत्वेन प्राग्धीस्थस्य बाधकत्् यक्तस्य पुनः खीकारः, जद्टक्षणायां 
अधीस्यस्याव्यक्तसेव खीकारः वयक्तखीकायद्रमधीखस्य खीकार इति--चेश्न; अनु पपच्या विरो- 
षणत्यागेऽपि विशेभ्यांात्यागात् । एतेन- तच्छब्दात् परततीयादिविभक्तेः खपां सुदुगिलयादिना 
प्रथमेकवचनादेो चा लुग्वा, तथाच तेन तं तिष्ठसीति वा ततः सञ्जात इति बा तस्य त्वमिति 
वा तस्सिन् त्वमिति वार्थः; "अनेन जीबेनात्मनाचप्रभूतः पेपीयमानो मोदमानस्तिष्ठति सन्मूखाः 
सोभ्येमाः सीः प्रजा ेतदात्म्यसिदं सवै"मिव्यादि वाक्यशेषात् । तथाच मीमांसका “उत यत्सुन्वन्ति 
सामिधेनीस्तदन्वाहु'रिस्यच यत्तच्छब्दयोः सत्तम्य्थं प्रथमां खीकस्य यत्न सुन्वन्ति तन्न हविधौने 
स्थित्वा सामिधेनीर्ज॒नुयादिति म्याख्याश्चक्कुः । न्याय्यं च निरवकाराप्रधानभूतानेकप्रातिपदिकशवा- 
रस्याय सङ्खवा्थत्वेन सावकारापधानेकषिमक्लयखारस्य मि ति- निरस्तम्; पोद्वातृणामिदयत्र विभ- 
क्िखारस्याय प्रातिपदिकस्यान्यथानयनवद्न्नापि भातिपदिकस्येवान्यथानयनाच्च । नच--षष्ठीवहु- 
वचनस्य प्रथमेकवचनवदन्यज्ाविधानेन तस्यान्यथानयनमस्षंभवीति बहुवचनानुसारणे प्रातिप- 
दिकस्य धस्तोजादिखन्दोगेषु ठक्षणा.ऽ-ऽधितेति- वाच्यम् ; "सक्तन् जुहोती "त्यतरेवास्यन्न नयनस्य 
संभावितत्वात् । किंच न तावत् प्रातिपदिकस्य निरवकारात्वम्; विभक्तेः सद्खयायामिव विरोष्यां्े 
सावकाशत्वात् । नापि पाघान्यम्; प्रधानार्थवाचकप्रत्यययस्यैव प्राधान्यात् । तदुक्त--श्रङृतिप्रत्ययौ 

गोडब्रह्मानन्दी ( छधुचन्द्रिका ) । 
म्रहणे तद्यैव तदाधरितत्वलाभपत्या तत्खरूपानिणैयापत्तेः । तत्सिद्धया सुख्याथंसाध्यसाधकत्वेन । व्रिशेष्यांरोति 

तथाच षिशेष्यांरये न लयक्तः, खन्मते तु विरोष्यमपि यक्छमिति तवैव दोष इति भावः । तिष्टसीलयसख सत्तावानिद्यधैः; 
'असमुवी'ति स्थतेः । तथाच तखयुक्तसत्ताकस्वराभान्मिथ्यास्वं जीवस्य खात् ; अध्यस्तस्यैवाधिष्ठानरूपसत्ताधीन- 
सत्ताकत्वात्, अत अ(ह--ततः सस्नात इति । भौपाधिकजन्यत्वसैव वच्यात् जीवसखरूपानिणेयः । तथाच 

तञ्तानात् मोश्चानापत्निरत भाह--वस्येति । संबन्धविरोषाजिणैयात् स ॒दोषरसद्वस्थः, अत आह-तस्िन्निति । 
यत्र सुन्वन्ति तञ्च हविधौन इति । हविधौनाख्यगरहमधभ्ये दक्षिणोत्तरदेश्चयोः सोमास्यहपिधीनार्थ हव्रिधीर- 

णाख्ये शकटे स्थाप्येते । तयोर्मध्ये यत्र दक्षिणदनिरधाने सोमाभिषवः क्रियते, ठव्समीप इयथः । उक्तं हि वृतीय- 
सप्तमे--“उत यत् सुन्वन्तीष्टयादिवाक्ये सामि पेन्यनुवचनोदेशेन न हविधानं विधीयते; हविधौरणार्थवेन म्योजना- 
न्तरानाकाह्कत्वात् ; किंतु हबिधोनयोः समीपदेशचस्य सामि धेन्यङ्गतयः प्रङृतिप्रक्ताहवनीयभ्रयग्देशत्वेन दक्षिणदविधौन- 
सामीप्यं नियम्यते तत्रैव स्थिहवा शसापिधेनीरचुत्रुया"दिति । धोद्धाचृणामिति । रत होदश्रमखः प्र्रहणः अयजमा- 
नख प्रोद्धाद्णा'मिति चमसाध्वून्यध्वयोः प्रषः । सदोमण्डये होत्रादयः सोमभश्चयितारः सन्ति । तेषां मध्ये होतारं 
अति होतृचमसः भेत गच्छतु । एवं जह्याणं भति तचमलः त्रेत इयाद्यथैः । तत्रो द्ायतेः उद्रीथास्याय द्वितीयस्ाम- 
भक्तेः वाचकत्वादुद्धातृपदस्य तव्वैवाचकर्वात् उद्वावृश्तब्दितयेकत्वात् पक्नाधिरूरणन्थायेन बहुवचनं नेयम् । 

अथवा--प्रकरणे जयन्तासंभवात् पारवहुप्वं बाध्यताम्, इह तृटरातृशब्दस्य अजदत्खा्थरक्षणयोद्रात्रभ्रवचनसंबन्ध- 

रूपावान्तरसामान्येनोद्धातृभस्तोग्रतिहरवसुबद्यण्यबोधकत्वात् तेषसुद्ावृचमसभक्चकत्वमिति प्रक्त-एकस्तोज्रसंबन्धः 
सदोमण्डपे सन्निधानमिव्यादेशक्तसामान्य पेश्चयाप्यवान्तरसा मान्यस्वात् तेनैव रूपेण छक्चणो विध्यात् तस्य चं सुबह्मण्य- 
व्या्त््वा द् पसुबह्मण्यानां त्रयाणामेव भक्षकतेति ठृतीयपन्चमे स्थितम् । यन्तु योगेनाप्युक्तत्रितयपरष्वसंभव इति, 
तन्तुच्छम्् $ भूरिभयोगेण दितीयसामभागकतैरि रूढेः योगापहारकस्वात्, रथकाराधिकरणन्यायात् , बातिकादौ 
कक्षणाया एवोक्तवाच । प्रातिपदिकषयैवेति । यथा भोदाद्रणागिलत्रैकतेः षिभक्तेज॑दलक्षणाया जयन्ताबाधात् 
“भनथक्यग्र तिह तानां विपरीतं बरावर "मिति न्यायेन तामङ्घस्वा प्रातिपदिक. एव ककश्षणाश्चिता । अन्यथा हि होतु- 

रिलयादवेककचनभरते एकत्वे छक्षणिकं बहवचनम यन्तासमञ्जसं खात् । तथोपक्रमादिगरदीताखण्ड्रह्मतास्पया नुरोधेन 
भथमायास्रताकतवम्ा तत्ेपदयोरेव भागलप्रक्षणाश्रथिहं युक्ता । तावता हि न बिभक्तयख्ारस्यम् ; 

अद्वै, सि, १०५ 



८३४ अद्ैतसिद्धिः । । [ परिच्छेद; २ ] 

सहाथ ब्रूतः तयोः भरययः भाधान्येनेति नापि पातिपदिकानेक्षत्वं खारस्ये तचम् ¦ “गभीरायां 
नद्या"मित्यापतौ अनेकत्वेऽप्यखारस्यददौनात् । तात्पय॑वङात्तत्र तथेति चेत्, समे प्रकृतेऽपि । यन्तु 

 श्रयाजद्रोषेण हवींष्यभिधार्य' तत्य प्रयाजरोषं हविष्युपश्चिपतीति ठतीयाविमक्त्यसारस्य, सक्तम् 
जुदोतीःल्यादावपि दवितीयाविमक्च्यखारस्यं, तदग; श्रवाजरोषेणेव्यप्दौ उपयुक्तसंस्कारव्यति- 
रेकेण भरकायन्तरस्यासंभवात् , सकूनित्यादो भूतमाव्युपयोगाभावेन संस्कायेत्वाभावात् । एतेन-- 
तस्य खं तखमिति समस्तं पद मिति- निरस्तम्; असमासे्नैव ष्यर्थंरक्षणादिरहितेन उपपत्तौ 
वष्ठीखमासस्यान्याय्यत्वात्, अम्यथा स्थपव्यधिकरण विरोधापत्तेः । नजु--“णेतदारस्यमिदं सर्वं 
तस्त्य स आत्मा तखम्रसीःलयत्र तत्पदेन नास्ता पररमृदयते, किंतु पेतदात्स्यम् ; नपुंसकत्वात् , 
रेतदाल््यमित्यस्य एष चासावात्मा च एतदास्मा तस्येदमेतदात्स्यम्। पच॑च एतदीयं चस्तु त्वम- 
सीलयर्थः, नत्वसेदः पतदात्मा यस्य तदैतदारम्यमिल्थं भव्प्रलययवैयथ्यौपत्तेः । ततो वरमथोन्तरा- 
न~ र न -- ~ ---~- ~~~ ~ ----~- ---~------~-------~- ~~---^--~--------- ~~~ ~ -- -^- ~ --~~- ~~~ ~------^-~ 

गोडबह्यानन्दी ( ठधुचन्द्रिका ) । 

प्रथमाविभन््योर्नीमान्तस्थयोस्तदथोभेद नोधानुकुरत्वसेव तत्खारखह्पस्वात् । नापि नाश्नोः; सोऽयमिल्यादावलयत्ता- 
मेदरूपाखण्डा्धेकस्वसेव तत्खारस्यस्वात् ॥ षष्ठीबहवचनस्येव्यादि । प्रथमाया गकवचनं यथा “सुपां सुद्धगि- 
ल्यादिना तृतीयार्थः पिहिते, तथा षष्ीबहुवचनसेकस्वादौ विभत्तयन्तराचय वा न बिहितम् । अतो न तखन्यथा- 
नयनसंमव इदयथैः ॥ सक्त्निव्यादि । दचपूणेमासयोः श्तसक्ूनां भूतभाव्युपयोगाभावेनासंस्कार्थीवात् द्वितीया. 
बहुव चनस्य वृतीयाध कखमिवोक्तस्छे षीबह्ुवचनस्यापि विभक्तयन्तराथैकल्वमेकस्वाथैकस्वं च संभवति शव्यलययो 
बहुं, सुसिङ्पप्रह'दयाचनुशसनादित्यथः । प्रधानार्थेति । क्ैकारकादिरूपप्रधानवाचकसवेन प्रथ मादिविभक्तेरेव 
प्राघास्यम् । नदु- प्रथमायाः ककैवादित्वे मानाभावः; 'प्रातिपदिके"लयादिसूत्रेण प्रातिपदिकश्चियतोपस्थितिकाथं 
पच प्रथमाविधानात् , चैत्रः पचतीत्यादौ तिडगदिनां कज देस्कल्वेनान्यरभ्यत्वाच्च, तथाच प्रययः प्राधान्येनेलयन्रोक्ल- 
मिहेष्यतया भघानीभूतकारकवावित्व रूपभ्राधान्यख प्रथमायामसं मवाज्नामा थै विरोषण सङ्खयावाधितवेन नामपेक्चषय। 
गुणत्वाच्च तस्यामेव रक्षणा युक्ता । नच~--एवमनभिहिवसुत्रमपि व्यधैम् ; अभिहतस्य कमो देरन्यरभ्यत्वादेव तश्र 
दवितीयाचसभवात्, अतणव बहुपडुरियादौ बडु चो क्ताथैत्वात् कल्पबादयो न स्युरिव्युक्तमिति--वाच्यम् ; सह्य! 
विभक््यथं इति मते कमणि यदेकस्वे तत्र द्वितीयेकवचनमिल्यादेवीभ्यस्वात्, कटः छत इल्यादौ द्विवीयेकवचनादि- 
भ्रसक्तेस्द्वारणायोक्तसूत्र सार्थक्यात्, कृदादिना कमौदेसक्त्वेऽपि तदेकत्वस्यायु्त्वात् । नच--परववात् प्रथमेति-- 
वास्यम्; कतैच्यः कट इयावौ ङृदयोगरुश्चणषष्ीप्रसङ्गात्तस्याः प्रथमातोऽपि परत्वाक् । कारकमात्रं विभक्तं इति 
मते तूक्त व्यथैमेवेति- चेन्न; ^तिङ्धसमानाचिष्रणे अथमे'ति वतिंकवचनात् अथसायाः; कन्नीदिशक्तयावर्यक- 
त्वात् आख्यातादिना प्रातिपदिकसमानाधिकरणेनोक्ताथं प्रथमेति तद थत्. । नच--करैन्योऽयं धट इत्यादौ परत्वात् 
षष्टी सखादिति-- वाच्यम्; प्रकरणान्ते (अन्योक्ते प्रथमेति सूत्रणीयमिति वार्तिकारायात् ! अतएव प्रथमायाः 
कारकविभक्तित्वेन तद्न्तात् शस्परययसंभवेन 'एकड्च' इत्यादि सूत्रस्थतादशप्रयोगः संगच्छते । नच-बस्तुगलः 
कारकाच्छसादि व्रिधानमिति--वाच्यम्; तथासति नटश्च श्रवणं मातुः सरणमिल्यादाव तिप्रघङ्गात् । शतिकारकोप- 

पदाना*मिति निल्यसमासख्य "गत्तिकारकोपपद "दिति प्रतिसर चापत्तेः । अत एवोक्तवासिंकतार्पय॑ विदा बो१- 
देवेन “ङिङ्गाथसेड्युक्तायं प्रथमेति सूत्रितम् । लिङ्गार्थे संबोधने उक्तकारकाथं च प्रथमेति तवृत्तो म्यार्यातम् । 
तथाच लिङ्गसंबोधनवदास्याताद्युक्तकारकमपि अथमाचाध्यमिति तदभिमतं स्पष्टम् ; एकवि भक््यन्तेन तश्रयाणां 
निदेशात् । ऋमादीशवरसयापि संबुदयुक्तात् खु ओ जस् इति सूत्रयतसदेवाभिमतम् । एवमन्येष्वपि सारस्वतादिभ्याकर- 
णेषु.(भन्योकते अथसे'लादिसुत्रणादयमथो निष्मस्युहः । कदाविदभिधीयमानकर्मशस्स्या प्रयोस्यब्यापार आक्षिप्यते । 
कंदाविचवाभिधीयसानकरदाक्या प्रयोजकव्यापार दर्यथके मावा्चरणीयवार्तिकन्धे षयो भवतील्यादौ प्रथमाभिहित- 
कश्या - भयोजकन्यापर्षेप इति म्यायसु धाकरिस्तम् । उक्तं निरक्तकररेरक्तम् ॥ असंभवादिति । शेषराष्द. 
अवणाचु प्रतिपत्तराकाष्धितत्वेन प्रयाजरोषश्य प्रतिपत्तिरूपोपयुक्तसंरकारो विवश्चितः, इविषापुपयोक्ष्यमाणसंस्कारे तु 
अदृष्टाथेरूढपना खात् । तसमाच्छुतेषपदस्य प्रतिपत्तिरूपदषटाथैस्य चाजुरोधेन विभक्तावपि क्षणेति चतुथभथमे 
स्थितम् । स्थप हीति । (निषादस्थपतिं जये दिव्यादौ निषादस सङ्करजातिनिदोषस्य स्थपरतिरीश्वरदैवणिंक दति 
नाथैः; पूवपद संबन्धिरक्षणापत्तः, किंतु निषाद्गभिच्स्थपतिः । पूर्वच तस्य यागाचुषठनोपयुक्त तदो धरूवेदवाक्यगथै- 
श्ानमध्ययनाभकन पूर्वेम सिद्धमपि . कट्यते, नतु तद्दोषान्भुख्याथत्यागः, फलसुखगौरवस्य. अदोषत्वादिति षष्टमथने 
स्थितम्, नपुसकतत्रादरिति .\.-तत, सलमिलन्न. नपुंसकरान्दनिदिधवरह्मण . एव. .नसुलकतःपदेन निदशसंभवश्ञेदं 
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श्रयणम् ; विचित्रा हि तद्धितगतिरिति वचनात् । स खषा चैव संहतौ नियन्ता रक्षिता हरिः । 
तेन व्याप्तमिदं सर्वमेतदात्म्यमतो विदुः ॥' इति स्मतेश्चति-चेन्न; तस्येदमिदय्थं ष्यसो.ऽविधानात् 
प्रयोगाददानाच् । खार्थे च सौख्यमिदयादिपरयोगददोनात् । तथाच एतत् सत् आतमा यस सर्व॑स्य 
तदेतवात्मा तस्य भाव रेतदत्म्यं सामानाधिकरण्यं च खार्थिंकत्वाद्रा+ भावभविन्रोरसेदोपचा- 
ग्धा, “यो वे भूमा तत्खुलःमितिवत् । यत्तु स्मृतात्रेतच्यापकतेन पेतदात्स्योक्तिः, सा न युक्ता; 
षकविज्ञानेन सवैविज्ञानप्रतिक्ञावियोधात् । नु--रारीरवाचिनां देवमयुष्यशभ्दानां शारीरिपर्यन्तत्व- 
दशनात् बह्मशारीरभूतजीववाचित्वंपदस्य ब्रह्मपयैन्तत्वेन तखमिति व्यपदेच्ः चरीरशरीरिभावनि- 
बन्धनः, ध्यस्यात्मा शरीर मित्यादिश्चुतेरिति सुख्यमेवास्सन्मते पदद्धयमिति- चेन्न; शरीरिपयन्त- 
त्वमिति तष्टक्चकप्वं वा, तत्रापि रक्तत्वं वा, दारीरविषयव्रच्यैव तसप्रतिपाद्कत्वे वा । नादयः» मुख्य- 
व्वायुपपादनात् । न द्वितीयः; हारीरवाचिनासित्यसाधारण्येन निर्देशालपपत्तेः प्रचृत्तिनिमित्तमनु- 
ष्यत्वादिजातेः शरीरिष्यचुत्तेरुक्छत्वाच । न दतीयः; अन्यविषयवृत्तरन्याुपयोगेन शरीरटशरीरिणोर- 
ना दि्रमसिद्धामेद्निवन्धनोऽयं प्रयोगो वाच्यः । तथाचाज्नाप्ययेदनिबन्धन एवायं प्रयोगः, असे- 
दस्तु चाधकाभावाद्न्न ताच्िक दयेव विरोषः । यत्तु "आदित्यो अक्षेति"वत्त् जीते ब्रह्मस्मोपाखना- 
थंस्तरवमसीति निदेश इति, तन्न; अनुपासनाप्रकरणस्यत्वेन दण्रान्तवेैषम्यात्, उक्तरीसखा वस्तु- 
निषत्ते संभवति तच्यागायोगाच्च । नजु-“सख आत्मा तच्वमसीत्यत्रातखमपीति पदच्छेदः, “शब्दो 
ऽनिलः इत्यजानित्य इति पदच्छेदो यथा थरदश्ान्ताचु सारेण, तथाऽजापि रङ्निसूत्रादिषृ्टन्तानु- 
सारात् । नहि प्रथमखण्डे शङ निसूजयोः स यथा छकुःनिः सूत्रेण भरवद्ध इत्युक्तयोः राक निसूजयोः षष्ठ 
कवणमेतदुदूकमिद्यादिनो क्तयो ठंवणोदकयोः सप्तमे “पुरषं सोस्य गन्धारेभ्यः इत्यादिनोक्तयोः पुरष- 
गन्धारदेश्ायोः नवमे च 'अपदाषौत् स्तेयमकार्पी दिदादिनो योः स्तेनापहाय॑योः फेक्यम् । स्तेना- 
पहायदष्रान्ते दि स्पष्टमेक्यज्ञागिनो ऽनर्थः, परकीयन्रह्यत्वाभिमानी हि स्तेनः, नतु बिद्यमानब्रह्मत्वा- 
ज्ञानी ति- चेन्न; दाकुनिसूजादो दृष्टान्ते विद्यमानोऽपि सेदो नातदिति षदच्छेदभयोजकः, तं विने 
तदुपपत्तेः; घरदष्टान्तस्तु न नित्यत्व उपपद्यत इति वैषम्यात् । तथादि-ज्वरादिरोगग्रस्तस्य तननि- 
मरके खास्थ्ये विध्रान्तिवज्ञाप्रत्खश्रयोः करणग्यापारजनितश्चमापञ्त्तये जीवस्य देवतात्मखरूपाव- 
स्थरानसित्यसिन्नथ शङ्कुनिसूत्रदष्टास्त इत्यन्यथेवोपपत्तेः, खमपीतो भवतीति श्रुतेः । नलु--त्रह्यणि 
खशब्दो न जीवासेदाभिभ्रायः, किंतु आत्मीयत्वाद्यर्थ; खातच्यासिप्रायो वा; “खातनयात्सखः इति 
प्रोक्त दृ्यागमात् , अपीतो भवती यस्यापि तिरोहितः सन्. आप्तो भवतीलेवार्थःऽ नत्बभिन्न इति अपेः 
परधने द्णो धातोश्च गतो निष्ठायाः कतैरि शक्तेः क्ृपतत्वात् क्ये योग रूढ्योरभावाब्ेति- चेत् , 
न; खशब्दस्य खरूपे पुख्यस्याथीन्तरपरत्वे गेणीक्षणयोरन्य तरापत्तेः, अभेदे योगरूढ्योरभावेऽपि 
उपसगैश्ररृतिप्रययपयाखोचनया ठज्धखरूपप्रापिरूपार्थस्यासेदे पयैवसानात् । अतए्व-पेकयार्थत्ते 
अपीत इत्यस्य भवतेश्चाकर्मकतया धतद्धितीयायोगः अश्चुतततीयाकस्पनसिति-- निरस्तम्; पतण्व-- 
1 

गोडब्रह्यानन्दी ( टघुचन्द्रिका ) । । 
धुक्ष् । नहि ^तप्सलय^मिदयत्र सर्व॑ सल नियः; असत्कारणनिरास्राय सदेव सोम्पेयादिनो क्तख कारणस्वख 
तत्र परामशौत्, 'स स्मेति कारणवावितसद्खमभिम्याहाराव् । किच पएतदार्मीयाथंकष्वे तस्पदस्य दिशोषणतया 

पुरस्वापन्तिः, नहि वं छङ्कः, घटस्तदिति साधुरिति भ्यययो बहुखमिदयस्य शरणी करणात् वरं सदेवेलयादौ निर्दि 
ख तस्पदेन पराम्तैः । नलु शरीरिण्येव दाक्तिरस्तु, अताधारण्येनोक्तलिदेबस्तु परब्युपगमादिखत आह--भरचरु- 
तीति 1 जचाघ्चुषतलापर्या न मनुष्यस्वादेरास्मवृत्तिव्वमुक्तम् । तथाच मनुष्यत्वादिख्पेण मनुष्यादिपदजन्यो बोधो न 
शरीरिणः संमवति। नचघ-मनुष्यत्वादिमच्छरीरावष्छिन्ञातमत्वेन मनुष्यादिपद्ाक्यतवस्तु, तत्रापि तस्य भूरिभयो- 
मादिति-- वाच्यम्; शक्यश्नरीरामेदेन दक्षणया चा अयोगो पपन्तावनेकश्रक्तत्वस्यान्यास्यत्वात् । अञ्ज मन्परते । अत्रेदं 
बोध्यं नामेदुनिदन्धनः प्रयोगः श्ररीरिणि संभवति; बह्णि परमते परथिवीजीवादिमेदनिर्णयसस्वात्, “महं 
मचुष्यः इद्यादिपरयोगस्ठु युक्तः; जीवानामानि शरीरमेद्म स्वादिति । अन्ययेवेति । यथा शकुनिरन्यन्न विश्रा- 
ममङ्न्ध्वा सूत्रमाश्रप्रति, तथा जीवः स्रूपमिदयत्न अन्यन्न चिश्रामारुन्धिपू्काश्रयणस साध्यत्वेन विवक्षितव्वाव् 

न सेदान्तभौवेन साध्यम्; तथासति स्वङ्पत्वामवादिति भावः । नु जीवः प्राणमाश्रयत' इति शताघुकतं 
सखरूपावस्थानं कथञयुच्यते ! तत्राह--खमपीत इति । ्राणपदेन अह्योक्तम् । “सता सोम्य तदा सम्पन्नः सवमपीतः 
हति तेः स्प्यगादिति न्यायाच्च तख श्रीवस्वरूपःचम् । मुख्यस्य रत्वरबण्छक्तखय । अथीन्तरपरप्वे खीया- 



८३६ अदेतसिद्धिः । [ पर्च्छिदः २] 

भ्यथा असिन्नाकारो श्येनो बा खुपणों वा विपरिपत्य श्रान्तः संहत्य पक्षौ संख्येव भ्रीयते । एवने- 
वायं पुष" इति खुषुिसमये श्चव्यन्तरे भिश्नदयेननीडडण्टान्तोक्तिरिति च- निरस्तम् ; सवैसाम्यस्य 
दृष्टान्ततायाम्रतच्नत्वात् । नच-प्ाज्चेनात्मना संपरिष्वक्तः स इति उषु प्िमिषये मेदश्चुलया स्वन्मतेऽपि 
सेदपरेण सुषुप्युत्कान्त्योभेदेनेति सत्रेण त्वत्पक्षेऽपि जागरण इव रुघुतावपि आविद्यकजीवब्रहममे- 
द्खीकारेण च विरोध इति--चाच्यम्; यतो जाग्रत्खञ्नयोरिव स्फुटतरधिक्षेषो नास्तीत्यभिभ्रायेण 
खखरूपप्राध्युक्तिः, न तालयन्तिकासेदाभिध्रयेण; अन्यथा सषुशिसुक्त्योरविशेषापत्तेः । यदि सज 

गतो मूं, तदा कथं नोपकभ्यत इत्याराङ्कायां विद्यमानमपि वस्तु नोपरुभ्यते अन्यथा तुपलभ्यत 
इष्यमुम्थं स्पष्ीकत ठकवणोदकदच्रान्त इति; तत्राप्यन्यथो पपत्तेः । ययेवं खवणमिवेन्ियेरनुपलटः 
भ्यमानमपि जगन्पूरं सत् उपायान्तरेण उपठच्छु राक्यत इति तस्यैवोपरम्से क उपाय इच्याश- 
ङ्ायां 'भाचायैवान् पुरषो वेदेः्युपायं वक्तं गान्धारपुदषदष्टान्त इति तच्राप्यन्यथेबोपपत्तेः । तथा 
चाचा्यैवान् विद्धान् येन कमेण सता संबध्यते स क इत्याराङ्ायां सल्याभिसन्धस्याव्रापतिरतता- 
भिसन्धस्यानथैघास्तिरिति वक्त स्तेनास्तेनदष्टान्त इति तत्राप्यन्यथेवोपपत्तेः 1 नच सव्यादरतदष्ठान्तेन 
पुरेऽपहाषींत् 'स्तयमरकारषीःदिति उदाहरणायोगः; तदुपपाद्कत्वेन पृथक् र्टान्तत्वभावात् । 
नवु-द्वितीय खण्डे नानात्ययानां ब्ृक्षाणां स्सानिःलयादिनोक्तानां ननाब्रश्वरसानां ठतीये इमाः 
सोभ्य नयः इत्यादिनोक्तयोनैदीसमुद्रयोश्वेकयं वक्तं नदि दक्यम्, नहि नानाबृक्षरसा अन्योन्यसेद्- 
व्यागेन प्राक् सिद्धेन मघ्ुना रेक्यमापद्यन्ते, नवा पाक् सेदश्रान्तितिषयाः पश्चात्तद्विषयाः; किंतु 
तन्तव इव परमन्योन्यभिन्ना एव प्रागसिद्धं भधूत्पादयन्ति । नचेदं दा्यैन्तिकानुगुणम्+ नदीसमु- 
ददृ्टन्तेऽपि किं नदीसमुद्रावयविनोरेक्यं, विवा तद्वयवज्लाणूनाम्, उत द्वव्यान्तशरम्भः । नाच 
दितीयो, माषरादो प्रक्षिक्तमाष्रतद्वयवानामिव क्षीरे भ्धिक्तनीरतदवयवानामिव चान्योन्यसिश्री- 
भावेऽपि भराभ्मिन्नानां पश्चादप्यैक्यायोगात्, ततीय तु मेद् एव, पवं दा श्न्तिकानयुगुण्यं चेति- 
चेन्नः स्पुःटावच्केदकविरददेण स्पष्टमेदाभावाभिभ्रायेण इ्ान्तानाघुपात्तत्वेन दृष्टान्ते वास्तवमेदासे- 
दयोयेदासीन्येन त्वदुक्तदूषणगणानामगणनीयस्वात् । अतपएत--सतो.मेदस्याज्ञानमात्रे दशान्त 
इति- निरस्तम्; मेदसनत्तायमोदासीन्यात् । नचैवमस्फटसेदमिषयर्वस्यात्यन्तिकरामेदेऽ पयोगः; 
स्ष्मो पाध्यवच्छिन्नस्य मरोपाध्यवच्छिन्नेक्यव्तदवच्छिन्रस्यापि तद्िद््ये अनवच्छिनिक्यमिति 
संभावनाबुद्धिजननद्वारोपयोगित्वसंभवात् 1 मतणव "ताः समुद्रात् सयुद्रमेवापियन्तिः स समुद 
^-^ ~~~ ~~ ---- ~~~ 

गोडब्रह्मानन्दी ( लघुचन्द्रिका ) । 
दिपरसवे । पयैवसानादिति । संस्कारावस्थप्राष्वनुकूरब्यपारः अपिपू्वखेतेरथैः; (लगतः ग्रभवाप्ययाबि^ति 
अयोगात् उक्तावस्थाफरुभागिषे समिलख्य कर्मता । तिरोहितगतेस्तद्थैसवे उक्तपरासेरि गतेरप्योपाधिरुषेन संभ 
वुषतप्रप्ताचेव तिरोधानपर्थैवसानाच न श्चतिः । सेदपरेण जीवमनूच्च तार्विकरक्चषणन्रह्मासकतरस्छरूपपरेण 1 
विरोधः; स्वरूपाथकस्वशब्दबिरोधः । अन्यथा सखाधनविरोषेण । अन्यथोपपत्तरिति । जरूलीनख्वणं साघन- 
विशेषोपरुम्यस्व साधम्येण इष्टन्तः । पुरुषदष्टान्त इति । उपदेशोत्तरमेवोहापोहेन यथा गन्धारदेयो ज्ञायते, तथा 
ब्रह्मेश दृष्टान्तः । अमृतदष्ठान्तेन “अनताभि सन्बी अनृतेनात्मानमन्त्धीय परलयं तं प्रतिगृह्णाति सर दद्यतेऽथ 
हभ्यत' इत्यादिना । इत्युदादर्णायोगः शुखं सोम्योत दसतगरदीत'मियादिपू्ववाक्यमयुक्तम् । तदुपपादकत्वेन 
स यदि तस्य कती भवति स तत एवाद्रतमा्मानं रुते" इयन्तवाक्यं विना स्तेय न छतमिल्यस्ाच्तस्यास्पष्टस्वेन । 
प्थग्दष्ठान्तत्वाभावादि ति । अच्रताभिसन्धस्वभयुक्तबन्धेन साधम्यैण स्तेनः संसारिणां, सल्याभिसन्पस्वप्रयुक्छ- 
खुक्टया साभर्म्येणासतेन देक्यक्ानिनां इष्टान्त दति भावः । स्फुटावच्छेदकेति । अहङ्कारो पाधीलय्थः । स्पष्टसेदा- 
भावाभिश्रायेण भखयविदेषरिषयसमेदाभवेन लाघर्म्येण । सुक्षमो पाध्यवच्छिन्नस्य अहङ्कारोपरक्चि तख । 
तद्विर्य हखत्रापि संबध्यते । सूक्षमोपाध्यमाव इति तदथः । महोपाभ्यवच्छिन्नस्य भवियो पहितस्य । तद्धिख्ये 
अविचयावरिरदे । संभावनेति । जीवब्रहस्वरूपयोरेवयसंभावनेय्थैः । सस्पयेव्यस्य संपधामह इयस्य । सत्पंपत्तेः 
जीवखरू पाभिन्नबह्मस्वरूपस्यष्टभेदा भवस ॥ क्ानपूवैकत्वाभावात् भनद्चतिन्ानपूरवकः्वा भावात् । नसु-- 
न विदुः सति संपत्लामहः इनेन सत्संपत्तरक्ातस्वघुक्तम् , रावताच नोक्तक्ञानाभावलाभ द्रति--चेन्न; 
परति संपल्ामहे" इयस्य “स्वमपीतो भवतीःलेकवाकयतथा खाभिन्ने सति संपस्स्यामद् इलयथौत् उक्तस्वरूपमेद्+ 



[ तत्तवमस्यादिवक्यार्थनिरूपणम् ] गौ डन्रह्मनन्दीयुता । ८३७ 

छव भवतीत्यत्र प्रकृतनदीखुदिश्य समुद्रभवननिधने खधण कुण्डरं भवतीतिवत्, ताः समुद 
णव भवन्तीति व्यपदेशाः स्यात् । अतो नयो नियतजख्राशिरूपात् समुद्रात् गच्छन्ति तं भ्रविरान्ति 
च । समुद्रस्तु स एव । नैतासां सखमुद्रत्वमिति वा, समुद्र व नतु नदीत्वं प्राप्नोतीति वाः । सतो- 
ऽप्यस्योन्यं सेदस्यान्नान एतरेमौ द्टान्तौ । अतणव-नानारखषाक्ये दाौन्तिके "ण्वमेव खल्यु सोम्येमाः 
सवौः प्रजाः सति संप्र न षिदुः सति संपत्स्यामदः इति त इह व्यघ्रो वे"ति नदीससुद्रवाक्ये 
च दाण्मन्तिके “लत आगम्य न विदुः सत आगच्छामह" इति त दह व्याघ्रो वे'ति सतो सेदस्या- 
ज्ञानेनैवान्थं उक्त इति-- निरस्तम्; रप्टमेदविषयताभावाभिप्रायेण इष्टान्तत्वात्् । यचच सेदा्ञान- 
निवन्थनभ्याघ्रादिरूपानर्थप्य श्रुतिरिति, तक्ष; सति संपदयेखस्याखन्नत्वात् । नन विदुःरिलयनेन सत्स 
प्यन्ञानमुच्यते नतु सेदाक्ञानम् । तथाच सत्छंपत्तेक्लौनपूवैकत्वाभावात् तत्तद्धासनया तत्तद्या- 
घ्रादिभाव एव भवतीयेतत्पस्त्वात् ॥ 

तस्मा्ृषठान्तव्याणां सेदे तात्पयेहानित; । एतेषामद्चसप्रेण छेदो नातदिति स्फुटम् ॥ 
नयु--आद्यखण्डे खभान्तं मे सोम्य विजानीदीति खातन्यदाङ्कानास्प्दसुषुधिनिद्ेनेन चतुय 

चास्य यदेकां शाखां जीवो जहातील्यादिना अन्वयन्यतिरेकोक्ल्या अष्टमे च पुषं सोस्यो तोपतापिनं- 
मित्यादिना खातच्यशङ्कानास्पदमर्णनिदरनेन ईश्वयधघीनत्वस्योक्तत्वादतदियेव छेदो युक्त इति- 
चेन्न; खध्रान्तमिलयादेः सुषु्यवस्थायामेव जीवत्व विनिगुक्तं खं देवतारूपं दरयिष्यामीलनेनाभि- 
येण उदार्केनावतारितत्वेनेश्वसयाघीनत्वपर्यामावात् ॥ नखादुत्थितानां बीष्चवीतरङ्गके नवुद्धुदानां 
ुनस्तद्धावं गतानां विनाशो दषः । जीवानां प्रत्यहं सरूपतां गच्छतां मरणग्रख्ययोश्च नाराभावः 
कथमिदयाशङ्कायां तत्परिहारत्वेनोक्तस् दक्षदणाखामिदरौनस्य जीवाधिष्ठितं शरीरं जीवति तदपेतं 
च प्रियते नतु जीवो च्रियत इसयेतत्परत्थात् । जीवापेतं वाव किदं भियते न जीवो स्ियतः इति 
वाक्यरेषात् यथा सोस्योपतापिनमिव्यस्यापि आचायेवान् विद्धान् केन कमेण सत्र संप्यतः 
इत्याराङ्भायां तत्करमधदश्चेनपरत्वेन ईश्वयधीनत्वे तात्पर्याभावात् । यन्तु चतु “जीवेनात्मनाचप्रभूतः 
पेपीयमानो मोदमानस्तिष्ठती "यत्न जीवशब्द् इश्वरपरः मोदमान इति संसारिणः प्रथगुक्तिरिति, तन्न; 
मोदमान इदस द्टान्तत्वेन भक्तान्तव्रक्षविरोषणत्वेन संसारिपरत्वामावेन जीव इत्यत्र श्ुतार्थया- 
गायोगात् । यच पश्चमे एतस्यैव सरोभ्यैषोऽणिख्' एवं महास्ययोधस्तिष्ठतीति, अत्र अणिमशब्द्ः सृक्षमे- 
श्वरपरः; स एषोऽणिमा ेतदात्म्यमिदं सवैमिति दैव श्रुतावीभ्वरे तस्य प्रयोगात्, नतु धानापरःऽ 
तासां किमत्र पद्यासीति अप्व्य इवेमा धाना इति भावप्रत्ययरहितेन खरी लिद्धेन बहुवचनान्तेन इव 
राब्दशिरस्मेनाणुरव्डदेन निर्दिष्टतया तद्धिपरीताणिमशान्दानहैत्वाच्चति- चेन्न; एषोऽ णुरालेदयन्न भाव- 
ल्ययरहि तप्रयोगव्रिषयेऽपीश्वरे एपोऽणिमेति थयोगदशेनेन धानासु तथा वक्तं दाक्यत्वात् । नच 

गोडब्रह्मानन्दी ( रघुचन्द्रिका ) । 
भावाक्ञानोक्लयोक्रसरूपात्मकविरोषणान्ञानसेव विवक्षितत्वात् । अथवा-अहष्कारानुपहितर्ूपेण सस्यश्यापि ताई- 
दराख्पं न विदुः सुतरामनुपहितसद्रूपोऽहमिति न वबिदुरियर्थेसखय विवक्षितत्वात् । वस्तुतः सति संप्यन त्रिदुः सति 
सभ्पत्यामहः इयसख सुषुसिकारीनोक्तमेदभावरूपसम्पत्ति प्राप्यापि सति ब्रह्मणि सम्पत्स्यामह अभिन्न वयमिति 

न विदुरहनहधिति न विदुरियथेः । परं व्योतिरपसम्पचेश्टयतनेक्येऽपि सम्पदः प्रयोगात् । अतएव (हिरण्यनिधिं 
निहितमिदयादिसवीः प्रजाः जहरहगैच्छन्योऽपि बह्मरोफं न विन्दन्ति “अद्रतेन हि प्रतयूटा' इयत्र स्फुटोऽय मथः । 
रूपमिति 1 स्तीयस्फुरमेदाभावरन्छेनेति रोषः । भक्रान्तेति । "जख सोभ्य महतो इृक्षेःलयादिना प्र्न्ते- 
व्यथै: । प्ररत्वाभावेनेति । शखासमभिन्याहारात् मोदमानस्तिष्ठतीद्यत्र भख यदेकं शाखं जहालथ सा 
छयष्यति सर्व॑ जहाति सर्वैः दुष्यतीलनेन मोदमानस्य दो षणोक्तश्चासं सारित्वम् । नहि ऊेदनाद्युत्तरशोषणषाछे 
वर्चस्य जीवसंबन्धः, येन शुष्यदरक्ष संबन्धेन जीवसेव रोषणमुच्येत, मोदमानस्वं त॒ जीवसंबन्धग्दचेतनेऽपि 
प्रयो गार्दम् । तथाचनेकजीवपद्नां असिद्धसवार्यथकत्वव्यएये न युक्त इति भवः! एषोऽणरुरिति । नयु- 
मुण्डके पएषोऽणुरातमेखास्ताम्, छान्दोग्ये अणिप्रश्ब्दस्य प्रयोगादीश पव छबन्दोम्यस्याणिमरब्दो युक्त इति 
चेन्न; अणुखन्दप्रतिपाये अणिमराब्दो न भ्रयुक्तः श्ुताचिष्युच्यते, अङते अगिम इयख धानायां प्रयोगे 

ब्रीजाभाव इति वा। आधये पएष्ठोऽ्णुरिखय'दि, अन्य तु वटनीजे इदयमानधानानां बह्ुप्वेनाण््य दृदयुत्तावपि 
स्यओधोपादानते जगन्म भू त्रह्मणः एकष्य इष्टात्तत्वे च बहुस्वालुपयोगादेकवचनस्› एुकखाप्वणुभावोप+ 



८३८ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः २1 

तहिं न निभाटयस इ्युक्तारद्यसरायोगः; अघुभूतायां धानायसेव महान न्यग्रो धस्तिष्ठति' स स्वया. 
ऽनभिव्यक्तत्वात् न ज्ञायत इत्येवेपरत्वात् । नवु-यदचष्मे विदुषो जद्यप्राप्तिमात्र षिवक्षितम् , तदा तस्य 
वानसि संपद्यत इत्यादि तेजः परस्यां देवतायामिदयन्तसेव वाकयं स्यात् › य वद्वा वाङ्मनसि संपरधत 
इत्यादि व्यर्थं स्यादितिचेन्न; छोकिकमरणे यः सत्सं पततिमः स एव विदुषोऽपि विदोषस्तु क्ञाना- 
्नानङूत इति अमुमर्थं भरतिपादयितं दश्ान्तेऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां सत्सं प्तिक्रम इति वेयथ्योभावाव् । 
नच ^तत् सलं स आतमा इतयत्राठ्माब्देना णिमचाब्दोक्तेश्वर पव गृह्यते नतु जीवः, यदा्नोति यदादत्ते 
यच्चात्ति विषयानिह । यच्चास्य खन्ततो भावस्तस्मादात्मेति गीयते ॥' इति वचनादिति- वाच्यम् 
कतम आ््ेलदौ आत्रशब्दस्य जीवे प्रसिद्धत्वात् , चचनोक्तविषयान्तुत्वस्य जीव एव च संभवात् 
तैरपरिघ्रहस्येवोचितत्वात् । यच्च "तमेवैकं जानथ आत्मानमिति बाक्योक्तो न जीवः तद्धाचिशब्दा- 
भावादिति सिद्धाम्तितम् , तद्मरष्दस्य न जीवे अमुख्यत्वाभिप्रायेण किंतु प्रधानादौ । जीवस्य तु 
आत्मत्रेऽपि परिच्छिन्नतया जगत्कतैत्वाखंभवात् भ्युदास हव्येवेपरम् जीवेनात्मनेति सामानाधि- 
करण्याुपपत्तेश्च । नच जीवशब्देन ईश्वर एवोन्तः; रूदिपरित्यागे कारणाभावात्, रूदेश्च इत्तत्वात्? 
अहं हि जीवसंज्ञ इत्यादेश्च अभेदपक्षेऽपि संभवात् । नच प्राणधारकस्वमीशमात्रघ्रतति; जीवसाधा- 
रणत्वात् । नच चिच्रत्करणपृवैकनामरूपव्याकरणस्य जीतेऽसंभवः अस्मवादावसंभवेऽप्यत्रिदृर्छत- 
भूतारभ्धलिङ्गदारीराभिमानिनो हिरण्यगर्भस्य नामरूपात्मकथपञ्चभ्याकर्णसंभवात् । नच- तर्हि 
वनजीवप्रतेशोक्ययोगः (तत्तेज रेश्चत ता आप्र रक्षन्त दमास्तिसखनो देवता इति पूवमेव चेतनत्व- 
सिद्धेरिति- वाच्यम् ; अव्याक्तभूतखृषटौ साश्चात्कारणत्ववत् ब्रञ्चाण्डादिखष्टौ न साक्षाकारणता 
कितु खाभिन्नजीवद्वारेणेत्येवेपरत्वात् । किंच 'एकमेवाद्धितीयमिव्युपक्रमात् न इयेनादिदष्टान्ताघु- 
सारावतदिति पदच्छैदो युक्तः एकविज्ञानेन स्ैविन्ञानपरतिल्ञानविरोधात्, बह्मजीयैक्यस्याश्रख- 
क्तत्वेम निषेधानुपपत्तेश्च । नच--्ष्ापृते मस्यमाना बरिष्"मित्यादाबिवच श्वतितात्प्यापरिक्ञनेन 

1 

गोडन्रह्यानन्दी ( ठघ्ुचन्द्रिका ) । 
हितखैवोपादानता, नतु स्थूकरूपेण विङतसेति क्वापनायाणुभावाभिन्रस्वेन धानानिर्दैशः । उक्तक्षापनमप्य विहतः 
ह्मण उपाद्ानत्वन्तापनाय; पुचिङ्ग त॒ उक्तभावश्रलयानुरोधादिति भावः} परमते वरबीजधानास्थस्वेन नियन्वरत्वादि- 

युक्तसेश्चस सुक्ष्मतायां प्रह्तवाक्यवाष्यर्थम् । श्वं वै सोभ्येश्यादौ यमणिमानं न पश्यसि पतस्म वट धरानास्थस्य 
कार्यं न्यो इयादय्थकत्वसंभवात् तत्र न्यमोधमान्रयेशजन्यत्वोक्ति्यथौ । भद्धसखरेलयप्यसङ्गतम् ; तत्रासंभाव- 
नानिरहादिति बोध्यम् । नच-एवं न्यमरोध इत्यनेन सकलजीवरूपो नियम्योऽर्थो बोध्यते, स्यरमावेन ₹ध्यते 
भसौ ईैरेनेति ग्युलत्तेरिति-- वाच्यम्; रुदित्यग्यायुक्तस्वाव । अश्यत्वायोग इति । अणिन्ना तां न तिभारुयघ 
दृ्न्राणिमशब्देनापि धानाया वाभ्यत्वात् तस्याश्च क्रं परयसीयादिना दश्यस्वस्योक्तखात् पुनरदश्यत्वोक्तिरयुक्तेर्थः । 
न ज्ञायत इति । तथाच यं वै सोश्येश्लादेरयैमणिमानं न निभारयसे एषोऽणितेव न्थमोधः इदयमानन्य्रोधा- 
भिन्नः । एकस्य धानारू्पख अणिः । तिष्ठति तादराणिमलि तिष्टति । ननु सूक्ष्मधानानां मध्ये महान् न्यग्रोधः 

कथं तिष्ठति ! तन्राह--्द्धरस्ेति ! संस्काररूपणिमावस्थायां सृक्ष्मपयामपि धानायां स्थितिः संभवतीतयथैः ॥ 
व्रिशोेषः सत्संपचयु त्तरं संसारमोचरूपः । अस्वयव्यतिरेकाभ्यां बागा्संपत्तौ विरोषजानात् सद्संयत्तिः, वागादि- 
संपत्तौ विशोषक्षाना भावेन सस्संपन्तिरिति बागादिसंपत्तिरेव संपत्तौ करम इयस्य यवदित्यादिना ज्ञापनेन न तव्य्थ- 
मियथः। जीव एति । अनश्नत्रन्य इति तेः । असंभवादिति ! तथाच तमेचेल।दिवाक्यबोध्यो न जीवः । 
उक्तवाक्येकनाक्यतापक्ने जाक्करलमोधकभागे तद्वाविशब्दाभा वादिति सिद्धान्तवाक्याथः । नच प्रणेयादि । 
तथाच योगोऽपि न संभवति । जीवयतीति णिजर्थस्तु न श्चुत इति मः । प्रवेदोत्तीति । “जीवेनारमनानुपरवि- 
ञये'ति प्बेशोक्तीयधैः । परत्वादिति । तथाच जीवस्य नामरूपयोः भवेशं विना तश्परिणामव्रह्माण्डादिषूपादानत्वा- 
संभवात् प्रवेशोक्तिनै व्यथौ । पूर्वपूव॑भूतानुभविष्स्यैवोत्तरोत्तरभूतोपादानत्वं हि आक्राशवाण्वादिषु दम्; तदभि- 
ध्यानादेव घु "तद्िङ्गाप्स" इति न्यायात् , तत्त्परिणामिकारणावच्छेदेनेव परिणामाना्ुपादान चित्सं बन्धस्य संभवा 
ऋरालादेरपि कपालचवष्छिन्नवित्ताद्पम्यापन्नसाश्षिरूपेगेवे घटादौ निमित्तो शदूानस्वादिति भध्वः । संक्तामूर्कलाद्य- 
धिकरणे जीवेनाप्मनाजुभविद्येलयादौ त्रीवस्यैव अवेशान्वयः, नामरूपन्याकर्ततवान्वथसतु न्िदुवैव हेरासैव; तयोर- 
मेदाच्च समानकवकलवा्थेकत्वाअल्यय द्युक्तत्वेऽपि संमवपराचु्ैण जीवयेगोभयत्रान्वय उक्तः । अथवा-साक्चात् 
न्रीवनैरपेक्येण । जीवद्वारा जीवसापेक्षतया । तथाच जीवेनेयादिश्ुतौ हिरण्यगमैजीवस्य न्याकवैत्वपघ्रतीतावषिः 



[ अहं ब्रहमास्मीया० कथनम् गौडन्रह्मानन्दीयुता । ८३९ 

"तदेक आहुरतदेवेदमत्र आसी'दिघ्यादाविवानादिङ्कसमयेन वा देहेन्द्रियादीन् प्रति खातच्यरूपस्य 
येश्वयैस्य स्वैरपि खात्मन्यभिमन्यमानत्वेन प्रत्यक्षेण वा भसक्तिरैक्ययेति-वाच्यम् ; पेक्य 
तात्पर्यस्य प्रमितत्तेन खुसमयत्वस्य व्यवस्थापितत्वेन च तात्पयौपरिज्ञानङुलमयधराप्त्वस्य वक्तम- 
दाक्यत्वात् । पेक्य लिङ्गस्यापि आभिमानिकस्वामाघेन तेन चेत् भरसक्तिः तदा निषेलुमराक्यतेषः 
देदेन्द्ियादीनां जीवस्यैक्येनाध्यस्तत्वात् तान्. षति सखातच्याभिमानस्य सार्वलोकिकस्य वक्तमश- 
कयत्वात् य्किचिसपरति खातन्यस्य हभ्वरलक्षणत्वाभावाच । पतेन-एकमेवाद्धितीयमिति समा- 
भ्यधिकरादिव्यस्योपक्रमात् पेतदास्म्यमिति तस्वेषोपसंदारात् अतक्छमसीति नवकृत्वोऽभ्यासात् 
दाख विना शाखेकगस्यस्य ईऽवरपेदस्याप्सक्ततयाऽपूवैत्वात् अथ सम्पत्स्यत इति फङश्रवणात् 
येनाश्रुतं मवतीयर्थवादात् दाकुनिसू्रादिद श्ान्तेटपपादनात् षड्धिघतात्पर्यणिङ्कानि सेदपरण्ये- 
वेति--निरस्तम्; एकमवेलयन्न समाभ्यधिकराहिव्यमाचेण मेदो पक्रमत्वाभावात्> असेदेऽपि तत्संभ- 
वात्, एकविज्ञानेन सर्वविक्ञानप्रतिज्ञानविरोचात्, द्वितीयामावमाचस्यैवोपकमात् । अतपवाभ्यासो- 
पसंहाराषपि मेद्विषयो न मवतः अभेदे. तु यथा पूर्वता तथोक्तम् । फलाथवादो पपत्तीनाममेद् पव 
संभवाच । तथा शासलान्तरस्ितायेदवाक्यानामुपासनाप्रकर्णस्थितानां तुपासनापरतया नासेद्परः 
वाक्यविरोधः ॥ इति त्वम तिवाक्याथैनिरूपणम् ॥ 

अथ भह ब्रह्मास्मीलायनेकश्चुतिस्मृल्यर्थकथनम् । 
वृददारण्यकस्थितस्य तु "बह्म वा इदमध्र असीत् तदात्मानमरेवावेददं ब्रह्मासी"ति वाक्यस्यातु- 

पासनाप्रकरणस्यतया असेदध्रमापकत्वमेव । नच तद्यो यो देवानां प्रयञुच्यत स एव तदभवत्तथ- 
षीणां तथा महुष्याणामिति मेदपरवाक्यशेषविरेधः; तत्रापि देवादिषु पबुद्धं पुरषं निधौ (सपव- 
तदभवदिति ब्रह्मामेदपरत्वेन मेदपरत्वाभावात् । नच--अनर वाक्ये जह्मण एव प्रङृतत्वान्नानेन 
जीवन्रहक्यतिद्धिरिति-राङ्म्, यो देवानामिति जीवपरमर्धिवाकयरोषाचुसारेण ब्रह्मपदस्य का्य- 
अद्यपरत्वात्, शछुद्धब्रह्मपरत्वे च वोधनिभित्तस्य तस्मात्तत्स्ैममवदिति सावौत्म्यलस्षणफलकीर्तेन- 
स्यायुक्त्वापत्तेः ! तच --नाम ब्रहयत्युपासीतादित्यो अञचेयण्देशः इत्यादावितिशन्ददिरस्कतयां 
नामाद्यसेदाभावादजापीतिशष्दरिरस्कतया बदह्यभेवाभाव इति--दाङ्खयम्; अडपासनाप्रकरणस्थत्वे* 
क कक एक कका रा 1100 

गोडव्रह्मानन्दी ( छुघुचन्डिका ) । 
शुलन्तरे तथाप्रपील्या तस्यापि जह्याण्डादिव्याकैख मिति भावः । एवंच "सर्वाणि हवा इमानि भूतान्याकाशादेव 
सयुष्पघन्तेः “आकारो ह वै नामरूपयोरनिरवेहिते'लादिश्वतीनाम विरोध इति ध्येयम् । एेक्येनाध्यस्तत्वादिद्यादि । 
नञ्ु--सन्मतेऽपि “मम देह" इलादिश्रसयेन देदत्वादिरूपेण नेक्यगध्यासः, किंतु मनुष्यत्वादिरूपेणेव । एवं “मम 
चश्चुरिलयादिप्रययात् काणत्वाद्तिवाध्यासः, यक्छिचित्खातचयमपि न जीवस्येति तदीक्चरश्षणमेव । सखातच्चं हि 
स्वि ग्रानधीनतवा देहादिविनियो कर्वम्, जीवस्तु स्यभिननेशस्य(घीन एव ॥ तथाच खामित्वस स्वाश्रय रूपतवा- 
भावादेवयाध्यले देहादौ खमित्वाभावेऽपि न क्षतिरिति- चेश; खस्वानयुगमात् ॥ ईर हि तद्न्यानधीनस्वघटितं 
स्वावचयम् १ तच्च न जीषे; तत्तज्ीवान्यानघीनसधटितस्वा्यभावात् । नच--अनधीनत्वधरितस्य तयशचनिष्ठस्य जीव 
निष्टलाभिमान इति-- वाच्यम् ; अनघीनसवद्य जीवेऽप्यनभिमस्यमानव्वात् , ईशा धीनोऽदहमिति सर्वैरपि सखीकारात् । 
किंच यर्किचिदिवयादेरथम्ः--जीवे यत्किचिलति खातदयभेव वाच्यम् । तदपि नेशखरूपख छद्धस्य क्षणम्; 
करंतूपदितस् । तथाच तस्वमस्याद वद्धेदबोधकत्वे स्थापितेऽपि न स्वदिष्टसिद्धिः; असस्संमतस छद पोरेक्यखानुपमर्दात्। 
सेदो पक्रमत्वामावात् तारिवकभेदोपक्रमस्वाभवातर। अमेदेऽपि बास्तवामेदेऽपि । तथाच समाम्यधिषटराहिवयाद्प- 
कष्टानां सस्वरामेनातास्विरूमेदभलयेऽपि न कतिः । मात्रस्येवेति । सुख्याधेलागानौविद्यादिति भावः । तदुपपादनं छु 
छूतभसङृत् । तकैरिव्यादि-तर्वमर्भनिरूपणम् ॥ दति छधुचन्द्रिकायां तस्वमलिवाक्याथेनिरूपणम् ॥ 

... आत्मेत्यैवोपासीतेद्यादिः । उक्तवाक्ये आसन उपासिधातरूपशब्दमुपासनास्मकक्तान च प्रति कर्मैताचारणा- 
येविशम्द् इति माष्यादावुक्तं, तद्वत. प्रकृतेऽपीदय्थः । दृष्टान्तदा्टन्तिरूयोरात्मस्ररूपमात्रस्य अतिपाचतारूभावेति 
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नामेदाविवक्षाया नाम ब्रह्ेयादाविव वक्तमरक्यत्वात् । नचेतिकाब्दवेयथ्यैम्; आस्मेयेषोपासीत 
हस्यादाविव रष्दक्ञानयोः खाभाविकसक्मकत्वप्रापषो तन्निराकरणपरत्ेनो पयोगात् । यच्च--अ्- 
दाब्दो जीवान्तयामिणि मुख्यः अहं मनुरभवं स्येति अन्तयौमिण्यहंशाब्द्प्रयोगात्, सख्वन्तयो- 
मिको विष्णुः सर्वनाज्ना विधीयते । एषोऽहं त्वमसौं चेति नतु सर्व॑स्वरूपतः ॥ दति वचनाच्चेति; 
तन्न; राखदष्वा तूपदेशो वामदेववदिति स्यायेन वामदेवज्ीवचेतन्यस्य वस्तुतो ब्ह्मासेदेन 
सयादिभाषस्यो कतया अन्तयीमि परत्वाभावात् (तद्यो यो देवानां प्रयबुख्यत स पव तदभवदिति 
पवेवाक्ये तच्ववो धनि मित्तकबह्यभावस्य प्रङृततया पदयन प्रतिपेदे इत्यादेरपि बोधनिमिन्तब्रह्ममाव- 
परतया अन्तयौमिपरत्वाभावात् । स्मृतेप्पि असाघारणतत्तदात्मनि राक्तेसवद्यकतया तत्सदचा- 
रेणान्त्यामिणि एषोऽदमिव्यादिप्रयोगः, नतु स्वैखरूपत इति । निषेधस्य तूपहितयोरेकयामावनिव 
स्थनत्वाच्न विरोधः । अतपएव--वििषटचेतन्यरूपे वामदेवे विशिष्टवेतन्यरूपमसयीदिभावो न संम- 
वतीति--निर स्तम्; राखद्य! तृक्तत्वात् । नच तदि शुद्धचित्यभवमित्युत्तमपुरुषायोगः मूतपूषे- 
गद्या संभवात् 1 नच--अदहं भूमिमद्ामाययेलयाद्ययोगः, नहि चिन्म्नं भूमिदाधिति-- वाच्यम्; 
उपदितच्चितमादाय तेषामुपपत्तेः । अदं नामामवत्तस्योपनिषदहमिदयादेख तादश्ोपासनापस्त्वेन 
शक्तिनिणीयकत्वामावात् । तसान्रन्तयोस्यमेदपरेयं श्वुतिः अन्तयीमिणि मेदाप्रसक्तेश्य 1 नच निय 
स्यानन्तयादिना प्रसक्तिः; एकस्िन्नपि जीवे अनेकावयवनियामकत्वस्येकस्मिन्नपि राजन्ये अनेकदेदा- 
नियामकत्वस्य च दनात् । “स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादिलये स पकः” इत्यस्यापि नान्तयौम्यै- 
क्थपरता; ब्रह्मविदाभोत्ति परमित्यादिना शुद्धस्य जद्णः पकततया तस्सिन्नुपाधिङृतयेदस्य ताच्ि- 
कत्वभ्रसक्तौ तनिराकरणार्थत्वेन एकयो पदेरो पपत्तेः । नचैवं छान्दोम्ये य एष आदिय पुखषो ददयते 
खो ऽहमसमीलयज् स एवैनान् ब्रह्म गमयतीखयच्न भेदपरोत्तरवाक्यविरोधः; तस्य उपासनाप्रकरणस्थ- 
त्वेनादेग्रहोपासनापरतया विरोधाभावात् । नचोपासना्रकरणस्ितवाक्यवरूादेक्यासिद्धावपि 
अयुपासनाप्रकरणस्थितादपि तदसिद्धिः राङ्खया; अन्यञ्चेषत्वस्य तस्य तत्मयोजकस्याभावात्, अथ 
योऽन्यां देवताघरुपास्त इव्युत्तसवाक्यस्य सेदनज्लाननिष्दापरतया तवय सारेण पूयैवाकयस्योपासनापर- 
त्वायोगात् । यन्तु बरह्मशब्दोऽ् ब्राह्मणा इति न परबरहैकसिद्धिः, अन्यथा पूर्वेवाक्ये आत्मान- 
मेवाेदहमित्यनेनेव ब्रह्यति ज्ञानस्य सिद्धत्वात् बह्मासीति व्यथैमिति, तन्न; आत्मशान्देन जीवचैत- 
न्यमनूद्य दृदितत्वादयुपलक्षि त ब्रह्यचेतन्यामेद षि धि परत्वेन सराथेकत्वात्1 तथाच स्पतिः “अहं हरिः 
सवैभिदं जनादैन' इ्यादिकापि सद्गच्छत्ते । यत्तु अथ योऽन्यां देवतामुपास्तेऽन्यो ऽसावन्यो ऽदम- 
स्मीति न स वेद् यथा पञ्युरित्यजान्तयोमि मेद्ञाननिन्दनमिति, तन्न; अन्तयौमिणोऽप्रकतत्वा त् पद- 
इयल्क्षणादेश्तात्पयौवुरोधेन लञ्धत्वात् । यत्तु अन्न योऽन्यो जीवः अन्यां विङक्षणां देवतामुपस्ते 
अन्योऽसौ परमात्मा अहमस्मीति न स वेद यथा पद्युरिलर्थं इति, तत्तुच्छम्; उयवहि तान्वयदो- 
षात् । अहं शाब्दसन्निहितान्य इत्यस्य य इत्यत्र नयनात् । नच--्यस्य येनार्थसंबन्ध इति न्यायेन 
सन्निघानाद्योग्यतायाः ग्रवरत्वमिति --रङ्कयम्) यथास्थितार्थसंबन्धेऽप्युक्तचमेण योग्यतसच्तरात् । 
नचेयं श्रुति; खातन्येणान्यस द्भवनिषेधिकाऽ अन्यत्वप्रतियोभिनि सखातच्योपस्था पकपद्ाभावात् । 
यन्त कैिडपस्त इति श्रवणात् प्रयलसाध्यज्ञानविजा तीयच्स्यन्तररूपोपासनाया एव निषेधः नतु 
क्ञानस्येवयुक्तम्, तन्न; “तद्यो यो देवानां प्रत्यबुःख्यतेःति पूथैवाक्ये न स वेदेति निन्दावाक्ये च 
वेदनस्यैव निर्दैशात् मध्यखितो पास्तरपि ज्ञानपरत्वात् ॥ 

~~ ~~--~-~-~ ~~~ ~~~ ~~~ 

गोडत्रह्मानन्दी ( ठघरुचन्दरिका ) । ि 
खन्द इलपि बोध्यम् । पृद्चयच्नित्यादि । र्षणहेष्वो रित्यादिना देतौ शरृभरययादिल्यादिः । स्परतेरपीति न विरोध 
हइलयत्रन्पेति । उपहितयोरिति । अन्तयोमिष्वाहंत्राह्युपदितयोरेक्याभावादन्तयामिणोऽदंतवालयुपहितसवा खरूपस्वात् 
सर्वनाघ्नाभिधानं नेति स्शलथैः । भूतपूर्वगत्या बाधितानुदधप्या द्वासीभूतबोधसाहंत्वप्रकारकस्याखण्डाकारबोधस्य 

र्वं भूतत्वेनेति वधैः । उपहितचिततमादायेतति । उपदितषितो दाटृलेन वदुपस्थितिद्वाराखण्डाथस्वमादाये््ैः । 
ब्रह्म गमयतीति । "एष देवपथो ब्रह्मपथ पतेन भतिपच्यमाना इमं मानवमावर्तं नावसन्तः इति शोषः । अन्यरोष- 
स्वस्य देक्यान्यपरत्रस्य । तत्प्रयो जकस्य े स्यासिदधिभयोजकख । अन्तयीमिमेदक्षाननिन्दनमिति । नियम्य. 
मेदेनान्त्यामी नानेति भेदग्रसक्तौ तन्निषेधप्रपूर्ववाक्यसख सेदनिन्द्योपकार इति भावः । तथाच *असौ मद्न्य- 
स्यान्तया मी अन्यः, सहं मदृन्तयांमी ठु तदन्यः इद्युक्तवाक्यार्थः । ज्ञानपरत्वादिति। क्ञानवोधकपूर्वपकवास्य- 
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कः एवं मुण्डकेसयो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद् ब्रद्येव भवतिः इत्येतदपि वाक्यममेदपस्मेव । नच- 
द्धेतीयत्रह्मशब्दो जीवपर एव, तस्य जातिजीवकमलास्तनायनेकार्थ्वात् , दे ब्रह्मणी इत्यादौ जीवे 
ब्रह्मदाब्दप्रयोगसंभवाचच, यः परमं च्य वेद् स जीव एव भवति नतु परमं ्होदयर्थः। अतएव 
आयो ब्रह्मदा्द्ः परमत्वेन विरोषित ईइति-बाच्यम् ¦ जीवे बह्यपद्भयोगसंभवेऽपि पक्चते परब्रह्मो- 
परादानम्रेवोचितम्, जीवभावस्यब्रह्ममावस्य च प्रागेव सिद्धतया ब्रहमक्ञानसाभ्यत्वाभावात् । एर्वच 
भथोद्द्धितीयन्रह्मभवनमपि प्ररमत्वविशेषितसमेव । यच्च ब्रह्म भवतीत्यस्य ब्रह्मत्व रूपत्रह्मत्वाक्रान्तो 
भवतीयर्थः । संपूज्य ब्रह्मणं मक््या शद्रोऽपि ब्राह्मणो भवेत् इतिवत् । नदि श्द्ोऽपि पूजिततरा्य 
णव्यक्तिभवति, किंतु जाह्मणत्यजात्याक्तान्त इति, तन्न; पुधोक्तयुक्स्या भक्ते व्यक्त्यमेदस्येव संभ- 
बेन दष्टान्तवेषभ्यात् । नच--“अस्य महिमान'मिति वाक्यदेषात्तदरीयमदहखप्रातिरेव, न तु तद्भाव 
इति--युक्तम्; देदेन्द्रियादिभरपश्चविरक्चणं यो वेद, पपञ्चं तद्धिभूति च यो चेद्, स वीतशोको भव- 
तीत्येवपरत्वात् । नच--'यथा न्यः स्यन्दमाना" इति भिन्ननदीदष्टान्तोक्तिरयुक्तेति-वाच्यम्; स्प्- 
मेदविख्यनमात्रपरत्मैन द्ठन्तोपपत्तेर्तत्वात् ! प्रात् पर पुरुषमुपैति दिव्यमिति न देरान्तरस्य- 
बरह्म्ाप्युक्तिपरा; तस्याः सशुणोपाखनाफलटत्वेन बह्यविद्याफरत्वासंभवेन खरूपभूतन्रह्प्रा्िपर- 
त्वात् । नच -द्वैतमते नित्यं बह्मभूतस्यापूर्वैह्यभावो क्तिरयुक्तेति- वाच्यम् ; कण्टगतचामीक- 
रावो ान्तिनिचृत्तिमात्रेण भाक्तप्रासिरूपतया फरुत्वदशेनात् । नचारोपनिचरत्तेर्दान्दत्वम्; शुता- 
थौपरत्तिगस्यतया शाब्दृत्वोपपत्तेः (ब्रह्मैव सन् बहमप्येती' ति श्वतिरप्येक्यपरा । नचात्र प्रथमव्ह्य- 
पदस्य जीवपरत्वाभावे कठैकर्मभाववियेधः; साक्षात्कारथाक्धारीनो पाधिक्मेदमादाय तादङ्निरद- 
देपपत्तेः । परेऽव्यये स्वै एकीभवन्तीत्येतदप्यमेदे मानम् । नच गावः सार्य गोष्ठ एकीभवस्ति । 

€ = 3 < 
एकीभूता चपा; सचे ववशरैः पाण्डवं शरे; । कीरो ्रभरेणेकी भूत इति स्थानेक्यमतेक्य साखद्यनिव- 
न्धनैकीभावस्य गोद्रपकीटभ्रमरादो वनात् अत्रापि तैरेव निमित्तैः गोण एकीभाव इति- वाच्यम्; 
मुख्यत्वे संभवति गौणत्वस्यायोगात् । ब्रहयैक्यमात्रपरत्वेन सक्ृदुचरितस्य ननेकार्थपरत्वराङ्कापि । 
नचेक्यस्य प्रागेव सिद्धतया अभूततद्धावाधैचिवप्रलययायोगः; सखगरहनिक्षिप्ाक्ञातनिधिवत् सतो- 
ऽप्याचतलरेनाभूतसमतया च्विप्रत्ययोपपत्तेः । नच परेऽव्यय इति श्रुतसतमीदानिरश्ुतदतीया- 

^-^ 

गोडजह्यानन्दी ( छघु चन्द्रिका ) । 
व्वाजुयेषरेनोपासनाफलकणनरक्चकल्युपासेः स्वीक्रियते, अन्यथा पूर्यैपरवाक्यस्थवहुतरेषु त्तानार्थेकपदेषु उपासना- 

लक्षणापततेरिति भावः । यत्त॒ जह्य वा ददम जपरी'दितयत्र बहापदस्य कार्यबहमपरत्वे ^तदाहुयैत् ब्रह्मविद्या सर्व 
भविष्यन्तो मन्यन्ते किसु तद्धहयेःलादि पूवैवाक्ष्यासङ्गतिः, न हि कार्यतरह्मविद्यमा सावम्यम्, तथाच तद 
फारणब्रह्मपरत्वमेव । पवंच तसर्वमभवदि'ति न फरोक्तिः किंतु ब्रह्मणश्च पूर्वस्ख्पानुभवप्रयुक्तानन्दोदेकात् 
सा्वौसम्योक्तिरिि, तत्तुच्छम्; नहि कारणब्रह्मणः खरूपानुभवः आनन्देोदरेो वा कादाचिष्कः । तथाच 
सानेनाक्ताननिषच्या तत्मयुक्तपरिष्टेदनिवृत्तिरूपं सरावाँर्म्यं॑हिरण्यगर्भरूपकायब्रह्यण एवेति भाष्योक्तमेव युक्तम । 
किञु त्रद्येलयादेस्तु न विरोधः; (आत्मानमेव वे"दिच्ादिनात्मस्वरूपमाचरूपन्रह्यस्ा नातर् सार्वातम्योक्तेरेव तदुत्तरस्वेन 
ब्ह्मपदस कार्यव्रहपरत्वेऽपि क्षयभावात् । वेषम्यादिति । “बह्म तक्रं तपो वेदः इति कोशादिना जह्मशब्द्स्य 
छयद्धासमनि रूढेः सत्वाच्ौगिकष्चहिताथकत्वमयुक्तमिव्यपि बोध्यम् । अस्य महिमानमिति । जष्टं यदा पड. 
ल्न्यमीश"परियादिः । देदेन्द्ियेदययादि' । चष्ट संसारिभिः सेव्यमानं अस्य दैशख महिमानसेतदधिष्टान- 
कत्वेनेतत्सन्तया रुन्धसन्ताकत्वादियुक्तं पश्यति मिग्त्वादिुक्तं पयतीति यावत् । हदैशस्यरूपं च ततोऽन्यद्धिकश्चणं 
घछलयस्वाटयुपरकषितं प्यति यः स वीतशोक इयः । ओपाधिकमेदमिति । हिव सक्नि"टयादिना बदातादा" 
स्म्यापश्नसेव कर्व प्रतीयते । तस च कर्मीभूतञचदधे व्रह्मभिश्रत्वमोपाधिकमस्सेषेति भाषः । स्थाजैक्येदयादि । 
भ्गावो नृपाश्च एकी भूताश्धमिरेण कीर एकीश्चुत' हति म्यवहारदशैनादिलयथः । ननु "गताः करः पञ्चदश प्रतिष्ठा 
देवाश्च स्मै प्रति देवतासु । कमणि विक्लानमयश्च स्मा परेऽव्यये स्वं एकीभवन्ती" चत्र एकीभावख भेदाभावः 
खूपस्वे लादावनन्वयः; तथान कलादयः सहसम्पष्युक्तक्रमेण प्रतिष्ठादिकं गताः सन्तः प्ररेऽग्यये स्थानेक्वसूपेकोभावं 

भाः, कमौणि क्ानपरयुच्ठनिदृततिरूपैक्यं भासानि, अथवा--कटा देवकमौणि तादशनिदृततिरूपक्यं परा्तानि, विन्ता 
नमयस्तु मेद्भावर्पैक्यं प्राप्त इत्यधेः । तथाच सृदु्चरितिकपद्स्य नानारथबोधकत्वमादृ्येवेति वाक्यभेदः, 

पाह-अकयमाेति । ककादिवरि्तानमयान्ताः परबह्यणि अमेदं अर्ुवन्तीव्येवाथैः । अतिष्ठदिगतकङदे; 
अद्रे. ति, १०६ 

~ ~~ "~~~ ~~ 



८४२ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः २ | 

कर्यनापचतिशयेति- वाच्यम्; श्चलन्तरादुसारेण सपतस्या यनजलरणीयत्वात् । न च "परम साम्य 
= ; तन्ति पौँ पविसोधः; तस्य प्रागेव निरासात् । तथान्तर्यासिप्रकर- सुपेति परात्परं पुरूषमुपेती'ति पूर्बोत्तरवाकः ; । ॥ जक 

णस्थं “नान्योऽतोऽस्ति द्र्तिवाक्यम्› अक्षरभरकरणस्यं “नान्यदतोऽस्ति द्रिं ति वाक्यं च पे 
परमाणम्। नचात इत्यनेन प्रस्तुतं स्वैनियन्तारं परामृर्यान्यो द्रष्टा नास्तीत्युक्तेः खनिथामक तरः 
निदेध आयाति, न तु दरधृसापरान्यनिषेधः, असन् रामे अयमेव सर्वैनियामको नान्यः पुर 5 

त्यादावन्यराब्दस्य प्रस्तुतसदशान्यपरतया व्युत्पन्नत्ात् खमानसितरच्च्येनेनेद्य्न इतरशब्दस्य 

ूर्वनिरदि्टसदशपरत्वोक्तश्येति- वाच्यम्; अनेन द्येतत्सर्यं वेदेति प्रतिज्ञातस्य पकविज्ञनेन खवं- 
विक्वानस्यो पपादना्थं॑ अन्यःवेन प्रतीतेन जीषेनामेदबोधनात् अचेतनवैस्य अतोऽन्यदातं नेति 
नेतीति निषेधाच्च जीवत्रहयामेद एव वाक्य प्रमेयः । दष्ठास्ते तु अभेदस्याविवक्षितत्वात् त्वदुक्त 
म्रकाराश्रयणे वाघकाभावात् । न चात्रष्यन्तयौमिवाक्ये य आत्मनोऽन्तरः यमात्मा न चेद् यस्यात्मा 
छरीरं य॒ आत्मानमन्तरो यमयतीति पूचैवाक्येन पष त॒आत्माऽन्त्ास्यसृतः अतो ऽन्यद्ाते- 
मित्युत्तरवाक्ये च बिरोधः, तत्र परमातनोऽन्यं चेतनमज्ञीरृत्य तस्यार्तियुक्तत्वेनासखातज्यस्येवोत्ति- 
रिति- वाच्यम्; पूर्ववाक्यस्योपाधिकसेद्मत्रेणोपपचेः । उन्तरमाक्येन न चेतनान्तरस्यातियोगो 
विधीयते, किंतु "पषोऽन्तयौमी ते आत्त जीवखरूपभूतादन्तयीमिणो व्यतिरिक्तं. सर्वैम् आततं 
विनश्वरमिति वा मिथ्येति वा बोधनान्न विरोधशङ्का । अतएव--अक्षरवाक्येऽपि “एतस्य वा 
अक्षरस्य प्रशासने गामि सयोचन्द्रमसो विधृतौ तिष्टतः इत्यादिपूवैवाक्येन विरो ध-दइलयपास्तम् । 
किंच द्वितीयाद्वै भयं भवतीति सेदस्य भयहेतुत्वेन निन्दितत्वादप्यसेद् पवोपनिषद्वम्यः । नच-- 
अस्य विरोधिनः समानात् भयं भवतीलयेवाथः, रोके तादशादेव भयं भवतीति ठीकलिद्धाुवा- 
दित्वात् "पूवश तस्मदेकाकी विभेति" उत्तरत्र तस्मादेकाकी न रमतः इति श्रवणाच्ेति- वच्यम्; 
यन्मदन्य्नास्ति कस्मान्न बिसेमीति तत एवास्य भयं वीयायेति श्तेः । सामान्यतो दितीयमाचदशन- 
लेव भयहेतुत्वात् विरोषकस्पनायोगात् एकार बिभेतीति पृवेवाक्ये पररमा्थद्दीनरहितस्य तन्नि- 
मित्तमयसंभवात् एकाकी बिमेतीत्युक्म् । उत्तरवाक्ये तस्मादेकाकी न रमत इत्यत्र इषसंयोगज- 
न्यरतेरेकाकिन्यमावात् प्काकिनो रतिनौस्तीप्युक्तम् । ततश्चातततवज्ञविषयोक्तवाक्यादुसारेण तरव- 
क्विषयमप्यवाक्यस्य सखार्थसम्पणेनाप्यु युक्तत्वात् तद्विरोध्य्थपरत्वायोगात् णतसिञ्चुदरमन्तरं 
ङख्ते ॥ आथ तस्य भयं भवतीति सेद्निन्दथाप्यमेदसिद्धिः । नच--पतस्मि्निति श्रवणात् 
खगतमेदनिषेधो ऽयम्, न मेद्माजनिषेध इति--दाङ्चम्; अत्पार्थकारदाब्दखारस्यादप्यर्थकोत्पद- 
पकक कक कक 

गोडत्रह्मानन्दी ( रषुचन्द्िका ) । 
करू्वच्छि्नसदूपेण पूर्व स्थितस्य ज्ञानोत्तरं छदसद्रयेक्येनावस्थानादिति भावः । निबेधाच्ेति । आैरब्दख 
मिथ्याथकत्वेन लिषेधकत्वम् । आतिंयुक्तत्वेन दुःख्युक्तस्वेन । आतियोगः दुःखयोगः । विनश्वरमिति ॥ 
“यस्योभयं इविरातिमष्छैःदिलादौ नादाग्थेकल््ेरिलादिः ! मिथ्येति वेति । अत ददसख भतुषङ्ञेण अतो बहमणो विनारीलय्थरामेन ब्रह्मणोऽखण्डाकारवृत्यभिव्यक्तेव ब्रह्मान्यसर्बनाशकटवात् श्ाननिवत्यस्वरूपमिभ्यात्वखाभः । सामान्यत इति । नलु दवितीयाावख सयाभावप्रयोजकत्वं नेव युक्तम् , द्वितीयामावथेव ्वितीयत्वादिति-चेत्; 
शरान्तोऽसि; नदि यनू मदन्यत् नासीदयादौ द्वितीयाभावसख भयाभावप्रथोजकत्वमुच्यते, किंतु भयहेतत्वेन ययत् प्रमाणसिद्धं, तस्य, कसादित्यनेनाक्षेये कृते तम्र हेतुरनाष्म मिथ्यारवं यन्मदन्यत् नास्तीयनेनोक्तम् । अधिकरणं चिना 
निषेधापर्यवसानेन यत्र यच्र सदन्यत् भसक्तं, तत्र तद्नासीयथात् । तथाच दवितीयमत्रददौनखेव भयहेतुत्वादिलयत्र 
वकीय विरोधिसमानतदितररूपस्य सलत्वेन कायमानसैव प्रमाणसिद्धं भयहेतुष्वमिल्थ॑ः । एतेन- दितीयसामान्यसख भयदेततवे त्वक्ानदेरपि मयेरता स्यादिति--अपास्तम् । नच--एवं “द्वितीया भयभमिलयसय भयहेतुस्वेन मानसिद्धखेवायुवादात् हितीयसामन्यनिन्दापरत्वं न स्यादिति महृतुपयोग इतिं- वाच्यम् ; द्वितीयपदस्यात्मभिश्ा्थङ्तयत्मभिभ्नादेक भयं नत्वालमन इति भयहेतोरप्मभेदोक्ला भेदनिन्दाद्वारा असेदसतुया अङृतोपयोगात् । विशेषकस्पनायोगात् विरोधिनः समानात् भयप्रिदयर्थकल्पनाया भयोगात्र । बिमेतीत्युक्त = मिति । काकी विरोधिसमानहीनोऽपि बिभेस्येवः । सलयत्वेन ज्ञायमानाविद्यातन्मुरकवि व यदा दु मद्न्यत् नास्तीति निश्चितं तदा न विभेतीलयन्वयन्यतिरेकयोक्लापनायोक्तमिति भावः मिति ! मदुन्यत् नासीति निश्वयसयाभग्े एकाक्यपि न रमते इति ज्ञापनायेति शेष 

न्तादिसंमवात् । 

। नस्तीत्युक्त- 
: । जत्वं स 



[ अदं जह्यास्मी ० कथनम् ] गौडत्रहमानन्दीयुता । ८४३ 

सखवारस्यात् एतस्य प्रतियोगित्वेनायुद्धेखाच्च भेदमा्रनिषेधपरतया तद्धिरोषनिषेधपरत्वकदटपना- 
योगात् । पवं “एको देवः सर्वभूतेषु गूढ” इत्यादिशरुतिरप्यत्रैकये रमाणम् । नच--अन्तयास्यैकय- 
परेयं शरुतिः, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते" इत्यादाविव शरतदाब्दस्य चेतनपरत्वादिति-- 
वाच्यम्; दष्ठन्तासंभरतिपत्तेः, चेतनस्य जाय भानत्वाद्योगात्, भूतहिंसानिषेधवाक्य इव चेतनाधि- 
छितप्राणदारीरादेरेव भूतशब्दवाच्यत्वात्। अत एव एक एव हि मूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः !? 
हव्यादिस्सृतिरपि । एवं शयावन्मोहं त॒ मेदः स्यात् जीवस्य च परस्य च ! ततः परं न सेदोऽस्ति 
मेदहेतोरभावतः ॥ विभेदजनकेऽ्ञने नाशमाल्यम्तिकं गत्ते। अत्पनो ब्रह्मणो मेदमसन्तं कः करि- 
ष्यति ॥' इत्या दिस्त्या भेदस्यापि धयकत्वप्रतीतेरमेद एव ताक इति गम्यते । नचा मेदशाब्दो 
मित्रसेद् दयादाविव वैमलार्थः; तथा सति ठक्षणापत्तेः, अन्योन्याभावादेरेव मुख्यत्वात्, श्ुतार्थ- 
व्यागस्यान्याययत्वात् । श्षेबज्ञं चापि मां विद्धि सर्ैकषे्रेषु भारत । इत्यादिस्पतिरप्य मानम् । नच-- 
चकं सरवशञं मां सवेकषेत्रषु विद्धील्थः । मदा मूतान्यहङ्कार' इत्याद्युक्त्वा "एतल्धषत्रं समासेन सविकार 
मुदाहृतम् इव्यनेन धयस्य पृथिवी रारीर'मिलयादिश्रुलेश्वर्यारीरतयो क्त चेतनाचेतनात्मकं सर्व क्षे्- 
मिव्युक्तत्वादिति- वाच्यम्) स्वैनियामकतया सकठक्षे्रसंबन्धस्य भरागेव सिद्धेः पौनरुकस्यापत्तेः, 
तत्तक्ष्ाधिष्टातत्वेन क्षेत्रजञपदवाच्यजीवामेदपरत्वस्थैवो चितत्वात् । अत एव क्षेत्राणि च शरीराणि 
बीजानि च श्ुभा्यमे । श्रुतानि वेत्ति योगात्मा ततः क्षेचक्ञ उच्यते । प्रकृतेश्च विकाराणां द्रष्टारम- 
गुणात्मकम् । स्षे्रज्नमाहुजीवं तु कतोरं गुणसंवृतम्॥ इत्यादिस्मृतो स्षे्रज्ञराब्दस्य सवीस्तयीमिसवै- 
ज्ञपरत्वेऽपि धकृते तदसंभवः; जीषे सुप्रसिदधत्वाचच । नच रासख्स्था वेति न्यायः+ तस्य एकतसा- 
शाख्मीयविषयत्वात् । पवमन्यान्यपि वाक्यानि यथास्तंभवमेक्ये योज्यानि । तस्मादागम रेक्पे 
मानम् ॥ इयदवेतसिद्धो अहे ब्रह्मासमीत्या्नेकशरुतिस्मृत्यथंक थनम् ॥ 
[1 ~~~ ~~~ ~~~ ^~. न~~ ^~ ̂  

। गोडब्रह्मानन्दी ( छकघुचन्द्रिका ) 1 
द्वितीयमेच्छदित्यादिना खष्टिुक्सवा “आस्मेदयेवोपासीतेग्टादिनासमनो द्वितीयश्चून्यस् हेयत्वयुर्स्ा (तदेतत् प्रेय" 
दययादिनात्मभिन्र प्रिश्यास्व निश्वयपू्कार्मन्नानात् सुतरां रमत इति सूवितमिति भावः । अरपार्थकेत्यादि । 
भस्पमपि अन्तरं भेदं रुते जानाति चेत्, तदा त्ख भयमिलयनेन मेदसामान्यनिन्देति भावः । एतस्य 
एतत्पदधसय ! अनुद्ेखादिति । नच--पदन्यायेनोपरस्थित एतत्पदं एव प्रतियोगीति--वाच्यम्; (समा- 
नमितरच्छयेनेने'खादावपि दयेनेतरस्य सर्वस्य अरहणापत्तेः ॥ अथ॒ निराकाङ्काणौ अ्रहणायोगादितरसयैव साकाङ्क 
ग्रहणम्, तदा कृतेऽपि जह्यविदास्रोति परःमिलयदिना अद्वितीयाघ्मनो बिहितत्वेन तस्स्तुतये ह्वितीयमान्ननिन्दाया 
भकाङ्कतत्वेन द्वितीयमान्रखेव प्रतियोगिव्वम् । किं चारादिपदसारस्यविरुदधमेतत्पदा्थभ्रतियोगित्वं लयक्टवा पदन्याये- 
नैवोपसितपञ्चकोकानामेव ्रहणं युक्तम्, अन्यथातिसनिहितस्यापरपद्थैस्यैन भियो गिस्वापत्तेः । नहि पदन्यायेन 

स्रवाक्योपस्थितस्यैव प्रहणं युक्तम्; "पदे जदोतीटत्र एकहायन्यश्रवणात् ^ए्कहायन्या सोमं कीणाती"ति पूर्ववाक्य 
एव तच्छरवणात् । अस्तयास्येक्यपरा अन्त्यौमी त नानेलेवंपरा, नु चेतनो नाना ने्ेवेपरा । चेतनाधिष्ठि- 
तेति । विन्रादास्म्यापननेलय्थः । तथाच तादृशभ्रुतस्याधारतया निर्देसादेकदेवश्यस्दितश्चद्धातमेदेऽपि छदढस्मा न 
नानेलेवंपरल्मभ्याहतम्; वरो निगणः इति वक्यशेषात् । ठक्षणापत्तेरिति । चैमल्यत्वं विरूढमतित्वं, तद्- 
पेक्षवा कधुखेनात्योन्यभावत्वरूपाखण्ड धमै भिदिधातुशकंयतावच्छेदकस्वप्रिति मावः । अन्योन्यभावादे- 
रिदि। शवय्वान् परवतो भिन्न इत्यादौ मिलश्चणाथैकमि देः घटवतादिकं शक्यतावच्छेदकम् । पञ्चम्या व्यात्तत्व- 

मर्थः । तथाच “प्रव्याृत्तवटवानिलयथे" इल्यएरयेनादिपद्सुक्छम् । अन्यथा तैम इन देधी मवादावपि रूब्यापत्त- 
रिति भावः । प्रागोच पूर्वाध्यायादौ “सर्वत्रगमचिन्लं चे'ल्ादिवाक्येरेव । तन्तरकषे्रेति । शरीररूपक्चेत्नेलय्भैः । 
(इदं शरीरं कौन्तेय केत्रमिलभिघीयते । पतो वेत्ति तं प्राहुः कतर इति तद्विदः ।' इति पूर्वैवाक्येन शरीर- 
बेदितरूपश्चेत्र्तोक्ततवाव् । तमपषाय सर्कषेत्रहे रक्षणा न-युक्तेति भावः । परत्वेऽपीदपिनोक्तवाक्यस्यपि जीवस्य 

पुणसंदरतरूपेभैव क्ृत्वादिरसंसारः । युणातीतरूपेण त ब्रेक मिलयत्रैव तास्पयैमिति पुचितम् । उक्तव क्ये सरवे 
्र्ष्वनेश एव श्चत्रच्न उक्तः; बहु धनदत्वेन दारा एव धनद द्युक्तस्वात् । तथाच नेर धनदपद्रूढिवत्, 
शेवल आत्मा पुरुष' इलयादिकोरात् भूरिप्रयोगा राब्दानं जीवे क्षेत्रक्ञपदस्य रूदिरब्याहतेदाशयेनाह--जीवे 

घुप्रसिद्धत्वा्चति । राखस्था वेति । यववराह्ादिशब्दानां शाखस्य भयेषु असिद्धो दीषैश्कखुकारादिरेवाथो 

रहः, नतु म्टेच्छमतिद्धः भियङ्ककाकादिः; खब्डाथेनिश्वपाङनस्यायैनिमित्तकत्वात् । जप्यौ हि वेदिका वेद्पथ- 



८४४ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः > | 

अथ जीवब्रह्मामेदामुमानम् । 

एवमलुमानमपि तत्र मानम् । जीवाः परमात्मनस्तरवतो न भिद्यन्ते, मातमतवात् पाज त 
ननु-आत्मत्वं जातिर घ हेतुः, तथाचामेदे हेतूच्छित्तिरेव प्रतिकूरुतक इति- चेन्न; तस्वतोऽ मेदे 
व्यावहारिकमेदेनैव व्यावहारिकजातेरलच्छेदो पत्तः । जातत्वादित्यप्य्न हेतुः; जीवे उपधेये 
अन्तःकरणोपदितव््तस्तष्यासिद्धेरभावात् । व्यवहारे खभिचनक्ञानानयेश्त्वं हेतुः । तवापि जीवस्य 
खाभिन्ननितयक्ञानस्यावाध्यव्यवदहार विषयत्वात् । अबाध्यत्वमप्यन्न हेतुः । नच जडे व्यभिचारः; तन्न 

बाध्यत्वेन हेतोरभावात् , तातविकसेदस्य स्वेत्राससवेन व्यभिचारानवकाशात् । नच्--एवं व्यावदहा- 

रिकमेदव्यतिरेकोऽप्येवमेव साध्यतां जीवपरमात्मनोरिति- वाच्यम् ; तत्र परव्यक्षविरोधस्येव चाध 
कत्वात्, श्ुलतुग्रहा्चाभाससाम्याणदनपयोजकत्वानवकाशात् 1 अत एव--विभता जीवश्ंत्रात् 
तत्वतो न भिस्ते, जीवत्वाचै्रवदिति जीवैक्ये, विमता जीवा वस्तुतो ब्रह्मणो न भिन्ते, वस्त 
त्वात्, ब्रह्वदिति बह्यजीवैक्ये च यदनुमाने, तत्र व्यबहारतोऽपि न भिद्यन्त इत्यप्येवं साध्यता 
मिस्याभाखसःम्यम्-अपास्तम् । एवं विमतानि शरीराणि चेत्राधिष्ठितानि, इरीरत्वात्, संम 
तवत् ! नच--पतावतां न जीवेक्यसिद्धिः, वैजाधिष्ठितत्वेऽपि अन्याधिष्ठितरवसंभवात्> चैजमातरा- 
धिच्ितत्वे तु अन्तयीम्यधिष्ठितत्वेन दश्टन्ते साध्यवेकव्यापत्तिरिति-वाच्यम् ; वेचमत्रसंसायधि- 
छितत्वस्य साध्यत्वात् । चै्रमा्रमोगायतनानीति वा साध्यम् । नच-भोक्तृत्वमन्तःकरणवि- 
शिष्टस्य, तच्च प्रतिशरीरं भिन्नम्, यच्चेकं शुद्धचैतन्यं तन्न भोक्रिति बाघ इति- वाच्यम् ; मोक्तत्वस्य 
विश्षि्वुत्तितवेऽपि विरोष्यचरत्तित्वानपायात्। नचैचं विमतानि शरीराणि चैजमनसेव युक्तानीव्यभास- 
साम्यम्; मनसोऽप्येक्ये व्यवस्थायाः सवैथानुपपत्तेः, श्रुयनुघदानयुग्रहाभ्यां विरोषाच्च, दण्िसण्ि- 
पक्षे तदभ्युपगमाचच 1 आत्मा, द्रव्यत्वापरजालयया नाना न, विभुत्वात् आकाशवत् । नच--प्रतिकः- 
ल्पमाकारास्य सेदेन साध्यवैकल्यं परिच्छिन्नत्वेन साधनवैकस्यं चात्मत्वस्य परमाणुत्वादिवदज्ाति- 
तेऽपि आत्ममेदसिच्या चार्थान्तरमिति--वाच्यम्; आत्मत्वाधिकरणं, द्रव्यत्वापरजायैककाठे 
नाना न, खमानकाटीनमूतैमा्रसंयुक्तत्वात्, गगनवदिलयत्र तातपयोत् । पक्षविशेषणमरिन्ना च 
नाथोन्तरम् । विमतो मेदः, मिथ्या, पकष्यां दशि कर्पितो बा, सेदत्वाव् , दद्यत्वाद्वा, चन्द्रमे- 
दवत् > एकस्यां दशि क्षणिकवादिकट्पितमभेदवद्धा । मिथ्यात्वं प्रागुक्तमेव 1 नच कव्पितसाधारणमे- 
दत्वासिद्धिः; मेदे अकल्पितत्वस्थैवासिद्धेः । अतण्व--चन्दरस्य कल्पितद्वितीयचन्द्रात् मेदस्य सत्य 

| गोडबद्चानन्दी ( रश्ुचन्द्िका ) । ` 
विशवमिच्छन्ति, स्छेच्छास्तु रो किकल्यवहारमात्रमिति (शाखस्था वा तन्निमित्तत्वादि”ति सूत्राथैः। तकैरिव्यादि-- 
यहं नह्यति निभेयः ॥ इति ठधुचन्द्रिकायामदे बह्यासीस्यायनेकश्चुतिस्यल्थं कथनम् ॥ 

क्ते-आत्मत्वमिति । खाभिन्ननिदयज्ञानस्य खाभिन्नं साश्षिरूपं निलयक्तामं यस्य ताद्स्य । परमते सति 
घर्भिष्युतपत्तिाश्चवान्र् यो धर्मसतदन्यधमस्य धम्य॑भेदो मेदप्रतिनिधिना विशेषेण भ्मधमिभावादिरिति खीकारात् 
साक्षिजीवयोरमेदः । बाध्यत्वेन बाष्यत्वसंशयेन । अभावात् अनिश्रयात् । नलु व्यभिचारसन्देहः भतिबन्ध- 
कोऽस्तु, वत्राह--ताच्विकमेद येति । संभवेन अनिश्चचेन । तथाच्च जडेषु साध्यषन्देहेन पश्चसमत्वम् । 
अचु्रहादिति । एकेनास्मना स्वेन्यवहारोपपरया तज्नानात्वे गरवाचेति शेषः  अपास्तमिति । सेदस्य प्रातीति- 
कसे नयावहारिकभेदृय वास्विकामाचे व्यावहारिकाभवे वा इष्टापत्तिरिलयपि बोध्यम् । चेचाधिष्ठितानि चैन्रास्म- 
स्वरूपाधिष्ठितानि । चेच्रास्मस्वरूपान्यत् यत् संसारिखरूपं तदनधिष्ितस्वमेवोक्तसाध्यं वाच्यम् । तथाच स्वमते 
अतिो्यमलदधेरड-चेत्माचभोगेत्यादि 1 चैत्रीय्ानकारयदुःखायवच्छेदृकानि, चेत्रस्वरूपगतहुःखाद्यवच्छेद्का- 
नीति वार्थः । सवैथानुपपत्तेरिति । एकस सुघुप्यादिकाछे सर्वेषां तदूपततेः । इष्टिखश्ीति । तस्पक्े स्वभवदेक- 
मनोबिरासप्वेन सरवन्यवहारस्य वकु शक्यत्वात् । द्वव्यत्वापरजाल्या नाना न खसमानाधिकरणा या दन्यत्व- यून जातिः, तदृश्रयप्रतियो गिकमेद्वत् व् तदम्यः। खं भेद्ः । आत्मत्वाधिकरणम् आस्मत्वजाततिमान् । 
एककाल इति । एकश्रयस्य समानक्ालीनं तद्ज यच्त् तद्म्यदिति साध्यम् । समानकाटीनमूतमाञेति । सखखमागनङालीनयावन्पूर्तययः 1 कल्पान्तरीयमूतैसंयोगस्याकाले विरहात् काटीनान्तम् । सेदे सर्वमेदेषु । असिद्धे- 
रिति ॥ पातीतिङ्याहारिकयोरेकजातिमस्वपियुम् । अपेद; भभेदखरूपम् । तास्विकलवे ताप्विकत्वस्वीफरे । 



[ जीवत्रद्यभेदानुमानम् ] गोडत्रानन्दीयुता । ८४५ 

सेन दषटन्ते साध्यवैकल्यम्, मुक्तेः संसारात् ब्रह्मणो अद्तात् भेदे च उयभिचार इति- निरस्तम्; 
न चैवमभेदो मिथ्या अमेदत्वात् देदाप्मामेदवदिव्यादि सुखाधम्; शुल्यवाद्वापन्तेरक्तत्वात् । एवं 
विमता सेदधीः, मिथ्या, सेद्धीत्वाचन्द्र मेद्धीवत्। नच जह्यान्रतमेदधतील्यादौ व्यभिचारः; तासा- 
मपि पक्चसमत्वात् । आभाससाम्यश्य तासिविकत्वे प्रयेतःऽयत्वानुपपच्यैव नियाखः । अत एव "विमतं 
ताच्िकखान्त्भदशुन्यं महतः । यदेवं तत्तथा यद्वा सं तथेदं यतस्तथा ॥' इत्यत्र गगनस्य साव- 
यचत्वेन न सखाध्यवेकस्यम् 3 खान्तःपदेन खावय वातिरिक्तस्योक्तेः । णयं संवित्, खान्तर्गणिकखा- 
भाविकमेदहीना, उपाधिमन्तरेणाविभान्यमानमेदत्वात्, गगनवत्, नच साध्यवैकल्यम् ; नैयायिका 
दिद दष्टान्तत्वोक्तेः । नच--इच्छादेरपि घटपटादुपाधिमेदेन विभाव्यमानसेदतया व्यभिचारस्ते- 
ष्विति--वाच्यम्; इच्छादीनामेकान्तञरणपरिणामत्वेन तत्रापि साध्यसतवात् । विमतो भव्या 
प्यवृत्ति धर्मानचच्छिन्नपतियोगिताको मेदः, खसखमानाधिकरणाद्यस्ताभावरतियोगी, येकस्वात्, 
संयुक्तसेदवत्, विमतो मेदः, केवखान्वय्यलयन्ताभावप्रतियोगी, पदार्थत्वात्, निदयद्गन्यवत्, खरू- 
पेणालयन्ताभावप्रतियोगित्वे यथा न तुच्छत्वं पारमार्थिकत्वाकारेणादयन्ताभावधतियो गित्वे बह्मवत् 
सद्रूपतोपपरस्या न यथाथोन्तरं, तत् प्रागुक्तम् । भन्योन्याभावत्वं, खसमानाधिकरणायन्ताभावप्रति- 
यो गिचृत्ति, वैकाङिकाभावव्रत्तित्वे सति अभावत्वसाक्चाद्याप्यत्वात्, अल्यन्ताभावत्ववदियय- 
मानं पूवोक्तरसंयुक्तप्रतियोभिकमेदरूपटष्न्तसिच्यर्थम् । नच शुक्तौ शुक्तिमेदस्यासोपितस्य स्वेन 
सिद्धसाधनम्; असखदन्यथाख्यातिवा दिनस्तवानङ्गोृतत्वेन तस्य साध्यत्वात् । नच अचेकाणिकत्वे 
मिश्यात्वायो गः; मायाचित्खंबन्धस्य कारत्वेन सवैकारष्थितेरतद्धियोधित्वात् । नचाव्याप्यवृत्तितया 
संयोगादिवत् समानाधिक्षरणादयन्ताभावप्रतियोभिसखेनाथीन्तरम्; प्चविशेषणमदहिश्ना अग्याप्यवृत्ति- 
त्वस्यासंभवेन तदयोगात् । अनुसन्धानायव्यवस्थादिकं भरागेव रियषृतम् \ अप्रयोजकत्वाभास- 

गोडबद्यानन्दी ( टघुचन्द्रिका ) । 

प्रयेतव्यत्वालुपपस्या दट्यखाञुपपत्या भामासघास्यस्य निरासः । महरवतः उक्तविभुवात् । यड्धत् सं यथा 

खम् । तथेदं तथा विमतम् । सावयवत्वेनेस्यादि ॥ सावयवत्वेन यत् साध्यवेकस्ये, तनेल्ैः । स्वान्तःपदेन 
स्दावयवसेव वाच्यत्वेन साध्यतैकल्य मिति भावः । स्वान्तःपदं न सावयवाथेकम्, किंतु तदन्यार्भरूमिलयाशये- 

नाह--खान्तरिति । खावय दातिरिक्तस्य॒द्व्यरवव्याप्यजायेयघ्य पूर्वोकताजुमान एषैतस्य ताध्पयैमिति भावः । 

एकयैव आकाश्चारमादिष्यक्तया खकारगनयाव्यवहारो पपत्तौ त्काे तज्चानात्वकल्पने गौरवमिति तकः । संवित् 
चित् । स्ान्तमणिकसाभाविकमेदहीनेति । संबिदनुयोगिप्रतियोगिकमेद आकादाजुयोगिभ्रतियोगिरूभेद- 
अ्ेलन्यतस्ख ता्विकत्वेनाभाववतीयथैः । उपाधि मिव्यादि । भतियोग्यसुयो गिभिच्धरमप्रयश्चमन्तरेणाजायमान- 
भरयक्षत्िषयोक्तान्यतरवच्वादिव्यथैः । अतियोग्यज्ुयो गिघर्मप्रयश्चमन्तरेणाजाय मानप्रलक्चविषयमेदकधटपटादौ च्यभि- 
चवारात्र सिक्रान्तम् । यद्दजुयोगिप्रतियो गिभिन्रधमेभ्रयक्षमन्तरेणाजायमानभ्रलक्षविषययद्धेदवत् › तत् तदनुयोगि- 

भ्रतियोगिकतादशषभेदस्य ताच्िकसवे नाभाववदि ति सामान्यतो व्यापि्बोभ्या । अथवा--भजायमानन्त न हेतौ 

अनिष्टम् , किंतु तक्र्वापना्थैस् व्याप्य रततित्वेन उक्तान्यतरस्या भाववतीति वा साध्यम् । साध्ययेकद्यं भ्रतिकदप- 

माकाकव्यक्तिभेदादाकाश्चल्य ॒तस्विकत्वेनोग्छान्यतरवत्वम् । विभा्यमानसेद तया विभाव्यमान इच्छा्न्तरात् 

ओदो यत्र तादशत्या । तथाच /धरेच्छा न पटेच्छेयादिभ्यवहारसयौ पाधिकमेदनिषयकत्वादिच्छव्य तिजेगल्यामे केव 

ख्यात् । एवं सुखादिव्यक्तिरपीति भावः! पकान्तःकरणपरिणामस्वे नानेच्छाविरूपेण परिणतेकान्वःकरणव्यक्ति- 

रूपत्वेन । एकैकमनोग्यक्तििरेच्छा पटेच्छादिरूपनानावस्थाः आमोतीति संकुचितभरसारिताव स्थाभेदेनेवं तन्तदवस्थारू- 

पोपाधिभेदेनेव नाना । न स्वभावत दति भावः नानामनन्परिणामानां सु विनाप्युपाधि विमाच्यसनभेदसात् न 

तेषु व्यभिचारः ! अध्याप्यद्त्तीत्यादि 1 जीवसवेशप्वादेमन्मते व्याप्यच्ुत्तिखाभावेऽपि परमते च्याप्यष्ृत्तिस्वात् 

जीवे्यसेदो ऽष्याण्यवृत्तिधर्मानवच्छिन्नप्रतियो गिताकत्वेन पक्षः ॥ नु -- परतियोगितावच्छेवकरूपालन्ताभावेन सहं 

मदस्य सामानाधिकरण्यं बाधितमिति--चेत्, सत्यम् ; तत्त एव स्वपरतियोगितावच्छेदकमिन्रस्य स्वालयन्ताभावस 
खामानाधिकरण्यं मेद सिध्यति । नजुः भूलाभरावध्ठिन्रृक्षयोभैदाव. मूरावच्छित्रसंयोगवञ्ेवो नोकयोगरूपेण 

स्नायन्ताभरवेन समानाधिकरणः, तथाच साध्यवेकल्यमत आह--अन्योन्याभावत्वमिस्यादि 1 दशन्तसिच्यथै 

दान्ते साध्यसिच्यथम् । सेन विद्मानस्वेन । असद्न्यथाख्यातिवादिनः असद्धिषथकमवादेनः । तव 
माध्वसय । अथवा--असर्ख्यातिवादिनस्तवे माध्वस्य व्यधिकरणघ्रकारकसख्यातिरूपान्यथास्यातिवादेनस्तव ता1ककख । 



८४६ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः २] 

साम्यसत्प्रतिपक्चो पाध्यादि पूर्वोक्तप्रपं्चमिथ्यात्वाचुभानवन्निराकरणीयम्। एवमातमत्वमेकत्वव्याप्यम् 
आत्ममात्रचत्तितरात् चेजत्वरवदिस्याचयपि द्रष्टव्यम् ॥ इयद्वैतसिद्धौ जीववरह्यसेदालुमानम् ॥ 

अथांशव्वेनाप्येक्यसिद्धिः । 

"पादोऽस्य विश्वा भूतानी" ति “ममेवांरो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ।' इति सूतौ चांशत्वव्य- 
पदेशादपि जीवत्रह्याभेदसिद्धिः। यद्यपि द्य परति जीवस्यांशत्वं न तावदारम्भकत्वम् ; ह्मणो ऽना- 
दित्वाव, नापि खण्डत्वम्; अच्छेद्यत्वात्; नापि समुदायित्वम् ; समुदायस्य समुदाय्यनन्यत्वेन व्यव- 
हारदश्चायामपि संसायैन्यशुद्धव्रह्यभावापातात्, नापि भिन्नाभिन्नद्रभ्यत्वम्; अनङ्गीकारात्, नापि 
धटे प्रति खण्डघटस्येव प्रदेशत्वम्; निष्प्रदेशान्रह्य भति कर्पनां विना तदयोगात्, तथापि घया- 
कारस्य महाकारं तीव करिपितप्रदे्ात्वरूपमंदात्वे जीवस्यावच्छेदपश्चे संभवति । खतो निर्रदोऽपि 
ओपाधिकांडो यथा युख्यते, तथोक्त पुरस्तात् 1 नतु सदशात्वे ततो न्युनत्वम् ; स्थूरपरं प्रति सक्ष्म- 
परस्याष्येश्ात्वापत्तः, वस्त्वेकदेशे सुख्यस्यां शाराब्दश्य खतो निरेशेऽपि कच्पितेकदेरो प्रथोगस्याथा- 
स्तरे प्रयोगकस्पनापिक्षयाऽभ्यर्दितत्वात् । शंखो नानाभ्यपदेशादन्यथा चापि दाराकितवादित्वम- 
धीयत एक'इति सृत 'सोऽन्वेष्टभ्यः स वि निक्षासितव्य एतमेवं विदित्वा समुनिभेवति य आस्मनि तिष्ठ- 
च्िव्यादिमेदभ्यपदेदास्य "रह्म दासा बरह्म दारा ब्रहयमे कितवा उते'त्याथवैणमन्त्रे अमेदन्य पदेशस्य 
चोदाहतस्वाचचोक्तार्थपरिग्रहस्यो चितत्वात् । आ्यस्तिकसेद्गभौथौन्तरलीकारे चैतत्सूञ्रबिरोधा- 
पत्तेः, कुःत्रचचिद्न्यन्र प्रयोगमात्रेण सर्वत्ेतत्कस्पने चहुविष्टवापत्तेश्च । अतपव नञ्ु--जीवस्य छदड- 
चैतन्यां शत्वं बा हैश्वरांत्वं वा पादो.ऽसेद्यनयः श्रुत्या बोध्यम्, नाद्यः; पादोऽस्य विश्वा भूतानीति 
शुताविदंदाब्देन सदस्रदीषत्वादिविशिष्टपरङृतेश्वरस्य. ममेवांश इति स्थतो वेश्वरे पयुक्तासच्छब्दे- 
नेभ्वरस्यैवोक्तेः । नान्त्यः, त्वन्मते ईश्वरस्याप्युपदितत्वेन घटाकर प्रति करकाकारास्येषेश्वरं भरति 
जीवस्यांदात्वायोगात् । नच-ग्रृ्ाकाश एव पुनधटेनेवेभ्वरो पाधिनाऽवचिछन्नमेव चेतन्यं पुनजी- 
वोपाधिनावच्छद्यत इति-- वाच्यम्ऽ तथात्वे हि मुक्तस्य शुद्धनह्यत्वं न स्यात्, तस्मास्वन्मतेऽपि न 
सुख्यमंशस्वम् , नाप्योपायिकं वक्तु राकषयम्› अतोः मदुक्तप्रकार एवादरणीय इति--निरस्तम्; 
अथौन्तरपरिभ्रहे बियोचस्योक्तत्वात्, श्ुतिस्छतिगतसवेनाछा सदसरीषैत्वाद्ुपरुक्षितचेतन्य- 
परामद्रोदुक्तदुषणानवकाशाञ्च । तसात् “त्वं खरी तं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी त्वं 
जीर्णां दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि बिश्वतोमुलः सर्वाणि रूपाणि विचि चीरः नामानि 

गोडब्रह्यानन्दी ( छघुचन्द्रिका ) । 
अनङ्गीकतस्ैन शक्तौ इक्िपेदध्यनङ्गीकृतव्वेन । तस्योक्तसाभ्यस् । साध्यत्वात् ष्व प्रयसिद्धस्वात् । स्वन्मते 
आरोपिततस्यालीरप्वेन शुक्तयादिदेरो तदधिकरणत्वं न संभवतीति भावः! पकत्वव्याप्यमिति ! खप्रतियोगिरूभेदवस्ं 

सखसमान्कालीनत्वं चेत्युभयसंबन्धेन यत्. स्वाश्रयवन्ते, तच्च समवायश्रस्युभयसंबन्धेन वतैते यत् तद्न्यदिलय्थैः । 
आचोभयसंबन्धेन षटत्वायाश्रयवश्वं समवायश्रद्युभयसबन्बेन घटान्तरे बतेते घटत्वम् । चैच्रत्वं तु न तथा; तस्स- 

मवायिक्षरीरद्यसैकदामा वात् । नच--घटत्वमिवा्मस्वमपि तथा, कल्िरस्यात्मभेदस्यात्म नि त्वयापि खीकारादिति-- 
वाच्यम्; ताप्विकमेदस्य निवेश्चातर । ववया घटयोसखलारिविकमेदसाध्रसिद्धअरियो गिकभेदस्य च खीकारात् स्वां गरस्युकताजु- 
मानस लि्ोषत्वात् । तकैरिल्यादि-जीवन्रह्माभिदालुमा ॥ इति रघुचन्दरि कायां जीवनरह्मामेदाद्धमानम् ॥ 

भिन्नाभिननदर्यत्वं यद्न्ीयतार्विकमेदामेदवत यदभयं, रख तवः ।भरदेद्रात्वरूपमिति । यद््यभिश्नभिनः 
यद्वयं तस्य तत् ्रदेश्षः । घटाकाशं महाकालं जीवाश्चिदिति सामानाधिकरण्येन प्र्यादवच्छिन्नानवष्डिक्योरा- 

काकायोरिव वचितोऽशाशितेति मावः । नु ममैवांरा इत्यादावंशसब्दस्य गोण्या ब्प्या बोभ्यतावच्छेदकसुक्त, न 
त्व॑शपदरक्यतावष्छेदकम् , षतो नोक्तापत्तिः, तन्राह--वरित्वति ! पकदेरो उक्तमदेशे । कटिपतेकदेशा इति ।. 

करड्पितरूप्य पदौ रुप्यादिशबदस्येव जवे विशूब्ह्मणः कल्पि तांशोऽप्यंशसब्दख अयोगो युक्तः । घुतां मन्मते अंश- 

मात्रस्य कल्ितत्वादिति माषः । अर्थान्तरे गण्या इत्या ठभ्ये उक्ताय । खुत्रबिरोघेति । "सोऽन्बेश्य' दलयादि. 



[ जीवन्रह्याभेदनिरूपणम् ] गोडत्रह्मानन्दीयुता । ८४५७ 

छत्वाभिवदन्यदास्तिः इत्यादिश्चुल्या जीवनत्रह्यासेदे' प्रमितेऽपि मन्ठमन्तन्यत्वादिमेदेऽय पदेशनिवौहा्थं 
कारपनिकांदार्वस्य श्वुतिस्थरतिव्याइततवेन तद्वखादप्यमेदोऽवगम्थत इति सिद्धम् ॥ इव्यद्वैतसिद्धो 
अंशत्मेनाप्येक्यसिद्िः ॥ 

अथ जीवब्रह्माभेदनिरूपणम् । 
तथा जीवन्रह्मणोमैखभरतिमुखवत् विस्बग्रतिबिम्बरूपत्वादप्य मेदोऽवगन्तव्यः । नयु-दष्ान्ते 

नायेदः संप्रतिपन्नः, चैत्रतच्छाये भिन्ने इतिवत् चेज तत्प्रति बिम्े भिन्ने इयेव पाश्बस्ितेन ग्रहणात्, 
खेनापि खकरतत्थति बिभ्ये भिन्ने इति अदणाव्चेति--चेन्न; आपाततो मेदप्रतीतावपि सयुक्तिक- 
भ्यश्चेण षिम्बग्रतिबिस्बयोरेक्यसिच्या दश्ठन्तत्वो पपत्तेः । यथा लक्षणापरिज्ञाने मेदशभ्रमवतोऽपि 
बहिस्थितश्चेबो यत्खटक्षणक्रत्वेन प्रतिपन्नः; ततो गृ्स्थे तथा भाति तसन् चेत्र एवायमिति धीः, 
तथा श्रीवास्यं सुखं यत्खलक्षणकं प्रतिपन्ने द्र्पणस्यमपि तथेव्यवधाये तथेवेदं सुखमिति स एवायं 
क्र इति च खपरसाधारणप्रती तिरण्यनुभवसिद्धा । नच--किंचित्खच्छताघ्रादौ सुखे छायामात्र 
प्रतीतेऽपि संस्थानविश्चेषाप्रतीत्या अव्यभिहया असिद्धिरिति- वाच्यम्; सवैत्रप्रतीतावपि निर्म 
रदपेणादाबैव तत्सि्या टदटान्तसिद्धेः । नञु-खनेत्रगोरकादो खस्याभिज्ञाविर्हात् प्रलयभिन्ञापि 
कथमिति- चेन्न; दपेणाहतचक्षूरदमीनामभ्रावच्छेदेन संबन्धात् खने्गोखकादीनामभिक्ञायाः 
सनिहितपू्वैसमरय एव संभवात् । यत्तु- सूर्यपाश्वस्थिते प्रतिस्थं परलयभिक्ञाविरहादत्रापि प्रत्यभि 
ज्ञाविरहः--इति, तन्न; तत्रोपाधेरत्रवानाकलनेनोपाधिकत्वानिणैयात् । तथाच उपाधि निवस्धन- 
त्वज्ञानं तल्क्षकत्वज्ञानं चासेदसखाक्षात्कारे साम्नी । तस्यां सत्यां दषेणे मम मुखं रञ्चमिति अयु 
भवामाव णवादमविख्द्धः । यत्तु -चेत्रप्रतिबिम्बो दष्टो न चैः, कितु तेनाुमित इति विपरी- 
ताञुभवविरोधः--इति, तच्न; वस्तुतोऽयेदे ज्ञातेऽपि उपाध्यवच्छिनो दो इति 
प्रतीद्यवियोघात् चारद्ङ्गया व्षतौगङ्गाजुमानबत् । नच--एषं प्रतिमुखे प्र्यद्खुखत्वादिना दश्यमाने 
खमुखे तह्वद्धिः स्यात्, बाखानां च खप्रतिबिम्बे बालान्तरथ्चमो न स्यादिति--वाच्यम्; तयोः खल- 
क्षणकत्वाज्ञाननिवन्धनत्वात्। अत एव कदाचित् प्रतिमुखेऽपि मम मुखमिति बुद्धिव्यपदेदयो । नचार्यं 
व्यवहारो मेदज्ञानपुदैकत्वेन माभ सपदग्यां खपदन्य बहारवत् गौणः; खटक्षणकत्वक्षानद्रायां मेद- 
ज्ञानस्यासत्कत्पत्वात् । नघ- अविषादः. स्यात् सेदसाक्लात्कारे, अन्यथा त्वयापि कस्य खमत्वमुच्यते ? 
नच मेदं मेदकं च साश्चात्छषेन् अभेदं स्चात्कवीणो ड इति- चेत्, श्वेव्यव्याप्याङ्कत्वसाश्चा- 
तकारे पीतसाक्तात्कारवत् उपाधिमादातम्यादसेदं स्वक्षत्कुवाणो मेदं साघ्नात्कयोतीयज्ञीक्रियते 
अनुभवस्य ुरपहवत्वात्। नचैवभुपादानस्य पेक््यान्नानस्य रेक्यक्ञानेन निचुत्तेः अ्रमानुपपत्तिः, 
त्चिवतैने उपराथिविरदस्यापि सद कारित्वात् 1 नच-- एवं तञ्क्वाने सति तन्न जानामीत्यनञभवेन 
तस्थ खप्रागभावं भतीवा्षानं घ्रव्यन्यन्यानपेक्षस्यैव निवतैकलत्वमिति--वाच्यम्; न जानामीति 
व्यवहारषयोजकाक्ञानां शानिवर्तनेऽपि आमरस्यायुभूयमानत्वेन तदुपादानांशस्य निवत्त जीवन्मुक्तौ 
शारन्धकर्मण इवोपाधेरेव भरतिबन्धकतया तददिस पेश्चाया आवद्यकत्वात् । एतेन-सेदश्रमस्यास्य 

गोडतरह्मानन्दी ( श्युचन्द्रिका ) । 
नानाव्यपदेदादपि जीवो बह्मणोंऽकाः, न त्वलयन्तमिन्नः । न्यतोऽन्यधापि तयोरेकष्वसादामथापि ब्रह्मणो दशकवा 
स्रूपप्वमघीयतः' दष्युक्तसूत्राथैव्रिरोध इत्यथैः । कुजचित् चेन्नो न मैत्रतुस्यवरुः, किंतु तद्वरकरंविदंशबरु इस्यादौ । 
अन्यन्न गोण । तकैरिलयादि-अंशित्वेनैक्यसाधनम्॥ दति कधुचन्दिकषायाप्र् अंरितेनेक्योप पत्तिः ॥ 

सन्निहितेति । संभवप्रघुर्येणोक्तंस् । असक्निरितपू्वसंभवेऽप्यभिक्तायाः संस्कारद्वारा हेतुत्वसंभवात्। उपाध्यव- 
च्छिन्न इति | द्षणादयुपाधिसंबन्धेन कदपितेन विशिष्टस्य निस्बस्येव अतिभिभ्बत्वात् तद्रपेणेव दष्टत्वादिधीः। असत्कस्पः 
त्वात्। अमेदश्याप्यत्वर्षणकस्वभरमाय। बाधितत्वात् । श्वेस्यऽ्याप्यदाद्त्व साक्षात्कारे पीतमेदस त्याप्यशङ्खप्वसख 
च साश्चात्कारे। पीतसाश्नार्कारवत् पीताभेदसाक्षात्कारवत्. । आल्ञान शिति 1 जावरणशक्तीयथैः । उपाद्ानां शस्य 



मूखाविद्योपादानकत्वे भ्यावदारिकत्वापत्तिः, अज्ञानएयुपादानकत्वे अपसिद्धान्तः, विम्ब्रतिविम्ब- 
मद्स्य सल्यत्वापत्ति्चेति-निरस्तम् $ उक्तन्यायेनोपपत्तेव्यावदारिकत्वेऽप्यजुपपच्यभाव च । तयो 
शेक्ये अनुमानमपि प्रमाणम् । अन्न यद्यप्यव्यन्तसाददयं सन्येतररूरादौ व्यभिचारि; तथापि 
अतिचिस्बो बिम्वाभिन्नः तद्तसाधारणधर्मवत्त्वात्, तदिरुदधधमीनधिकरणत्वात्, विम्बाजनका- 
जन्यत्वाद्च । नच द्वितीयहेतोरसिद्धिः; भत्यङ्बुखत्वादिषिरुदधर्म॑स्य उ पाधिछृतत्वेन खाभाविक- 
बिखद्धधमीनचिकररणत्वस्य सात् । नच पिभ्बानन्तर्जते प्रतिबिम्बे ठतीयदहेतोरसिद्धिः; णेक्य- 
वादिनं प्रति पिस्वानन्तरत्वस्यैवासिद्धेः । नञु-पृथक्कायीदुरोधेन परितेषेन््र चापच्छायापरतिसूयोदा- 
विवाचापि पथक्षारणे कट्पनीयम् , प्रतिविस्बमपि हि छायाविशेषः, न हि मेरीघातादिङ्कवहेत्वमावात् 
ध्वनाठुपरतेऽपि श्रूयमाणः अतिष्वनिने राब्दान्तरमिति- चेन्न; धतिबिम्बस्य छयाविरोधिन्यालो- 
केऽपि संभवेन छायाविषत्वासिद्धेः, प्रतिध्वनेस्तु भिन्नकाकत्वेन तद्भेदस्य मकतेऽदुपयोगात् , 
कार्यपार्थक्यकसिच्युत्तरकारुकटप्यकारणसेद्स्य प्रथमं वक्तमरशाक्यत्वात्, छ्तटेतभावैन _कायस्थेव 
वाच, भवयक्षस्य येदामेदयो; खमत्वात् , युक्लया अभेद एव प्रास्या । अत एवोक्तं बविवरणे-- 
'द्षेणादौ न ॒सृखन्यक्त्यन्तरमस्ति; तज्ञनकशल्यत्वात्, श्यशिरसि विषाणवदिति ॥ पवम- 
मेदधिय उपपादितत्वात् अस्याः भ्रावस्यम् । व्यक्त्यन्तरहेत्वभावात् सेव नास्तीत्यपास्तं प्रा । 
नच--छायादाविव कारकमेद्स्य कट्प्यस्वेन भेदबुद्धिः सोपपन्तिका तथा छृसद्व्यानन्तभौवे तमोव- 
इव्यान्तरतैवेति- वाच्यम्; अन्योन्याश्रयापत्तेः । मेदसोपपक्तिकत्वे द्रव्यान्तरत्वकारणान्तरत्बयोः 
करपन, तसिश्च सोपपत्तिकत्वमिति । अतएव नोपरक्तं न वारिस्थःमिति सखतेव्यवदारो 
मुख्यः, नु यथा चिधितः सिंहः यथा दारुमयी योषा यथा चसमयो सग इयादिवद्रोणः । नच-- 
त्वत्पक्षेऽपि वारिख्थराब्दो न मुख्यः वारिणि सुयीन्तराभावात् गगनस्थस्य वारिष्थत्वायोगादिति-- 
वाच्यम्; वारिस्थतेनोपस्थिताशेषवारिस्थसयनिषेधात् । नयु--वारिस्त्वेन सय॑ यवोपस्थितः 
तथोरमेदो न परतयक्षलिद्धः, नापि युक्त; न्युनाधिकपरिमाणवत्वच रत्वोपाधिसंयुक्त्वासंयुक्तत्वत्व- 
गादिभ्ाह्यत्वागाद्यत्वभत्यङ्ुखत्वाप्रत्यङ्छखत्वादिना कस्तरीविम्बप्रतिविम्बयोः सौरभासौरभादिना 
च सेदसिद्धेरिति-चेन्न; न्युनपरिमाणादिना सौरःभादिना च उपाधिगतस्य भेदः साधनीयः । तथाच 
उपाधिगतःवस्य विपे कर्पितत्वेन पक्षेत्बोरसिद्धेः, कद्पितहेत्वादिना तत्समानसत्ताकसाध्यसि- 
द्धावविवादाच्च । नापि--यथेषा पुरषे छाया एतस्िन्नेतदाततम् । छाया यथा पुंसदसी पुमधीना 
च खदयते ॥ एवमेवातंमकाः सवे ब्रह्माद्याः परमात्मनः ।° इति श्या भेद इति- वाच्यम् ; कस्पि- 
तसेदमात्ेण सादद्योपपत्तेः तित -धरुतितात्पयौभावात्, रेक्यप्रतिपादकानेकश्चुति विरोधा । 

ˆ नयु-तत्खरुक्चणकस्यैव दषणं तवैनरोर्भिततया तदरूपादिथुक्तस्येव तद्धन्धादियुक्तस्यापि दपेणस्थ- 
त्वेन भ्रतीतिः स्यादिति-- चेन्न; तत्खखक्षणकत्वैनारोपितत्वेऽपि यावत्खलक्षणकत्येनारोपितत्वान- 
~~~ ~ 

गोडत्रह्मानम्दी ( ठशुचग्द्रिका ) 1 | 
विश्ेपशक्तः । प्रतििस्वः प्रतिबिग्बस्वरूपम्र । बिस्बाभिन्नं बिम्बस्वरूपाव् मेददैनम् । तेन जीवै शरस्य 
बिम्बयोः ब्यावहारिकयोः भ्यावहारिकमेदस्य कल्पितत्वेन तदभावमाद्य नाथौन्तरर । विम्बाजनकाजन्यत्वा- 
दिति 1 जन्यबिम्बस्थरे हेतुः विस्बानन्तरत्वस्येवेति । उपाध्यन्वयग्यतिरेकयोरुपाधिसंबन्धायुत्पत्तावुपक्षीणतवेन 
न प्रतिविभ्बोस्पत्तिसाधक्तेति भावः" । अनुपयोगादिति । तथाच भतिध्वनिन प्रतिबिम्बम्, किंतु कण्ठारि- 
समवेतश्ज्दजन्य आकाश्चादिसमवेतः खब्दः । कार्यस्य बिम्बाभिन्रभ्रतिविम्बसख । अन्योन्याध्रयापत्तरिति । 
कारणान्तरकल्यने गोरबादिल्यपि बोध्यम् । तासमिश्चति । प्रयक्चागमयोभैदतारिवकसे जोद्ासीन्यात् निम्बकारण- 
जन्यत्वादिदेतुना तख . स्राधनीयस्वेन कारणान्तरकल्पनाधीनं सोपपत्तिकसवक्तानमिति भावः । नोपर्कमिति । 
नश्चेतोधन्तमादिलं नासं यन्तं कदाचनेदयादिः । व्यवहारः सूर्यस्य वारिप्रतिबिम्बे' सूर्यपदप्रथोगः । वारिस्थत्मेन 
भ्यावहारिकम्रातीतिकसाधारणं यत् वारिस्थ्वं तदवच्छिजेन । उपस्थितारोषवारिस्येति । भ्यावहारिकरूपशोष- 
रहितम्रातीत्तिकवारिस्थेलथैः । तथाच भ्यावहारिकवारिस्थसूर्यासंभवात् ातीतिकतद्रहणं वारिश्थपदयुस्यदच्येव स्वम 
सुक्ठवा रित्वा श्रुवमर्थकाभ इत्यादौ श्चक्नभोजनादौ सुज्यादेरिवरोपिततवारिस्थताकेऽपि वारिस्थराब्दय युख्यत्व- 
सेव । भ्यावहारिक्भोजनत्वादेः श्नि मित्तस्य तन्नापि सत्वादिति भावः । सेदः बिग्बसेदः। एतस्िनरू परम 
त्मति । पतत् जगत् जततस्र् । यथेलस्योत्तरवाक्यस्थत्वात् न तथेव्ययेक्षा । एवमित्सयाघ्रापि संबन्धो वा । तत्ख- 

[= 



[ बिम्बप्रतिषिम्बन्यायेनैक्यसिद्धिः ] मौडनह्मानन्दीयुता । ८४९ 

ज्गीकारेण गन्धादिप्रतीव्यापादनस्यादाक्थत्वात् । नज्ु-एवं दर्पणे मुखस्याभावे उपाधेः अर तिबिस्बयक्ष- 
पातित्त्रेन मुखप्रतिमुखयोरववातत्वच्यामत्ववत् जीवन्रह्मणोः ससारित्वासंसारिप्वादिभ्यवस्था कथ- 
मिति- चेत्, न; ारोपितेनाददैस्थत्वेन परिरिष् प्रति बिम्बे तद्धर्मस्य मालिन्यदेः संभवात् । नच-- 
उपाधिस्थत्वस्यापि आयोप्यत्वेन कथं माङिन्याघ्नरयतावच्छेदकत्वम् ? पकविशिष्टे इतरारोपाभावा- 
दिति-वाच्यम्; आरोपपूवैभतीतधर्मविरिष्टस्येवारोप्याश्चयत्वात् नतु तस्य सल्यत्वमपीति पररप- 
क्रियानिबन्धनदोषानवकारात् । नच-प्रतिमुखमेव द्पणस्थं न तु मुखमिति प्रतिविम्बद््षणश्य- 
त्वानुभवेन कथं परतिधिस्बत्वस्य तत्स्यत्वगमेतेति- वाच्यम्; भविश्धोपहितस्याविद्याश्चयत्ववत् 
दुपेणोपदितस्य दपैणाधितत्वसंमवात् । पतेन-माणिन्य श्थानीयस्य संसारस्य विशिष्द्रत्तित्वात् 
श्यद्धाधितमोक्षसामानाधिकरष्यायोग इति--निर स्तम्; संसार स्ताबदुपहितचत्तिः, तथाचोपधेयांर- 
मादाय सामानाधिकरण्यसंभवात् । तथाच चरक्षस्थकपिरसयोगाधारता अ्रेणेव समुखे मान्यं 
द॒र्षणसंबन्धेनावच्छिदयते । एतावानेव विरोषः- वृक्षे संयोगस्तु साहजिकः, मुखे ओपाधिकं मालि- 
न्यम् । तेनोपहिते उपाध्यवच्छन्न एव मुखे माछिन्यधीः । एतेन--द्पणमाङिन्यस्य मुखनिष्ठत्वे संसा- 
रस्यापि शुद्धनिष्ठतापत्तिः, च्चः संयुक्त इतिवत् सुखं मभकिनमिति प्रती व्यापत्तिः, मुखं न मलिनम् 
किंतु प्रतिमुखमिव्ययुभवविरोधापत्तिश्वेति- निरस्तम्. । नयु-कस्तूयीदिथतिबिस्बस्य खटक्षणा- 
सुगमेन कथं बिस्बैक्यम् ! नच तदाकारतामात्रेण तत्वे, तरि छायाप्रतिमुद्राप्रतिमादीनामपि तस्व 
स्यात्, प्र्यख्लत्वदेभदकस्याजापि सत्वाच्च । नच प्रत्यङ्छलत्वधी्रोन्ता; पति विम्बं बिस्बाभि- 
सुखं नेति कदाप्यनुभवादिति- चेन्न; दपणादिप्रतिबिस्बे खलक्षणानुगमेन विम्बक्ये स्यवश्िते 
धति बिम्बत्वावच्छेदेनेव तत्कस्पनात्, यादौ खलक्षणकत्वस्य इूजाप्यदरोनेन साम्याभावात् । 
नापि प्रत्यङ्छुखत्वादि सेदकम्; मलिनत्वबहुपाधिृतत्वात् । अतण्व जपाकुसुम रक्ततापरतीतिवत् 
तद्धी्नन्ता । दपेणाहतं चश्चुः भलयङ्घुखे भवति, तस्य च खाभिसुखतया प्रहणसामथ्योच्ान्याभि- 
पुखस्यापि भुखदेस्तथाप्रहणोपपत्तेश्च । तदुक्त-्पणाभिदता दष्टः परारत्य खमराननम् । भ्यापरुव- 
न््याभिमुख्येन भ्य्यस्तं दशयेन्मुखम् ॥ नच परावृत्य खमुखस्यैव ग्रहणे पा्वस्थस्य सुखद्वयभतीत्य- 
यरोगः; खमुखस्यैवेति नियमासिद्धेः उपाधिसन्निहितमञस्थेव तथा ्रहणात् । नच--णं दर्षणारेरभिः 
घातकतामान्रेण उपक्षीणतया द्षण इव दर्पणसेदेऽप्यनेकमुखप्रतीतिनै स्यादिति- वाच्यम्; अभि. 
घातकानेकल्वेन चश्ुषोऽनेकात्रसस्पच्या भरल्यत्रं ख्राभिधातकावच्छेदकमुखग्रादकतया द्ठान्तवैष- 
म्यात् । नच-मणिदर्पणङकृपाणादिषु विसद्धरूपानेकसुखप्रतीतिः कथमेवं युञ्यत इति-वाच्यम्; 
अन्वयव्यतिरेकसिद्धो पाधिप्राबस्यनिवन्धनत्वादिति गृद्ाण। नच चश्चुःपरिव््तिप्रकरिया जद्यप्रतिषिम्बे 
जीवे न संमवतीति--वाच्यम्; चाघ्चुषप्रतिविम्बमान्रविघयतयेवास्या उप्रपादितत्वात् । नच विर- 
कछावयवस्यं जलस्य ने्ाभिधातकत्वे जछान्तरीतरि खाय ग्रहणप्रसङ्गः; सवोवच्छेदेनाभिधाताभवे- 
नान्तरेऽपि चरश्ुषः प्रवेरासंभवात् । नच--पवं बहुदूरखयचदितोध्वभागस्योदिप्रहणे पृष्टभागस्थस्य 
उयवहितस्यापि अहणापत्तिरिति- वाच्यम् ; चश्चुषो गमनागमनाभ्यां विरोषात् । नहि दृरस्थसयै- 

~ गोडन्रह्मानन्दी ( कघुचन्द्रिका ) । 
छश्चणकत्वेनारोपितत्वे ऽपीत्यादि ॥ तस्खलक्षेणकत्ववि रिष्टे दुप॑णस्थ्वस्यारोपेऽपि यावस्सरक्षणकखबिरिष्टे चद्- 
नारोपात्."दर्षणे सुखं गन्धादिवरिदिष्ट पिति प्रययाभावादिव्यथैः । नतु तस्येति । भारोपिताधिकसत्ताकत्वमारोपि- 
ताश्रयतावच्छेदकत्े तश्रपिति मः; सखयादवेककल्पित बिरिष्टे परख कृट्पनादधिष्टानयेव . ताचतविकस्वापेश्षणात् । 

भविद्योपदितस्येति । उपाधेरश्रयकोग्यन्यतवेन स्मोपदितयवागि्ाश्चयत्वम् । तथाच प्रतिबिभ्बसेव दर्पणस्थ- 
मिव्यादेदष॑णादुपहितसेव दर्षणस्थं, नतु सुद.मिया््थः । एतेन छडश्येव सखस्य दर्पणाघुपाभ्यवच्छेदेन । मालि- 
सग्ादयुपपादनेन । एतेन. सुखं मिनमिति प्रमाखीकारेण । खरुक्चषणानलुगमेन यवद्धिस्बधमोननुगसेन । यच्चु--. 
उ.एहितवत्तेरसण्डक्रारद्न्तिविषयस्वस्य वाचस्पतिमते शुद्धदृत्तितापन्तिः इति, तज्ञ; तन्मते अविचयविषय ताद्यवच्छेदे- 
गोक्तदिषयत्वं न व्वनवच्छिन्नपरिति बिरेषसं भवत्, उपहिताभेदेन छद्धस्याय्युपरहितनिष्ठसं सारीयपरम्परासंवन्धेन 
छदढनिष्ठमोश्षस्योपहितनिष्टसंसारेगकधर्मिंसंबन्धोपपतेश्च । अनेका्मसखंपस्या नानाकिरणपु्जरूपनानएवय वावश्छेदे+ 
नाभिहन्यमानस्वसंप्या । प्रत्यग्र भतितादशावयवावच्छेदेन । खामिधातकावच्डेदकयुलप्राहकतया साभि 
धातकेषुः पावि सुखसाश्नास्कारोपघ्रातक्युलसंयोग वत्तया, . उक्द्पणादिसंरषटसवेन , सुलस्षात्कारो- 

अ , ति, १०७ 



८९१. शद्वैतसिद्धिः । [. परिच्छेद४.२. ] 

अदणं वदता पृषटडख्यादिकं भित्वा चश्ुग॑च्छरीव्युक्तं भवति । नच--ण्वं धिराभिदतमपि चश्चुः 
परावृत्य मुखं गृदधत्विति- वाच्यम्; तवापि भतिविम्वं तजनोखदच्यतामिद्यापत्तः अखच्छतया परिः 

इारस्यासाकमपि समत्वात् । तव खच्छ एव उत्पद्यते, मम तत पव चश्चुः परावतेते इत्यङ्गीकारात् । 
नचैवं प्रतिविम्बदीनेनापि बिम्बदरनजन्यसुखपुण्यादिश्रसङ्गः; यत्र तदरानमात्रजन्यता नान्यतः, 
तत्र्टापत्ते य्न चोपाधिविनिसुकतक्ञानत्वेन विरिष्य जन्यता, , तचापादकानावात् । नचेवं 
सयैकस्यापि सूयैवहु्द॑शेत्वापत्तिः; गोख्के सुयतेजःसाम्ुख्यस्य डदै्ैताप्रयोजकस्य खयेकग्रदण- 
कालेऽमावात् । नच खच्छद््पण इव र्िचित्वच्छतास्रादी मुखसंस्थानविरोषध्रतीत्यापातः; 

उपाधिगतायन्तस्वच्छताव्यतिरेकमयोजकमाणिन्यादेरेव तत्र॒ भतिवन्धकत्वात्, अन्यथा तवापि 
तादक्संस्थानविरोषवत् प्रतिबिम्बं तत्र कथं नोत्यद्यत इत्यस्य दुष्परिदटरत्वापत्तेः । न--अवच्छेदपश्च 
दविुणीरृत्य चृत््यसंमवेऽपि पतिबिम्बपक्चे तत्संभवेनान्तयौमित्व मिति खवचनवियोधः उपाधेः ्रति- 

विस्बपक्षपातित्वमिव्युच्ययोगश्चेति- चेन्नः सर्वोपाध्यवच्छिन्नतवैकदेशोपाध्यवच्छिन्नत्वाभ्यासुपा- 
धिकटद्पितमेदेन च स्वोकस्य बिरोधोपपत्तेः । अतएव दर्पणे न मुखमियेव उपाधिं खष्टतया निषिध्यते; 
नतु नेदं रुष्यःमितिवत् नेठन्मुखमिति खर्पेण । नचु-नाच सुखच्छायास्तीष्यनभवेन अत्युतैतावन्तं 
कारम् अग्र प्रतिखूय आसीदितिवत् परतिसुखमाी दिखेवादभवेन पतिविम्बमिवादरो इत्यादि स्मर्या 
च प्रतिमुखे दर्पणस्थत्वस्याप्यबाध एव, नहि भूमौ मेघो नेत्येताववा मेघच्छायापि तत्र वाधितेति-- 
चेश्नः मुखप्रतिसुखयोरेकखटक्चषणकतेनैक्यभ्यवस्थित्या मुख्यैव तरस्थत्वनिषेधेन प्रतिुखस्य तत्सत््व- 
नियेधसंभवात् । मेघच्छायाप्रतिरयीदीनां न तथेति न मेधादिनिषेधेन छायादिनिषेधः । स्तिस्तु 
परातीतिकार्थमाद््य दष्टान्तपरा ! नच--एवं प्रतिबिम्बात् बिम्बाचुमानोच्छेदः साध्याविदरोषादिति-- 
वाच्यम् ; उपाचिकद्पितमेदेन विरोषो प्रपत्तेः । पतेन--नेश्चेतो ्न्तमादिस्यमिव्यनेन उद्त्प्रतिबि- 
स्बद्दौनस्यापि निषेधः स्यात् , वारिस्थद्यैदक्षननिषेघेनाकादास्थसूयेदर्ैनस्यापि निषेधश्च स्यात् , परति- 
विम्बदशेनेनेव दष्ट ख्ायादिति शाखार्थोऽष्युष्ठितः स्यादिति- निरस्तम्; कर्पितमेदादेव शासरी- 
यव्यवस्थोपपत्तेः। नच-ओदुभ्बरतया क्चातेनानोदुम्बरेण ओढडुम्बरो यूपो भवतीति शाखार्थसिदि- 
प्रसङ्गः, मात्मतया ज्ञातदेदश्रवणादिनात्मा श्रोतभ्य इति शाखरा्थसिद्धिप्रसङ्श्चेति-वाच्यम्; परमया 
उपपत्तौ संभवन्त्यां रमेण तदुपपादनस्यायुक्तत्वात् । नजु--अनादेज्ीवस्य नोपाध्यथीनं प्रति विम्ब- 
त्वम्, वितु तद धीनत्वे सति तत्सदशात्वम् , तच्च सेदव्याप्षमिति विरुद्धो हेतुः। उक्ति सू्ररृता--“अत 
एवोपमा सूयैकादिव'दिति- चेत्, न; उपाध्यधीनःंवं हि उपाधौ सत्येव खर्वम् । तच्च नानादित्व- 
विरोधि; यनादिजीवस्यापि तत्छंभवात्। अतएव प्रतिविम्बपदस्य भेदसादश्यार्थकत्वमादाय विरुद्धः 

गोडब्रह्मानन्दी ( रघुचन्द्िका ) । . 
पायकसंयोगवचयेति थावव् । उपाधिपराचव्येति । मण्याश्ुपाधीनायुक्तषेतुतेलयथैः । शङ्गीकारादिति । 
स्वच्छोपाधेः अतििम्बप्रयक्षपरयोजङ्त्वं सर्वसंमतप्निति भावः । इ्टापत्तेरिति । अतणएव दपणे पुच्राविसुखष्या 
सखखविशेषः, श्रीजगश्नाथसुखदषटया पुण्यविदोषः, जठे राटुमससूयोदिदषटया पापविदोषः । उपाधिविनिमुकतेति । 
मतििम्बसवालुपितयुसददौनविदोषजन्यसुखं न मतिनिम्बसुखद्री नात्, मञ्चस्थत्वादि विरिष्टम्चुसुदनादिदर्शनजन्य- 
ण्य न मञ्नस्थत्वाचनुपहितमुृदनादिद्षेनात् , उदयगिरिसभ्चिधानविरोषविशिष्टादित्यदशौनवरैनस्य तादशाविल्य- 
अतिबिम्बददेनाञ्न नाधः 1 अन्तयौमित्व रतिविम्बजीवं प्रयन्तयोमित्वसंभवः । खवचनविरोध; बिवरणोक्ति- 
चिरोणः। बिम््तिचिग्बयोरेकयेन द्विपुणस्वासंमवगदिति शेषः । इत्युक्त्ययोग इति । विम्बभतिनिम्बयोरमिननतयोपा- 
भिसंबन्धाकिहोषदिति शेषः ! सर्वत्यादि । बिम्बी गूतोऽस्तयामी स्वजीवोपाभ्य वच्छ सर्वजीतोपाष्य वष्छिन्नः, प्रतिबिस्यी मूतजीवास्तु 
पकोपाभ्यवर्िघठाः इल्थः । परूजीववादे त्वाह-उपाधिकल्पितेति । संभवादिति । रतिसुखमासीदिति तु 
न निवेधविषातकम्् › हीषेधपूर्वं प्रतिुखसंबन्भस्य' सितत्वादपणे पतिमुखसंबन्धोऽनुपपन्नस्वात् मिथ्येत्यनुभवाश् । कल्पित पेदादिति । भाकाशस्थस्य वारिस्थान्यत्वात् बष्टेनेनोक्तवाश्युषदृत्यवच्छिन्नसयाविव्ास्व वच्ठिन्प्रतिविम्बा- 
स्बष्वेसयथः । ् मयेद्यादि । सलत्वा्युपरुश्चितात्मन एव तत्वमस्यादिवाक्येन प्रमितस्वात्तच्छवणमेव विधीयते । ग्यावहारिकरूप्यादेरेव ध्यावदारिक्ममाण्यश्चुखा नरहितत्वात् स एवानुष्टीयते । मावहारकलासंमदाद भाविते वारिसथसवदिश्िरिष्टस् म्यावहरिक्सयासंभवात् प्रातीतिकसेव अहणमिति भावः । अतएव चोपमा खयैकादिवदिति । अतपव 



[ आत्मनोऽणुत्वभङ्गः ] गोडव्रह्मानन्दीयुवा । ८५१ 

त्वोक्तिेतावयुक्ता । तदेवं प्रतिबिम्बस्य विम्येनैक्ये व्यवस्थिते । ब्रहनक्यं जीवजातस्य सिद्धे तत्थति- 
बिम्बनात्॥ इयद्वेतसिद्धौ बिम्बपरतिभिम्बन्यायेनैक्य सिद्धिः ॥ च 

अथातमनोऽणुत्वभङ्खः । 
नजु--अणुत्वाज्ीवस्य कथं भ्यापकादीभ्वरादभेद् इति-चेश्न; “नित्यः सर्वगतः” "स वा एष महानज 

आत्मा इव्यादिश्वत्या जीवो नाणुः, मर्क्षगुणाध्रयत्वात्, भलय्षत्वा्च, घर बत्, आत्मत्वादभूत- 
स्वाचचेश्वरवदिव्याचयनुमानेश्च जीवानणुत्वसिद्धेः, विपक्षे च देहन्यापिखुलक्ञानाचुपलम्मापत्तिवा- 
धिका । नच--अणुद्येष आत्मा यं वा पते सिनीतः पुण्यं च पापं च “वाटाग्रहतभागस्य शतधा 
करिपितस्य च । भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पत” इति श्त्या जीवोऽणुरिति--वाच्यम् ; 
व्यापकत्वभ्रतिपाद्कवहुश्ुति विरोधेन दुर्िक्ेयत्वपरत्वाच् , देहव्यापिशुणोपलम्भस्यान्यथयितुमदाक्य- 
स्वात् । पतेन--जीवो न व्यापकः, उत्कान्तिमत्वात्, गतिमस्वात्, कियावचखाच्च, खगशरीरवत् , 
विपक्षे हेतच्छिस्यापत्निबौधिकेति- निरस्तम्; हेत्विदधेः । नच-"सोऽसाच्छरीयदुत्कम्यामुं 
खोकमधिगच्छति अपुष्मादिमं खोकमागच्छती'त्यादिभिः श्रुतिभिः (तत्र चन्द्रमसं ज्योतियोमी 
भराप्य निवतेते ।' दस्या दिस्छतिभिश्च हेतसिद्धिरिति-वाच्यम्; उत्कमणादीनां बुद्धिगतानां तदु- 
पिते श्ुस्या प्रतिपादनात् । नच-^नाकस्य पषठे सुङतेऽयुभूत्वेमं कोक हीनतरं वा विशन्ति ! ते 
अश्युभमनुभूयन्तः इत्यादो श्वुतौ खखदुःखाचचुभवसप्मानाधिकरण्यस्य गताबुकतेः कथं तस्या बुद्धि- 
गतत्वमिति- वाच्यम् 1 आत्मनि खखदुःखाचजुभवस्यापि वबुद्युपाधिकत्वेन तत्सामानाधिकरः 
ण्यस्य गतौ खाभाविकत्वासाध कत्वात् । नजु--*स एनान् जह्य गमयतीव्यादिश्चुतौ “तत्र प्रयाता 
गच्छन्ति जह्य बह्मविदो जनाः इत्यादिस्यृतौ च गतेपुक्तिसामानाधिकरण्योक्तेः कथमसिद्धि- 
रिति- चेन्न; अव्यापकस्यैवाग्यापकं भवेव गमनम् । ब्रह्म च भ्यापकं तत्प्रति गमनासंभवेन 
गमनपदस्य उपाधिङृतमेदरादहिलयपरतया गतिभुक्तिसामानाधिकरण्याप्रतिपादकतात् । नतु- 
“प्रद्योतेनैष आत्मा निष्कामती'त्यात्मनिश्त्वश्ुतनी सिद्धिः, अन्यथा मोक्षादिकमपि बुदेरेव स्यात्, 
नापि श्रतेदच्छुपाधिकगत्यादिविषयत्वं संमवति, (तद्यथा अनः समादितमुरलजे्यायादेवमेबायं 
छ्यारीर आमा प्ाञेनात्मनाऽन्वारूढ उत्सर्जन यातीति खाभाविकगदयाश्चयज्ञकटदषन्तोक्तेरिति-- 
चेन्न; पष इति बुद्धुपहितस्थैव परामर्न श्ुद्धात्मनि्ठत्वस्य गतावदुक्तेः मोक्षे तु बुद्युपरमेण 
तन्निष्ठत्वस्यासंभाविततया वैषम्यात्, सबैसाम्यस्य दश्टान्ततायामप्रयोजकत्वात्, तद्वलेन खाभा. 
विकत्वप्यन्तत्वस्यासिद्धेः । नच--"तसुत्करामम्तं श्राणोऽनूल्छामती'ल्यादिश्वती भआाणाख्यबुदिगतितः 

न नन ~~ ~ ~~~ ^ ^^ 

गोडजश्चानन्दी ( रघुचन्ड्िका ) । | 
जीवेश्वरयोभेदादेव ! उपमा "बहवः सुका यद्वत् सूर्॑स सच्छा जखे । एवमेवात्मका लोके पराद्मसदशा मतीः ॥' 
इत्यादिवाक्यं सूर्यतत्मबिम्बयोरिवेशजीवयोमेंद इति बोधयतीति पराभिमतोऽयैः । मन्मते चु “भरूपवदेव हि 
त्परधान्वादिग्टयादिसतरेणादधितीयास्सबोधनादेव उपमा यथा द्येको ज्योतिराष्मे'ल्यादिश्ुतिः सूयैतस्मतिषिश्बथोरिव 
अदाजीवयोि्यासेदं नोधयती लः । भेदसादश्यं मेदघटितसादस्यम् । तकैरिस्यादि-विम्वेकयं भतिषिम्ब- 
गस् ॥ इति रुघुचन्द्िकायां बिम्बभ्रतिबिभ्बन्यायेनेक्यसिदिः ॥. 

[01 

देहञ्यापीत्यादि ! देहनानावयवावच्छिन्ननानाघुखादी नाुपरुम्धिने स्यात् । उपरन्पराव्मगतायासेषु युगपत् 

संबन्भाभावादिति भावः । सिनीतः शश्नीतः । अच्छक्यत्वादिति । आनन्त्याय कर्प्यत इत्यनेन सक्कारे 

परिच्छेदामायोक्तरसङ्गेश्चलयपि बोध्यम् । न उयापकः नापरिच्छिन्नः। हेत्वसिद्धेरिति । धर्मिलमानसत्ताकत्वेन 

देष्वाश्च भावल्यैव हेत्वा्यतिदधिरूपत्वात् । आत्मृरीत्यादि । भवुभरतिरूपसयाप्यास्मनः सुखाद्यपदितानुभूतास्मकस्वं 

सुखादिरूपेण परिगतनोनिबन्भनपिधः । ब्रह्म च व्यापकमिति । बदमरोकख्थकायेबदमरा्िस्कशचलया बोध्यते । 
सा च बुष्युपाभिका; एष देवयानः प्रन्था' इति सेषात् । उक्तस्मृतौ तु ब्रह्मरोकमाठस्य छबदमािरस्यते । 

सा दोपाधिकमेददाधपरा; कल्पपर्यन्तं जह्यलोकभोगलमासौ दे श्ान्वरावच्छेदेन बह्यणि सुख्यगता मानाभावात्, 

भोगदेे एनदस्यगतेभ्ययत्याव् । पतेन--्यापके माकबरदौ  संयोगाचुदमतेन्निया इेति-अपातस्तम् । 



८५२ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः २] 

भ्रागेव जीवे गत्युक्तेः कथं बुद्धिगस्याऽन्यथासिद्धिरिति-वच्यम्; भ्राणाख्यांशेन_ क्रियादक्ति- 
दरालिना प्ाद्रताव््यं्ान्तरेण प्रथममुत्कमणसंभवात् । एतेन- मन उदकामन्मीलित दवाश्चन 
पिवन्नास्ते वेश््यादिश्चुतौ मनउत्कमणेऽपि आतमनस्तदभावश्रवणाच् कर्थं तद्भलेव गतिमस्वमिति- 
निरस्तम्; उपदहितस्योपाधिनिबन्धनगतिमत्वै बुद्यनुपदितस्य. तद्भावाविरोधात् । नच-तथा 
भविद्वान्नामरूपादविमु्तः परात्परं॑पुरुषमुपेति दिव्य'मिस्यादिश्च॒तौ नामरूपविमोश्षानन्तरमपि गति- 
श्रवणात् कथं सा ओपाधिकीति--वाच्यम्; परमपुखषस्य सर्व्॑न॒ सन्निदितत्वेन तं प्रति 
गमनास्तमबेन उपैतीव्यस्यापि पूर्ववदथौन्तरपरत्वात् । अतपव॒ '“परं ज्योतिरपसखंप्य सखेन 
रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमः स तत्र पर्वेतीट्यादिश्चुतिरपि न गल्यथा । नञु-बुद्धिगतेन गद्यादिना 
कि तद्वच्छिन्नात्मनि गत्यादि जायते 2 उतं बुद्धिगतमेवारोप्यते १ उतोप्चयैते । नाचः; 
धरगत्या तदवच्छिन्ने नभक्षि गव्यन्तराददोनात् । अन्यथा यतो धटस्य बुद्धेवौ गतिः तज्राकारास्या- 
त्मनो वा सच्छिद्रतव स्यात् । अन्यत्र द्विगुणीकय चृत्तिश्च स्यात् । नच-मरतिविम्बपन्चे नोक्तदोष 
इति- वाच्यम्; तस्य वस्त्वन्तरत्वमते उक्तदोषाभवेऽपि दर्षणाहता ष्टिः पराघ्त्य खमुखं 
गरह्ातीति त्वन्मते उपाधिगव्या भिम्बे न गतिरिति प्रतिबिम्बेऽप्यस्यायोगात् 1 नान्यो; कलैरवच्छि- 
न्नसयेतदात्मभ्रदेरस्य न भोगायतनरोकश्राभिः किंतु गतया बुच्याऽवच्छिन्नस्य प्रदेशान्तरस्य तेति 
खीकारे रतहान्यादिषसङ्गात् कवर्माकञ्ावच्छिन्नस्य भिन्नत्वात् अभिन्े वाऽनवच्छिनि कदैत्वाद्य- 
भावादिति--चेश्न; उपाधिगत्या उपदिते गतिप्रयोग ओपचारिक एव । नचैवं तदान्याचापत्तिः; 
यद्ुद्यवच्छिननेन येनेवात्मना यत् कतं तदवच्छिन्ने तेनेव भोगजननात् । नद्यात्मनो निरवयवस्य 
अदेरोऽस्ि । यत्तु अवच्छिन्नस्य कतैभोकतभंद् इत्युक्तं, तन्न; अवच्छेद्यात्मनोऽवच्छेद्कङुदेश्येक्येऽन- 
च्छिन्ने मेदस्य बरमरक्यत्वात् । नचात्मच्वमणुनिष्ठे द्रव्यत्वसाक्षाश्यप्यजातित्वात् परथिषीत्वव- 
दिलयुमानम् ; व्यापकाचरृत्तित्वस्योपाधित्वात्, स्पश्चोदिसामानाधिकरण्यस्याप्येवं साचन्रसङ्गच । 
जीवो न भ्यापकः, भूतेतरत्वे सत्ति परत्वासमरवायिकारणानाधारत्वे सत्यस्ज्ञत्वात् चाब्देतरानित्य- 
विरोषगुणाध्रयत्वात् संस्काराश्रयत्वाच्च घरवदिलयजानात्मत्वभुपाधिः, अनियविशेषशुणसखंस्कारादी- 

~~ ~~~ ^-^ ~~~ 

| गोडन्रहमानन्दी ( लधुचग्दरिका ) । 
संद्यान्तरेण कानदक्तिशाङिना । नच--शक्तिद्यतिरिष्टभागद्वयाभावादिदमयुक्तमिति-- वाच्यम्; शरीरे विरोष- 
ज्ञानरोपोत्तरं ्रणक्रियारोप इयस्य विवक्षि तत्वात् । उपटहितस्य लङ्कल्पादिद्त्तिदिरिष्टमनसः । उपाधिनिबन्धन- 
गतिमच््रेऽपि सङ्कस्पायभावनिबन्धनगतिमस्वे बोधितेऽपि । बुद्यलुपदितस्य उक्तमनोरहितसख । तद्भावा- 
व्रिरोधात् उक्तगल्यभावबोधनाविरोधाव् ! अयोगादिति । बिम्बरिधिम्बयोवीस्तवेक्येऽपि कद्ितमेदेनोपाधेः 
अततिविम्बपश्षपहात् भरतिबिभ्ब व गल्यादिसंमवाद् परञन्यजुवादोऽयम् । कर्तरवच्छिन्नस्येद्यादि । एतद्ोकात् 
अदधरेव गतिः, नठु तदुपहितख । तथाचाख्िन्र रोके तेन यत् कृतं कर्म, तख स्नाश्रमे भोगाजुपघायकत्व रूपहानिः । 
पररोकस्थेन इु्यपदितेन च यद् न इतं, तदीयभोगख तत्राभ्यागमः स्वादित्यथैः । यद्च्यवच्छन्निनेत्यादि । 
यया वुद्धिज्यक्ला अवच््छिन्नेन छृतं त् इुद्यवच्डेदेनास्मनो यस्कर्मकवरत्व, तथ्यक्त्यवच्छेदेनैव तदफरुमोकतुत्वम् । 
इद्धिगतकदैत्वादिकं जुच्यवच्छेदेन छद्धात्मन्येव करिपतम् ; अवस्थामेदेऽपि बुदधव्यक्लजुगमसोक्ततात् । भ्देदो.ऽस्ति 
तात्विकमदेशेऽसि । कट्पितस्तु ख निचमानोऽपि इतदान्यादिपरिहारे नोपयुभ्यते; उच्तरीयिव तत्छंभवादिति भावः । 
कत्पितमदेदारूपस्यावच्छभनसेक्यमादायापयुिपरिदारः संमवतीलन्धयेन परोक्तं तद्धेदं दूषयति-यच्विति । 
सचच्छेचेत्यादि । अवच्छे्ावच्छेदुकसरूपयोननास्वाभावे अवनच्छिन्नसवरूपमेकमेव; तक्रानत्वे मानाभावात् , 
अन्यथा प्रतिनिम्बडयक्लयादिकं चो पापेगोतागताभ्यां भित । नहि तन्न भेदो नाजुभूयते, भन्न ससुभ्रूयत इति वक्ते 
वक्यमर् । प्च बुद्धिगतगल्यःदिनए तद्वच्छिन्रत्मति गल्यादिकं जायत इति भथमपक्ेऽपि न दोषः । कतदहान्याच- 
भावात् अवच्छिन्ननमभादेः घटाधवच्छेदेन छुद्धनभअदौ कर्पितष्वेन शुङ्वन्छेदेनारमनि कर्पितस्य छुक्तिरूभ्यद् 
छक्ठिगतो गतिरिव षटादिगतौ गलन्तरोत्पादसंभवात् । नचोक्त्षच्छिद्रत्वापत्तिः; शुद्धाकाशात्मनोधेा दिषूवदेद्ो 
सत्वात् । द्िरणीकृमक्लदादेश्तरद - इतिस्ु दृशेव; छदधावच्छिशररूपाभ्यं पूदेकषा इवं सष्वादिति भावः । 
ध्यापकाटठृत्तित्वस्येति । व्यापकादृत्तिर्वसेव साध्य मिति तु अमः; व्याग्कान्यवृत्तिष्वस्यैव साध्यस्वात्+ तथास्े च 
नवतिवसोपाधसनबत् । भूतेतरत्व हलयादि 1 भकारे कारुदिन्लोरीश्वरे च भ्यभिचारवारणाय 

1 परस्वासमवाभिकारणे घटादौ ̀` दिक्रारपयोगो- 1 -दविसीयहितो- आकारो ` अभिचारवारणाय-- 
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नामुपाधिच्रत्तित्वेनासिद्धिश्च । पवं महत्वस्यापि सुसाधत्वं च । जीवः, अणुः, क्ञानासमवायिकारण- 
संयोगाश्रयत्वात्, भनोवत् त्यत्र मध्यमपरिमाणवसैन मनसो द्ठन्तासंप्रतिपत्तेः, जडत्वस्योपा- 
धित्वाच्च । सर्वैर चान उयापिखुखक्षानाद्युपलम्भः परतिङ्ूखस्त्कःः, पकव्याणोरेकद्ा व्यवटितदेदादयाः- 
वच्छेदारसंमवेन “पादे मे खुखं शिरसि वेदना इत्यादियुगपदुभव विरोधश्च । नच शुणिनः भणुत्ेऽपि 
ग्रुणव्यास्या व्यापि खक्राना्ुमानविरो घः; गुणिव्य तिरेकेणास्यासंभावितत्वात् । अन्यथा चटव्यति- 
रेकेणापि घटरूपं स्यात्। पदीपाद्न्यत्र ददयमानापि प्रभा न दीपयणः, किंतु अजुदधूतस्पदी द्रव्या. 
स्तरम् 1 नच-जातित्तमवायदेधीर्मितो ऽन्यत्र वतैमानस्ववद्त्रापि गुणस्य बुद्धेरन्यो परम्भः स्यात् 
इति--वाच्यम्, जातिसमवायादिवदजापि तर्हिं व्यापरकत्यप्रसङ्गात्, धर्मिणो बिदायापि स्थितौ 
तस्या नियामकाभावात् । नच कारणनियमान्नियमः; तद्यव्यवहितसमवाधिकारणनियमादेव नियमे 
अणुमात्रदेराता दुवौरेव । नच--वह्रोष्ण्यं विनोपरभ्येत, समीपवृ््यजुद्ध् तरूपतेन्रसस्त दित्युच्य- 
माने बहयैष्णये न सिष्येदिति-- वाच्यम्; बाधके सति सति तेजोन्तरकद्पनेऽपि इदयमानवह्या- 
वञुमूयमानोष्णस्पर बाधकाभावेन तस्िस्तेजोन्तरत्वकस्पनस्याश्यक्यत्वात् । पतेन-केतक्यादौ 
परितो गन्धानुभवात् गुणानां गणिनैरचेश्स्यम् । नच तत्र कैतक्यवयवानां परितः प्रसरतां ते गन्धाः, 
तर्हि द्रव्यक्चयप्रसङ्गात् । नचावयवान्तरगरवेरात्तदक्षयः) स्फटिककरण्डिकासखकस्तुयदौ अवयवा- 
स्तरय्वेदाकत्पने मानाभावात् इति- निरस्तम्; समवायिनैरपेश्षये कास्य निराश्चयत्वापत्तौ तत्य. 
सयासत्तिनिवन्धनकारणान्तरस्याप्युच्छेदे कायैत्वहानेरे तत्र कल्पनायां मानत्वात् । यत्चु-निल्यः 
सवेगतख्थाणुरिद्य्न "निय सर्यैगते बिष्णावणुजीवबो भ्यवस्ितः । इति स्मृ्न्तराद्सारत्ं 
स्वेगतस्थः; अणुश्चेति षित्रहः इति- तन्न; (आकारावस्सर्वगतश्च नित्यः (ख वा एष महानज 
आत्मेति श्रुतयञुसारयशैष्येवोचितत्वात् अणणुरिति पदच्छेदे तद्धिरोधापत्तेः । यच्चु--ूमेण नानादे्ः 
संबन्धादणोरेव सवैगतत्वोक्तिः--इति, तन्न; अेषवाचिस्वशन्दसङ्कोचे मानाभावात् । यदपि 

गोडब्रह्मानन्दी ( रघुचन्दरिका ) । 
शब्देतरेति । दिक्षाल्योसतस्मै--विरोषेति । श्वरे तसौ--अनित्येति । अतात्मत्वमिति । धमिंभआहकमानः- 
सिद्धभ्याक्षवादीशवराकाश्चादो साध्यव्या्तमनासमस्वमिति चेत्, किं ततः? नहि साध्यग्याप्यत्वसुपधेरपेक्ष्यते, किंतु 
साभ्यम्यापकस्वम्र। उपाधिवृत्तित्वेन मनो्त्तिष्वेन । मध्यमेति । मन्मते अणुपरिमाणसेवं मन इति चेत्, तदि 
स॑ प्रेव तदृष्टान्तनीयम्, नतु मा अति । जडत्वस्य ह्ानखश्पान्यखख । उपलस्भविरोध दति । उपङम्भो 
जन्यो, कियो वा । आये इस्त पाद्ायवच्छिन्नसुखादिषु मनः संयुक्ताप्मसमवायसख युगपदसंमवादृसंभवः, अत्त्ये 
निलखख खन्मते गुष्यसेदाव् गुणिसखंबन्ध एव सुखादाबुपरम्भ रुपगुणसंबन्धो वाच्यः । नच--युणपद्धसायवच्छित्न- 
संखादावाव्मसमवायसंभवः । अञ्चुभववियेध इति । नच-जात्मनिषटषुल्ादौ शरीरदवारा आप्मसंबन्धित्वेन 
हस्वादेरवच्छेदकवमिति--बाच्यम् ; अवच्छेद्य अधिकरणे साक्षात्संबन्धसेवावच्छेदकत्वात्, शखादौ त्था 
दृष्टत्वात् । नच-- सुखादिकं नास्मनो गुणः; किंतु देहे ति--वास्यम् ; ठाचवेन जनकादष्टसामाना धिक्रण्यख 
तन्न खीकारात् । शुणव्याश्या युणसंबन्धेन । गुणियय तिरेकेण गुणसंबन्धेन । अत्नापि ास्मन्यपि । गुणस्य 
बिद्यमानख गुणख । बुद्धेः चैतन्यस्य । जातिखमवायादिवदिति । जालः सर्वैगतसव प्राचीनमतरीद्या वान्यम् । 
तथाच तद्रदात्मगुणस्यापि तत् स्यादिति भावः । कारणनियमाक्नियमः; सुखादेव तन्तदास्मसंबन्धररीरसंब- 

रधरूपकारणसक्वात्तत्रैव तत्तद्स्म निषठज्चानसंबन्धः । समवायीति । समवाथिकारण एवं का्यसमवायाद्न्यन्र 
जञानसंबन्धासंभवः । नयु--समवायिकारण एव क्ञानं समवैतु विषयतासंबम्धेन सुखसंबन्थमपि भवत्विति-- 
चेन्न; सुखादेद्यौस्मनिषठस्वमेव त्रया वाच्यम्; भह सुखीयनु मवत् । तथाचारमनिषठजञानेन सामानाचिकरण्यस्येव 
सुखादौ संभवात्र निषयताख्यसंबन्धस्य तच्च स्वीकारे मानाभावात् । वस्तुतस्तावतापि युगपद्धस्तपादायवच्छिन्न 
सुखादिमरत्वस्याव्मन्यसं भवात् (अदं हसते सुखी पादे ढुःखी"लनुभवासंभवः । परमार्थतस्तु- परमते खुखादिज्ञनः 

खात्माभिन्ननिलयसाश्चिरूपत्वात् कारणनियस्बत्वं न संभवयेव, तथाप्यभ्युपेलेदसुक्तम् ॥ तथाचाणुपरिमाणात्मगुण, 
ह्चानख सुखादौ विषयत्वकस्पनादादमन एव हस्तपादाचवच्छिक्रसुखादौ युगपत्. समवायकस्पन युक्तेयस्मसाक्षिणो- 

विंशोषार्यं सेद्भतिनिधि खीड्य गुणगुणिव्वयोरणुखग्याक्चस्वयोः कठ्पनं महागौरवपराहतमिति भगवः । मानत्व 

दिति । स्फरिककरण्डिकाय तु कस्तूरिका भागनिःसरणकाखे अवयनान्तरं प्रतिति, तदप्रवेशेऽपि कयमावश्च, 

तोकनसममे खत्यन्यूनखसखाञचपरडिनिसंभवात् । मानाभावादिति । मेण मद्ुष्यादिलातीयसवदेदपरिमरदेऽपि 
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प्रल्यश्चत्वादिनैवाव्यापकत्वं साधनीयमिन्युक्त, वन्न; प्रतिङ्कुरतर्कस्योक्तत्वात् व्यापकत्वसाधने 
त्येवायुक्घरुतेनाप्योजकत्वाभावाच्च । नजु- आत्मनो ञ्यापकत्वे सर्वाणि दारीयाणि सर्वस्यैव 
मोगायतनानि स्युः; स्व॑दारीरेन्दियादीनां स्ैदा सर्वाट्मसंयुक्तत्वात् कर्मणामपि साधारणदेदा- 
दिकृतत्वैनासाघारण्यायोगात् अहन्त्वारोपादेस्पि नियामकमूरुसंबन्धादेरभवेन नैयत्यायोगा- 
दिति- चेन्न; तवापीश्वरस्य व्यापकत्वेन सर्वैरासै राणां वद्धोगजनकत्वापत्तेः समानत्वात् । नच 
तदरृष्टाजन्यत्वात्तत्सयुक्तत्त्रेऽपि न तत्र भोगजननं, तर्दीहापि समम् 1 नच कर्मणामेष कथमसाधा- 
रण्यम् ? पूषैतत्कर्मजन्यत्वात् । एवमनादितैव । अन्यथा इशात्मनि तवाप्यगतेः । चे्रभोगजनकाङ्क- 
रादेः तददृष्ठनन्यत्वात् आत्मस्लमवेतस्यादष्टस्य साश्षादङ्कखसंबन्धात् आत्मद्धारकसंबन्धस्य वाच्यः 
तायामात्मनो विभुत्वम् । नच-चे्नमोगाहेतोरप्यङ्करादेरात्मद्वाराऽदष्टासंवन्धेऽपि तद्जन्यत्वेन 
तस्यातन्रत्वमिति--वाच्यम्; जनकादष्टनिरूपितात्मद्वारकसन्िकरषस्यातिप्रसङ्गाभातेन तच्नत्वात् , 
जनकता तु अदस्य फलेकोन्नेय! । एवमेषोपपत्तौ भरतियोग्यभाववाच्यवाचकक्ञानक्ञेयादाविवादष्- 
कायैयोरपि संबन्धान्तरसखीकारे मानाभावः । यत्तु कारीयेृ्टस्य व्रृ्टया सह तदुदेरोन विहितक्रिया- 
अन्यत्वादिरूपः संबन्धोऽस्तीत्युक्तं, तन्न; ततापि यजमानात्मद्धारक संयुक्तसमवायस्यैव जलक्चरणा- 
दिप्रयोजकत्वात् । एतच्च स्च पररीत्योक्तम्। खमते च व्यवस्था ्रागुक्तैव । तथाच 'वुद्धेशैणेनलत्म- 
गुणेन चैव ह्याराग्रमाो ह्यवरोऽपि दष्ट इति श्तौ वुद्धिशुणेनाराग्रमात्रत्वोक्तेः खाभाविकमेव विभु- 
त्वम् । नचात्मगुणेनाराग्रमाच्रत्वं बुद्धेगगेन चावरत्वमिति य्युत्कमयोजना; तद्यथाणुनञओचश्चुषः 
प्रकारो व्याततः । एवमेवास्य पुखषष्य धकारो व्याप्तः अणुदैवेष पुरुष इति श्ुत्यजुखारादिति-- 
वाच्यम् \ भ्यापकत्ववोधकानेकश्चुतिवि योधेन बुदेशैणेनेवयेतदनुखारेण चास्या पव पाधिकाणुत्व- 
परप्वात्त, पुरुषस्येति षष्ठया राहोः शिर इत्यादिवदुपचरिता्थैस्वाचच । तथाच च व्युत्कमेणान्वयः । 
तस्मादणुत्वं नात्ममेदकम् ॥ इति अदैततिद्धौ आत्मनो.ऽणुत्वभङ्गः ॥ । 

स्थितानि ग्रन्थेषु प्रकटसमुपदिष्टानि शुरुभिशेणो वा दोषो वा न सम परवाक्यानि वदतः । 
घरं त्वसिन्नस्ति ्रमफरमिदं यज्निजधिया श्रुतीनां युक्तीनामकलि गुरुवाचा च विषयः ॥ 

इति भ्रीमत्परमहेखपरिनाजकाचार्यभ्रीविभ्वेभ्वरसरसखतीश्रीचरणशिष्यभ्रीम धुखदन- 
सरखतीधिरचितायामद्धैतसिद्धौ आप्मनिरूपणं नम 

द्वितीयः परिच्छेद्ः ॥ 

"~~~ ~^ ^^. 

गोडन्रह्मानन्दी ( जघुचन्द्रिका ) । 
मान्यात्माधिषटितदेहगत्वं, सयुद्रान्तःपातिवाड्धकादिगवस्वं वा । जनकादृष्टेति । ननकतावनच्छेदकवैजालयविधिष्टा- 
द्ेयथः। समवायस्थेवेति । कार्चकारणयोस्तस्वादच्छेद्कसंबन्धकाभाय संबन्धो सूस्यते । उक्तखाभश्चास्मद्वारकोक्त- 
संबन्धेनेव; समवायेन जरगतक्षरणं अति जकगतेन खश्रयात्मसंयोगेनो ्ादष्टसय हेतुत्वात् । उक्तक्रियाजन्यस्व- 
संबन्धेन तु नोक्तराम दति भावः । प्राशुक्तैवेति । देहाव्मनोनं संयोगः संबन्धः, .करित्वध्यस्तं तादार्म्यं, तदपि 
कमैमूखकं, तदपि पूर्वकर्म मूरकमिलयनवस्था सु अनादिष्वादनिर्वाच्यत्वादचुषटरत्वाश्च न दोष इत्याद्युक्तम् । ननु-- 
ईैश्वरखाचिन्द्यदक्तितवात् जीवादष्टमोगा देनैश्वरे भापत्तिरिति- चेत्, तरिं तत प्न सर्वत्र समा धानसंभवेन रववीय- 
युकतिरासवैयरथयमर । ननु-भङ्करादावदृ्टस नातमद्वारकसंबन्धेन हेदुतवम् › रितु स्वा ्रयकाट्ुत्तितवेन स्वद्त्तिमेय- 
स्वाश्रयत्वेन सखदृक्निसन्ताश्रयस्वादिना वा संबन्धेनाङुरा्वयवनिनेति--चेश्न; तिनिगमकामायेन खद्त्तिद्धव्यस्वा- 
भ्रयस्वादिनि कारीर्यद्ादिहितुस्वानन्यापत्तः संबर्धघरकतया भ्यापकात्मन्य क्िकदपनस्े बोवि स्वात् । नच-~ 
तथत्वेनाद्टतत्कायोरेकजातिकदपनापरि सयादिति--वाच्यम् ; साङ्कयादिदोषरादेकारमग्यक्तेः सकरादष्टसंबन्धघटक- 
हया कल्पनयेवोपपत्तौ नानास्मभ्यक्तीनां तदीथाणुपरिमाणानां च कल्पने मोरवादिति दिक । ओपाधिकाणुत्वेति। 
चष्ठषोऽपि सावयवत्वेन मध्यमपरिमाणसवादादमनोऽपि तद्ाच्यम् , नतु भुख्यसणुत्वस् । तथाच . व्वन्मतेऽप्यात्मति 
त्यासंभवात् ज्न्यत्वा्रपततेश्चोपाधिकसेव चत् ! भतएव भेताश्वतरे 'अङ्कुष्ठमात्रो रवितुस्यरूपः सङ्कव्पाहङ्कारसम- 

नविशः इुसवा,इदरने्याक्तमिति.. भावः  । .उपचरि तार्थत्वात् कस्पिततादार्मपाथेवात् ` ! रदघ्व- 



[ ब्रह्मखभकाहयत्वरुक्चणोपपत्यादयः ] गौडन्रह्मानन्दरीयुता । ९५५ 

गोडन्रह्यानन्दी (टघुचन्द्रिका ) । 

सिरस्स्वाभ्थापिव प्रपतप्रकादारूपडद्धास्मबुद्यपहिताटमत्वाभ्यां कल्पितभेदेन करिपततादास्म्यतस्वात् षर नेष्य- 

भिखादा विष सुख्यार्थेव षष्ठी; चश्ुपरः परकाोेऽपि विस्तृतावस्थारूपे तथेव संबन्धस्य च्यत्वात् । व्युत्कमेणेति । 
बुद्धेगुणेनारामात्रः, अआत्मगुणेन त्ववरोऽपि श्रवणमननादियुक्तेश्टः साक्षात; नास्ति वरो महान् यतः, स तथा 

अपरिच्छिन्न इति यावत् । बुद्धेः युणो मध्यमपरिमाणं सुखः ॥ आत्मगुणसूवपरिच्छिनध्वं न यख्य गुणः । किंववाप्म- 
स्वरूप हृदयाशयेन गुणपदान्तश्युकतम्. । अन्यथा बुद्धेरारमवश्च गुणेनेति ब्रूयात् । तथाच ऋमान्वयसं भवे सयुत्कमो न 
युक्त इति भावः ॥ 

तफ सारखते रलैश्यन्दिकाचन्द्रभूषणेः । इुरन्तध्वान्तभङ्गाय चयात्माणुत्वस्य भजनम् ॥ 
दरौपदीदराकमाखाद् चिखोकी येन तर्पिता । तज्लीवत्रह्यणोरेक्ये सक्षि ज्हैव नो हरि; ॥ 

इति श्रीत्रह्मानन्दसरखतीविरचितायां घुचन्द्रिकायामात्मनिरूपणं नाम 
द्वितीयपरिच्छेदः ॥ 

ब्रह्मखयघ्कार्ास्रक्षणोपपत्त्यादयः । 

(१) तत्र न्यायाग्रतकारः- 

जद्मणोऽवेयखाधिष्ठानत्वासंभवेन प्रमाणपेश्षायामन्योन्याश्रयेण व नोपादानत्वम् । नच खप्रकाशचत्वम्; तरि बहमणोऽपि 

ृत्िव्याप्यत्वाच्च इत्यव्याप्यत्वम् । अतीतादौ नियातीन्धिये चारिव्याघ्या न फकव्याप्यत्वमू । सुपु्यादौ व्यवदहाराभवि. 
नान्याघ्या नावेदत्वे सलयपरोक्षव्यवहारविषयलम् । योस्यत्वरूपधर्मखय बद्यणि मोक्षकलेऽभावेनाव्यास्या न तयोम्यत्वम् । 
अतएव न॒ तद्योग्यत्रखयन्ताभावानधिकरणत्वम्; तखापि धमैत्येन युक्तावभावत्, । खरूप्यालक्षणत्वान्ञानधिक्ररणस्वं 
ब्रह्मखरूपम् । वस्तुतस्तु- योग्यत्वस्य मिथ्यात्वात् तदद्यन्ताभावाधिकरणत्वमेव ब्रह्मणि वियते इद संमवः । किंचात्र 
वैयत्वं फलव्याप्यतवं चेत्, षरड्क्तिरूप्यादौ विशिष्टरक्षणातिव्या्भिः ! घटादीनामपि वृत्ति विषयतयैव भानोपपत्तौ फर 
न्याप्यत्वे मानाभावात् । अन्यथा चित्सेवन्धेनेव भाने त्रहणोऽपि फरव्याप्यत्वेना समवः; तत्खभावसापि तद्विषयत्वं 
चित्पुखाचोयैरप्युक्तमेव  एतेन--अपरोक्षव्यव्दारोऽपि दुवैच इति--सुचितम् ; धमादावपि अपरोयोगिक्ञानजन्य- 
व्यवहार सत्वात् नापरोक्षज्ञानजन्यग्यवहारः नाप्यपरोक्षवस्तुषिषयम्यवहारः, वस्तुन आपरोक्षयम् अपरोक्षज्ञानविषयत्वं 
चेत्, आतमनोऽपि पटाद्वित् वैयलरापत्तिः, अपरोक्चन्यवहारविषयत्वं चेदन्योन्याश्रयः । निराकारल्यद्धरह्मविषयन्यवहारस्य 
अपरोक्ष इ्याकारायोगात्र् नापरोक्ष इयाकारः स इति संभवति । किं चावे्यत्वम परोक्षन्यवहारविषरयतं च ब्यादतप् । 
खस्येव खविषयत्वे, बाधकाभावात् ब्रह्मापि स्फुरणविषय एव । किच खभप्रकाश्चतलरसख ताचिकत्वेऽ्ेतदहानिः, अताल्तिकत्वे 
भखध्रकादात्वखेव ताच्विकतापर्त्या तत्साधकानुमानदिबाध इति सवैमनवयम् ॥ 

पतेन--अनुभूतिः खप्रकाशा, अलुमूतित्वादिति व्यतिरेक्यलमानप्रामाण्यमपि तत्--निरस्तम् ; साष्यप्रसिदधेः, 
कृत्यन्याप्यत्वस्य चरमहृततिन्याप्यानुभूतौ बाधात् परादीनामपि फएलान्याप्यत्वेन ब्रह्मणोऽपि फरव्याप्यत्वेन चासाधारण- 
बाधादयापरेश्च वेद्यत्वं न इत्तिन्याप्यत्वफरव्याप्यत्वरूपमिति । वेदत्वं, किंचिन्निष्ठायन्तामावभरतियोगि, परमैलादिति. साध्य- 
प्रसिन्यथाजुमानमपि नान्न असरति । अद्यन्ताभावभरतियोगिल्रघ्य केवखन्वयित्वे तत्रातथात्वे य॒त्र तद भावस्तत्र च व्यमि 
चाराच । एतेन--चिद्धिषयलाखप्रक्त्वे अपि न तदिति-सूचितम् 1 अयि ब्रह्मणि बाधात्, द्वितीये प्रतियोभ्य- 
प्रसिच्याऽशश्रयासिद्धेः । पतेन--अनुभूतिताचुमाने घटादिवत्खप्रकारात्वविरोधिनो व्यावहारिकस्य वेदत्वस्य सत्त्वेऽपि तद्- 
भावोपपतत्याऽथौन्तरमपि--सचितम् । अतणएव--अयं धटः, एतद्धटान्यलविशविवेयत्ानधिकरणान्यः, पदाथैत्वादि- 
द्नुमानेनापि वेयल्लानिरकत्या न साभ्यसिद्धिरिति-न्चितम् ॥ अयं घटः, एतद्धटान्यत्वे सति वेद्यत्वानधिकरणान्यतवान- 
धिकरणमू , पदार्थत्वादिति अकरणसाम्याश्च । एवंच साध्याप्रपिदिरपरिदायैव । धर्भिसमसत्ताकमेदवद्रक्तिसपेश्षत्वनियता हि 
ज्ञातिरिति अजुभूतित्वजातेः शुदधेऽमावेनानुमान्यामवेऽनुभूतिखायोगेन चासिद्धिः, जतुभूत्तिरब्दवाच्यान त्मन्यपि वियमान- 

त्वेन न विपक्चव्यावृत्तलम् । किंच परोक्ताजुभवपक्षत्वे बाधः अपरोक्षस्य तत्त्वे परोक्चालुभवे व्यभिचारः, अप्रयोजकलम् , 
अपरोक्षाज्ञमवमप्यपरोक्षतो जानामीयजुभवेन तदात्मानमेवावेदिति श्रुखाच बाधश्च । जानामीति हि प्िविषयत्रमेवारुभूयते ।- 
अन्यथा दुःखं .जानामीलयादावपि तथालापातात् । अदुमूतिः, स्फुरण बिषयः, अपयोक्षन्यवहार विषयत्वात्, घटत्रत्.,. 



८५६ भदेतसिद्धिः । [ परिच्छेदः २1 
~~~ ^-^ ~~~ ~ 

नै्ीयातुभूतिः, चेत्रापरोक्षग्यवहारयोप्यापरोकषङ्ञभिविषयः, चैजापरोक्षग्यवदह्यर विषयत्वात्, धटवत् , इ्यायदुमनेन सटपरतिः 
पक्षितलादपि खप्रकाशत्वायुमान न समीचीनम् । नहि खख सखवेदयत्वं निरुक्तम् ; मिथ्यात्वालुभितेः सविषयलदरोनात्, 
तदात्मानमियादाषिव कठुरेव क्मैत्वोपपत्तेच । नरि परसमवैतक्रियाजन्यफकसाछित्वं कर्मैलम् । कितु क्रियाविषयत्वाि 
कमिति न दोषः । यथा गददावदृष्ऽपि खसमानजातीयान्तराविषयत्वे कलयादौ खसमानजातीयन्तरविषयत्वं कल्प्यते, 

एवमन्यत्राद्टमपि वस्ुखामाव्यात् खविषयत्वं कल्प्यते । एवंच ब्रह्मवेयत्वं न शुक्तम्; अवेत्रवोधकम्रमाणवेयतवेय- 
त्वाभ्यां व्याघातात् । अन्यथा ब्रहमनिचारविधिवैय््यत् , ्रह्मज्ञाननिगृत्ययोगाच । नहयज्ञानगिवतंकत्वमात्रेण वेदान्ता- 
गण्यम्; आत्मनोऽसिद्धिअसङ्गात् । नच खतःसिद्धिः; खत इयस्य खेनेवेदयर्थकते खविषयकत्वापत्तिः, प्रमाणं विनेय- 
कत्वे उपायान्तराुषन्यासेनासिद्धितादवस्थ्यम् । अन्यथा चखहदिरपि सिद्यापातात् । नहि सुक्तवपि वे विना वित्ति 
त्वोपयत्तिः । एवंच खखापि सखपरिष्यकत्वमन्याहतम् । खाविषयेऽपि खस्मिन् खलकार्यननकलस्यान्यत्रादर्खनात् खस्या- 
स्वविषयत्वं विना न खविषुयसंदयादिनिडृत्तिप्रसङ्गः । गाङ्कुटादिभ्य इलयत्र कुटिरपि बहुतरीहिविषय एव । अन्यथा खस्मा- 
दन्यन्न व्यवहारननने खबिषयत्वं खस्मिन् खामेदः प्रयोजक इद्यननुगमापत्तिः । पतेन--घटः खप्रकुरो षटत्वादिदया- 
भाससाम्यमपि--सूचितम् । एतेनाुमानान्तराण्यपि म्याख्यातानीति सवैमनवद्यम् ! 

एरवचात्मखप्रकरात्वमपि निरस्तं भवति । नद्याम. विद्रुमः । विन्नाता प्रज्नातेलयादिना तख तदाश्रयत्वावग्मेन तद्धि- 
रोधात् । विमतं ज्ञानं, भिन्नाश्रयतिषयकं, ज्ञानात्, ज्ञानान्तरवत् , विमतं, न खाश्रयविषयकं, गुणत्वात् । अभ्यौष्ण्यवत् 
हति विधासागरोत्ताजुमानमपि मामहं जानामीति प्रयक्षबाधात्, अज्ञान इव. जनिऽपि ख।श्रयविषयोपप्याऽप्रयोजक- 
त्वात्, अन्तमकरणविषयायां तदाधितायां शब्दजन्यदतौ आयस खाश्नयदीपगतान्धकारवितेधिनि तद्विषयेच दीपगतद्य- 
कषभास्ररूपे द्वितीय च व्यभिचारच्वाप्रयोजकमिति मन्यामहे । एतेन--आतमैवस्य ज्योतिरिति श्चुतेरपि तत्र न 
पानत्वमिवि-खृश्चितम् ; तख परमात्मपरत्वात् , दुभ्वायधिकरणन्यायेन तत्रैवात्मचब्दस्य सुख्यतात्। अत्र(यं पुरुषः 
खयं ञ्योपिरिति वाक्यमपि अस्येति पदासुषङ्गेणायमीश्वरो जीवस्य ज्ञानहैतुरियेवंपरतयाः व्याख्येयम् । वाचैवार्यः 
ज्योतिषाऽऽस्ते इत्यादौ ज्योतिच्दस्य ज्ञानसाधनपरत्वात् । एवच आत्मखम्रकाशत्वं न युक्तमेव । अतएवहि अचर. 
परदसा्थक्यम् । आत्मस्छभ्रकाशत्वन्यवदारस्तु खविषयत्रेनोपपद्यते यथा दीपादौ । सजातीयप्रकाशाप्रकारयत्वं न॒ सखप्रका- 

शत्वम्; घटादीनामपि खप्रकाशित्वापत्तेः । आत्मा, खप्रकाशः, खसत्तायां भरकाराव्यतिरेकविषुरत्वात् , प्रकादाश्रयत्वादिति 
बरिवरणाजुमानं तु अवेयलख सजातीयभ्रकाराभकारयत्वस्य खविषयप्रकादाह्वस वा साध्यत्वे दुःखाद्ित्यभिचाराथौन्तरा- 
पसिद्धान्तादयापन्त्या न प्रयोजकम् । अयुमानान्तसाप्यपि सिद्धसाधनानेकान्तिकतादिप्रसङ्गादसङ्गतानीति विसरभयादुपर 
मामः । एवंच योगिकापुनर्तानन्तादिङब्दवाच्यतय वेयत्वादनन्तगुणं ब्रह्मेति सिद्धम् ॥ 

पतेन-ब्रह्मावाच्यत्िद्धान्तो-प्रयहत अवाच्यदाब्देनैव गाच्यत्वात् । मंह्यवाच्यरूपमुख्याथोभावात् 
ठक्षणाग्युपपयते । रक्ष्यत्वेऽपि वा लक््यपदेनैवावाच्यलपिद्धिः । अन्यथा गङ्गापदलक्षयद्यागङ्गलवत् व्रह्मणोऽरक्षयत्वापततेः । 
एतेन--निकिरेषपदमपि--व्यास्यातम् । पतेन-सयज्ञानारिपदवाच्यत्मपि-- सूचितम्! नह्यन्यथा तत्सत्त्वादु- 
पपद्यते समासपदानामपि तिर्विशेषव्यिदानां अन्विताभिधानमतानुसारेण बाक्यस्थानीयनां वाचकत्वमेव “यतो वाचो 
निवर्तन्ते “अशन्दमस्पदयः "मिया ठ धुतिरद्धतलमिध्राया, मनोवत्तेरिव वाप्वृत्तेरपि सर्वथा निषेधायोगात् । 
आनन्दायनेकपदासस्याथलपिक्षया निवर्वन्ते इयेकपदामुख्यार्थत्वमेव युक्तम् । एवंच तात्पयेविषयो ब्रह्म॒ वाच्यम 
वस्तुत्वात् रक्ष्यत्वा्र तीरवदिति सिद्धम् । परमार्थसव्यादिपदं, कचित् वाचकम्, पदत्वादिदयुमानमप्यत्र प्रमाणम् + 
नदि ब्रह्मणोऽवाच्यत्वे उपनिषदितरानधिगम्यसख तस रश्यत्वसुपपगरते; वाच्यार्थसंबन्धितया शातस्येव रश्यत्वात् । 
अन्यथा वेदान्तैयथ्यौत् । इति सर्वमनवयमिति--व्णैयन्ति ॥ 

(२) अदैतसिद्धिकारास्त्- 
परिणममानािाधिष्ठानल्रमपि जहयणः खप्रकालत्वदुपपयते । अद्यणः सप्रकाशव्ात्तु तञ्जानार्थं परमाणान्तएनपेक्षा.५ 

खप्रकारात्वं च अवेयते सलयपरोक्षन्यवहारयोग्यत्वायन्ताभावानधिकरणतवम् । अनपि करणत्वस्य खरूपत्वात् मोक्षेऽपि 
सत्वेन नाव्यािः 1 खहूपमखयापि लक्षणत्वं लन्मते ब्रह्माभिजनन्दादौ युणत्वव्यतहारत्रहुप्पयते । अमावश्या योग्यच्विरोधी' 
न्यावहारिको वा विवक्षित इहि न ब्रह्मण्यसंमवः । अवेद्यत्नं चात्र फलन्याप्यत्वरूपमेव विवक्षितम् । घटादीनामपि 
फएठव्याप्यत्वख पूर्वमेवोपपादनात् अपरोक्षव्यवहारपदेन अमाणजन्यापरोक्षष्त्तिविषयत्वस्यैव विवश्षणच्च न घर्युक्तिङ* 
प्यादावतिव्याप्तिः -+ ब्रह्मणस्तु न कफलव्याप्यत्वम् ; खल्य खारसंबन्धादिति नासंभवोऽपि + अपरोश्षव्यवहार्वापरोक्च इतिः 

शब्दप्रयोग .एव तिवक्षित इति न तदु्ेचम् । तच्च योग्यं श्रमातारं कंचन अतीति नः दोषः ..1 खाविषयमपि स्फुरणं; 
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खभावमेदात्खन्यवहारजनकमिति न ग्याहलाघव काशः । पतेन--चिदविषयखरूपमवमपि खप्रकाश्लं॑निदंटमिति-- 

खचितम् ; नदि खमेव खस विषयः । चिदन्यख सर्व॑ख वचिद्धिषयलानतुच्छछ निःखरूमलान्नातिन्याप्निः । नि्यालादु- 
पितिस्तु खपरमिषयतानियामकेनैकेन रूपेण खविषयापीति युक्तं नैवम । सवेयलख बाधितलेन तदादाया्थान्तरप्र- 
सङ्गेन खव्यवदहारे खातिरिकसं विदनपेक्चलमपि तत् संभवति । खमकारालं चेह बरह्मखसूपमेवेति न तत्तात्तिकलेऽैतदया- 
भ्यापत्तिरिति सथेमनव्म् । 

पतेन--अनुभूरिः, खप्रकशा, अघुभूतिलादिति व्यतिरेक्यसुमानमपि तत्र प्रमाणपिति-खचितस् । नच साध्या 
श्रसिद्धिः; वेद्यत किंचिशिष्टालन्तामावग्रतियोगि इघ्यलुमानेन साध्यप्रतिद्धिसंमवात् । अनेच विदविषयल्रल्पसखप्रकाशलय 
साधने वेयं विद्धिषयल्ररूपमेव चिदन्यमात्रदृत्ति पक्षः । अवेयले सल्यपरोक्षन्यवद्ारविषयतल्पले फलव्याप्यलरूपं तत् । 
साध्यं तु पूरवत्राखन्ताभावप्रतियोगिलसुत्तरत्रापरोक्षव्यवदारयोग्यकिंचिनिष्टदन्ताभवप्रतियोगिलमियदद्रैतपिद्धौ विस्तरः । 
शुतिषिसेधात्तु नाच सत्तिपक्षादिकम् 1 कर्पितव्यक्तिभेदमादायाठुभूतिलजातेः शुद्धेऽपि संभवाच्ासिद्धिः । जातन्य्- 
नसत्ताकव्यक्तिभेदसपेक्चैव सेति नातिधरसह्गः । अरुमाव्याभावेऽप्युभूतिचम्, अनात्मनि अतुभूतिदाब्दम्योगश पूर्वमेव 
निरस्तमिति न दोषः । पतेन--अदमानान्तरण्यपि--व्यख्यातानि; नरि खैव खवेयलम् ; विपयविषयिभावख 
मेदव्याप्तलात् । खेनैव खन्यवहारोपपत्तौ न खविषयलोपपादकं कंचिदसि । वेदान्तभामाण्यादिकं उत्तिविषयलमव्रेणोपक्षी- 
णमिति न विसेषः । एतेन--अत्मखभकारवमपि--व्याख्यातम् । यथान्वात्मनो न ज्ञानाश्रयलं किंतु ज्ञानरूपलमेव, 
तथाऽन्यत्न विस्तृतम् । एवच निध्मकतयाऽचेयतया च बह्मानन्दादिपदलक्ष्यम् , न वाच्यम्, प्र्त्तिनिमित्ताभावादिति 

मन्तव्यम् । अवाच्यशाब्दस्तु वाच्यल्ायन्तावबो धनद्वार लक्षणया खल्पे एव प्रयैवसन्नः। वस्तुतस्तु त्रह्म न रक्ष्यमपि; 
वन्च्यलाभावनिवन्धनतवात्तव्यवहारखय । रक्ष्यत्वाभावेन वाच्यत्वव्यवहारोऽपि' गोण इष्ट एष । यथाचान्विताभिधनेऽपि खरू- 
पलक्षणाऽविरोधस्तथा पूवमेव निरूपितम् । एवंच-त्रह्मणि न राब्दस्यामिषया प्रवृत्तिः । एतदमि परयैव “यतो वाचो 
मिवर्तन्ते” इति श्रुतिरिति मन्यामहे; निर्मकतया बाधात् , सधमैकत्यैन सोपाधिकतवाच्च ताद्ययैविषयो जह्य वाच्यमिति 
अह्तुमानमपि परस्तमिति सवैमनवदयमिति--निरूपयन्ति ॥ 

(३ ) तरङ्िणीकारास्त॒- 
नापरोक्चव्यवहारविषगरतलयोग्यत्वायन्ताभावानधिकरणत्वं खप्रकाशतरम् । खरूपखालक्षणलेनानधिकरणतथय खरूप- 

त्वायोगेन सुक्तवभ्याततेः, घटादीनामपि प्रमाणजन्यापरोक्षदृत्तिविषयचैतन्यैक्याध्यासेनायरोकषत्वोपपत्तौ तदृत्तितिषयत्वाभा- 
वेनोक्तवृत्तिविषयत्वसखेव लक्षणत संभवेऽवे्यतवे सतीलख वैयथ्याच, ब्रह्मणोऽपि फरुव्याप्यतेनासंभवाच । खस्ापि 
खविषयत्वं संभवयेव मिथ्यालाञुमितेरिव, तत्रेवात्र व्यवहारजनकत्वेकख भ्रयोजकसं ॒वरियमानत्वात् । एवच जह्यणः 
खमकारात्वान्नापिष्रनलमिति मन्तम्यम् ॥ 

एतेनाठुभूतिखप्रकाशात्वानुमानान्यपि निरस्तानि । यथाच ब्रह्मणो वाच्यत्वं य॒तो व्राच इयादीनामन्यत्र तात्पयातु तथाऽन्यच 
विसर इति स्वैमनवदयमिति-भ्रतिपादयन्ति ॥ 

(४) रघुचन्दिकाकारास्त्-- 

खरूपघ्यापि लक्षणत्वस्य तन्न तत्रोपपादितत्वात् खस सखविषयत्वस्यापि तथेव पूर्वमेव तच्च तत्र साधनादवैयत्वे सलय- 
परोक्षन्यवदहारविषयलरूपखग्रकाशलं ब्रह्मणि संभवयेव । एतेन-श्रुयनगदीतानि तदरमानान्यपि-व्याख्यातानि । 
ञवाच्यस्यापि ब्रह्मणो लक्ष्यत्वमपि तत्रतत्रोपपादितमिति स्षेमनवयमिति--षिवेचयस्ति ॥ 

इति ज्ह्मखप्रकाश्चस्वरक्चणोपपस्यादयः । 

जीवाणुत्वनिरासः । 

(१) तत्र नयायामृतकारा-- 

अणोर्जीविश्य न व्यापकेन ब्रह्मणाऽमेदः संभवदुक्तिकः । तदणत्वे च ““अणुद्येष आत्मास्यं वा ख एतै सिनीतः पुण्यं च 
पापं च” -वलमसरागस शतधा कल्पितसख च । भागो जीवः स दिज्ेयः स तानन्याय कल्पते" इत्यादिशुतिः “भणु- 

अद्र सि. १०८ 
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मात्रो ऽप्ययं जीव” इति स्पतिः, उत्कान्तिगदयागपिक्रियावत्वादिहेठुकं खशरीरर्टन्तकातुमानानि च अमाणम् । “नाकस्य 
ष्ठे यते तेऽुभूत्वा इमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति ते अद्भमलुभूयावरैन्ते ” इति श्रुतौ तत्र अयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो 
जनाः इति स्मृतौ च सुखदुःखायजुभवस्य सुकिसामानाधिकरण्यभ्नवणात् बुद्धिसब धिन्येवेयं गतिरिति युक्तम् । नहि दद्धि 
गतेन प्ठादिना घटगतेनाकारखेवात्मनो गदयादिकं संभवति । उप्चरितार्थत्वे तु बदह्रूनां बाकष्यानामभमाण्यकल्पनाअस ङ्गः, 

अणुत्वेऽपि जीवख देहव्यापि उवायुभवः, अभया दीपसेव खधमेभूतज्नेनोपपन्न एव । नियः सर्वगतः. सथाणुरिलयत्र हि 
सर्गतेश्वरस्थोऽणम्वेयेवार्थो बोधनीयः इत्ति न तल जीवसर्वेगतत्वे मआमाण्यम् ¦ पतेन--बुद्धेयेनेति शुतिरपि-च्या- 
ख्याता; तखा बुद्धयणेनावरः आत्मयुणेनारामाज इति योजनया जीवाणत्वे एव तात्पयात्र् । भीषोऽनणुः प्रयक्षत्वादिख. 
तुमानं त्वरयोनकमिति मन्तव्यपिति-वणयन्ति ॥ त 

(२) अद्वैतसिद्धिकारास्त- 
जीवो नाण: निलयः सर्वेगतः स॒ एष महानज इदयादिना तव्यापकलावगमत् । अणुर्यैष अत्मेयादिकं द्ञेयलामि- 

प्रायम् ! उत्कान्तिगत्यादिकं बुद्युपाधिकमेव जीवय न खेत इवि न तेनाणुलसाधन संभवः । खदु ःखाचनुभवस्यापि 
ु्युपाधिकखात् नाकलय प्रष्ठ इहि पुखडुःखभावसामानाधिकरण्यमपि न विद्धम् । अन्यापकद्ेवाव्यापकं प्रति गमनसं- 

भयेन व्यापके ब्रह्मणि यमनप्रतिपरादकवचनानां स॒एतान् ब्रह्य गमयतीद्यादीनामुपाधिकतमेदराहित्यपरवेन सतिसामाना- 
धिषरण्येऽतात्यैण तदपि न विशुद्धम् । यद्व्यवच्छिननेन येनात्मना यक्छतं तस्येव तद्धोगक्त ऊतहान्यादिप्रसङ्कः । उपाधि- 
गद्योपिते यतिप्रयोग ओपचारिक एवेति मन्तव्यम् । जीवाणुलसाधकान्यनुमानानि च श्रुतिविरोधादश्रमाणम् । नहि गणि- 
ष्यतिरेकेण युगस्य ऊुत्राप्युपलम्भः, येन गुणन्याप्या सर्वैशरीरव्यापिसुखानुभवादिकसुष्पद्येतेति जीवाणत्ते तद तुपपत्तिर- 
प्यपरिदययैव । दीपादन्यत्र दस्यमाना तु अभा न दीपगुण इदयायद्रैतसिदौ विस्तृतम् । "भकाशवत्स्ैगतश्च निलयः स एष 

महानज” इत्या दिश्ुददुसारेण “निलः सर्वगतः स्थणुःरियस्यापि जीवसर्वगतलस्थाणलादिबोधन एव तात्र्यमिति सवैम- 
नवम् । पतेन--जीवन्यापकलानुमानमपि--व्याख्यातमिति- निरूपयन्ति ॥ 

( ३) तरङ्गिणीकारस्त॒- 
खखादिभोक्रचस्याल धम॑लमेव युक्तमिति कर्तलाध्यासभङ्गे निरूपितम् । नाकस्य परे इति सखसामानाधिकरण्येन यति- 

रातध्मं एवेति ततसदणुलमवन्छामः \ विभोरप्याकादयसख सवैमू्तक्रियाजन्यंयोगाश्रयलरूपतव्याप्यलत् “द्म ब्रह्म 
विदो जना” इति शुतिरस्माक्मेवाजुकरकेति उ्धुपाधिकमेव जीवगल्यादिकमिति न युक्तम् । “आकाश्चवत्स्वगतथ नित्य” 
इलयादीनमीश्वरपरत्वेन न जीवविषयत्वमिति तदविरोधात् निलः सर्वैगत इति स्तो सर्वेगतस्थत्वमणुलं चैव॒ बोध्यते 
दति जीबाणुत्वसाधकातुमानान्यपि समीचीनान्येवेति सवैमनवयमिति--प्रतिपादयन्ति ॥ - 

(४ ) ठघुचन्द्िकाकारास्त- 
छसदिमोकृखखानत्मधर्मेलं कवूलाध्यासोपपत्तौ निरूपितमिति उखादुमविहवयसामानाधिकरण्याश्व म॒ गतिरात्मधसं 

इयप्यवदल्याम> । नहि व्यापके गमरनं॑सुख्यं संभवतीति उपाथिनिमित्तमेदविरद एव ब्रह्मणमनवाक्यानामर्थः । एवच 
इ्युपराधिक्मेव गलादिकमिति मन्तव्यम् । ुदधेगैणेनेव्यसख कऋमान्वयसंभवे व्युत्कमेणान्वयो हि न॒ संगतः ॥ एवंच जीवप. 
एमात्मनोरमेद योपपन्नत्वात् अभित्नात्मसाक्षात्कारणाथंमेव भ्वणादिकमलुष्ठयमिति सर्वैमनवयमिति--विवेचयन्ति ॥ 

इति जीवाणुत्वनिरासः । 

इति चतुप््यां द्वितीयः परिच्छेदः । 



श्रीः । 

॥ ततीयपरिच्छेद्ः ॥ 

अथ मनननिदिष्यासनयोः श्रवणाङ्गत्वोपपत्तिः । 

तदेवभेकात्म्ये' व्यवसिते तस्साक्षात्कायय ध्रवणभङ्गि, मनननिदिध्यासने तदङ्गतया मुपक्षभि.- 
रुष्य । तदुक्तं विवरणे--श्चवणमङ्गि; प्रमाणस्य प्रमेयावगमं प्रत्यव्यवधानात् , मनननिदिध्यासने 
8 च्चित्तश्यं भ्रेव्यगाद्मप्रनणसं स्कारपरिनिष्यन्नतवेकाप्रद्ततिकार्यद्वारेण जह्यानुभवहे तुतां भरतिपचेतते" 
इति फएटोपकाय्गे । नयु-श्रव्णं तावद्धिचाररूपं शाब्दश्षाने न॒ करणम् › वेदेन धर्म इव ब्रह्मणि 
अभीयमाणे षिचारस्यानुमानादो तकंसेव शब्दरूपे तञउक्ञानरूपे घा करणे इतिकतैव्यतामाजत्वा- 
दिति- चेन्न; रब्द्शकतितात्पयोवधारणं सावत् विचारः । अवध्रुततात्पयैकश्च शब्दः करणमिति 
विचारस्य कस्णकोटिपतेशेनेतिकतैव्यतात्वाभावात् अङ्गित्वनिणेथात् । तदुक्तं॑विद्यासागरे- 
अदुमितो णिङ्ल्ानवन्तात्पर्यविशिषठशब्दक्षानं करणम्, अतस्तात्पयौवधारणरूपमि चारस्यान्धि- 
त्वम् । नच--काह्वादिसहितशब्दक्षानष्येव करणत्वसंभवे तात्पर्यश्रमनिरासोपक्चीणतयोकत॑तात्पयै- 
शामस्य करणकोरिथवेदो मननवेरपि तत्कोटिप्रवेशः स्यादिति-युक्तम् ¦ पव साकाङ्कादिधियोऽपि 

गोडन्रह्यानम्दी ( रघुचन्िका ) । 

भ्रीनारोयणतीशौनां गुरूणां चरणस्दतिः। अहं तयेष व्याकु सारखतसरखतीः ॥ 

तर्दङ्गतंया मुमुश्ठमिर्लषटेये तदिष्ठापयुक्तेष्ठाधीनयुयुध्चपरततिविषये । भङ्गख ङ्गिरूपफरेच्छाधीनविकीषी- 
जन्यकरतिसाध्यत्वात् । अपूषरेवििष्ठयागेच्छया प्रयाजादेरिव साक्चाव्कारविरिष्टश्रवणेच्छया मनननिदिध्यक्तनयोश्ि- 
कोपा । श्रवणदय सननाधङ्जकस्वाभावे चु साक्षाव्कारेच्छ्यैव तयोः सेति जङ्कङ्गिताधिचारस्य कपैव्यद्य फरमिति भावः । 
प्रमेयावगमं प्रयन्यवधानात् प्रमास्त्रङपं प्रति कारणस्ात् । प्रत्यगात्मश्रणेति ! बह्मासस्यमात्रविषयकेदय्ः । 

सदेकाग्रहत्तीति ॥ विपरीतमावनाघ्ून्यजदत्मैकपाकारद््त थैः ॥ मननेनासंभावितत्वश्चानरूपसोपेक्षाज्तानवित्त- 
भिकेप्योरेतोरनिद्कप्योपेक्षानाप्मकबरहणत्मैक्य म चन्तानेनो छंसकारः, निदिध्यासनेन च तस ॒बाहुल्यरूपं॑तप्ययु्त- 
आतिबिरोषरूपं वा द्य सम्पद्यते । ततो विपरीतसंस्कारनिष्ष्यो तैकाम्त्तिरिति भावः ¦ ब्रह्मायुभवहेतुताम् 
सतिधानिदष्युपधायकाजुमवभ्रयोजकलापर्, अङ्गस्य प्रधानजन्यफकाहितुलवात् । नच--उक्तदठसंस्छारद्रारोकेकामदृत्ति- 
रूपो रामुभवप्रयोजकतां प्रतिपयेते इयेव छतो नो कूमिति--वाच्यम्र; विपरीतसंस्कारनिषघुस्पत्तिकाछे जायमान. 
धृत्तावभामाण्यदङ्ासभवेन तच्टुन्यदूत्यन्तरसेव भविधरानिदृ्युपायकष्वात् । फलोप्कायङ्गे उन्तेकाप्रदृत्तिरूपो 
यः पलरश्थाप्रामाप्यगा्काद्युन्यसाश्चास्कछारस्य मयोजक उपकारसजननकनङ्गेः । शाक्तितात्प्यंति । भमाजननानुकूलश्शक्तिः 
सूधतास्पये यर्थः । अपौरुषेये वेदे पुस्पेष्छारूपशक्लभाव्रात् । कारणकोरिग्रवेदो न कारणतावच्छेदुकधटकस्वेन । 
नु--प्ब्दत्वेतैव करणस्व मू, न स्वव टवताप्पयेकम्दल्मेन> गोरवात् , त्राह-तदकत विधेति । शिङ्गक्ानवत् 
लिङ्कविरिषटलतानवत् । तात्प्यविशि शब्दज्ञानं साखयवधारणविदिष्टं इाब्दक्षानम् । शिङ्गज्ञानत्वेन कारणता. 
आहं ज्ञायमानरिङ्ग्वेनेव शग्दक्ञानतात्पथावधारणत्वेन कारणतामरा्टकं मानमवतताष्पयकशब्दक्तानत्वेनापि 

कारणतां गहत; विरिष्टधमिकमानस बाधकं विना षिरोषणे विधेयम्राहकस्वनियमात् । क्ञायमानरिङ्गखातीतादेरपि 
क्षानसंबन्धेन कारणव्वमित्यादिकयुदयनमते प्रथमपरिच्छेदे भस्माभिर्क्तम् । विशेषणस्य कारणताम्रादकत्वे अन्यथा. 
सिद्धि च अधिकामारङ्कते-नचाकाष्कति ॥ लिभक्त्यादिखममिनव्याहारविदोषषूपाकाुमषिशिष्टनामाविक्रग्द् जाल. 
स्वेन आदिपदात् "पदान्तरेण सह संभूय विदिष्टाथबोधकमिदं पद् ्रिलाकारकश्ानत्वेनैव च करणत्वसंभव हदल; । 
पुवकारादवध्टततत्पयेकराग्दन्तानसवेन करमत्वब्यवच्छेदः । तत्र टेसुः--उपक्षीणतया ताययैक्ानयेदयन्तम् । उप. 

सक्षीणतया अन्यथासिद्ला । तथाचावध्टततायय॑कश्चब्दत्वेन नतरां कारणतेति भावः । करणकोरिप्रवेश्च इति । 
जपीत्यादिः । तासर्थ्ानखेद्तरष्मते,। उत्तनए्लवेने च ऋरणस्वसंभरवेऽ वार गानस्य  करणन्रोटिपवेबा द्भ; । 



८६० अदैवसिद्धिः । | [ परिच्छेदः २ ] 
विराकाह्वत्वादिश्मनिरासकत्वमत्रेणोपयोगापत्तौ आकाङ्कादिकमपि करणकोरिप्रविष्ठं न स्यात् । 
न चान्योन्या्रयः; सामान्यतोऽथीवगमनेन वात्पयेग्रहरसंभवात् । अन्यथा नानाथौदौ विनिगमना- 
दिकंचन स्यात् । तथाच ख्वै्न तात्पयेङ्ञानस्याजनकत्वेऽपि यत्र॒ तत्पयैसंशय विपर्थयोत्तरं 
शाब्दधीः, तत्र तात्पयैक्चानसख हेतुता श्राह्या संरायविपर्ययोत्तरपत्यक्षे विदोषदशैनस्येव । अत एव न 
पिवरणषिरोधोऽपि । नयु-तारपरयन्ञानस्य करणकोरिग्र्रशचे वेदेऽपि तात्पयैश्रमरससंभवात् बाद्याग- 
मेऽपि तात्पयैप्रमासंभवात् शाब्दज्ञानकरणस्य दुष्टत्वादु्टत्वन्यवस्था न स्यात् इति- चेश; वेदे 
कदाचित् कस्यचित् कु्रचिन्ताव्पर्यश्रमेऽपि निदुष्त्वेन यथार्थतात्प्येमस्येव, परागत तु पौरषे- 
यतया अरतारणादिमस्पुरुषप्रणीततया दुष्टेन न तथेति दुष्टत्वादुष्टस्वव्यवस्थासंभवात् तात्पयो- 
शस्थावधघातदेरिव यागे, शष्दे सन्निपत्योपकारकतया करणकोरिग्रविष्त्वेनाङ्कित्वम् । नचः दण्टान्ते 
करणद्रव्यरोषत्वात् तथा; सवैसाम्यस्य द्न्तत्वाप्रयोजकत्वात् । नञु-सक्निपल्योपकारकत्रेऽपि 
न फलटोपकारकूमनननिदिभ्यासनरूपाङ् प्रति रेषिता, अन्यथा अ्रयाजादिक प्रदयवघातादिः रेषी 
| गोडत्रह्मानन्दी ( रुघुचद्दिका ) । 
आकाह्कादिकमिति । तथाच आकाद्पदि्ानाभावे त्िपरीत्युत्यन्नसेव तात्पयज्ञानाभावे शका दिवा क्य श्रोतुः 
शाञ्दृबोधोत्यन्तावपि खविरिष्टाञ्दबोघे साकाह्ुशब्दक्तानसेव तापपर्यक्तानस्ापि हेतुप्वमन्बयभ्यतिरेकबलात् यद्- 
भावविषयकौ यस्सं्चभ्यतिरेकनिश्चयौ यन्न प्रतिबन्धक वन्निश्चयस्तदधेतुरिति व्यसेश्चेति भावः । अन्योन्याश्रयः 
वाक्यार्थस्य शब्दबोधपू्वं मानान्तरेणानिश्चयात् श्राढ्द्निश्वये सलेव॒ वक्यार्थघरिततात्पयैनिश्वयः, तस्मिन् सेव 
शाब्दनिश्रय इल्यन्योन्याश्रयः । सामान्यतः तास्प्यनिश्चरयकालनापावसूपेण परदुार्धत्वरूपेण पदा्थविषयकेण । 
नानार्थति ॥ अन्वययोग्यनानार्थोपस्थापकपदेसयथेः । गां देदीलयादौ चेनुभूजादिनानाथानां दानकमेतवान्वययोग्य- 
स्वेन योग्यता न वितिगमिका, क्तु तामिति भावः । विपर्थेयोत्तरेति ताघ्प्यनिश्वयोन्तरोपरक्षण॑म् । विरोष- 
दशैनसयेवेतिः । तदबुत्तरमल्यक्षे विोषाददीनखेव खनिरिष्टान्यसाब्दबोधे तात्पर्थ्तानाभावस हेतुता । तेन 
ताष्पयौनिश्चयेऽपि क्ामान्यसामग्या शाब्दबुदधेनीपत्तिः । एवच रिद्गन्यायेनाव्यततारपयकशञ्दत्वेन देतुत्वम् , 
मननादौ तु न खिङ्गन्यायः; शन्दाधरिवरूपेणेव वत्र हेतुत्वात् ॥ विगिगमिकाम केनाप्युखशग्दस्वेन लदोभ्यम् । 
विवरणविोधः बिवरणोक्तभ्रवणाङ्गित्वव्रिरोधः । तात्पयेभरमासंभवात् 'खर्भकामः सिकतां भक्षये "दित्यादौ 
सिूताभक्षणा दौ खगेसाधनत्ववघरेऽपि तन्मते बाधाभावसंभवेनाबाधितवाक्या्ेतात्पय॑चीर्भवात् । न स्यादिति । 
तथाचक्तशग्दव्वेनेव शाष्दश्रमायमना्तशन्दस्वेन क्ाब्द्नमे हेवुष्वावरयकत्वे तापर्थह्ठानमन्यथासिद्ध मिद्यमिमानः । 
कुत्रचित् विषये । दु्टतवेन यथाथेताप्पयैशयुनयत्वेन । तथाचाबाधितवाक्याथेषीरेव गाब्दभ्रमाहतुः, बाह्यागमे तु 
वाक्यार्थो बाधितः । बा्यानामबाधितत्वधीस्तु नोपयुक्ता । वस्तुतो निदो षट्वरूपासर्ववच्छबदत्वेन शादुप्रमाहेतुस्वेऽ- 
प्युक्तयुक्छा ता्पर्येणावधारितश्चब्दस्वेनापि हेतुस्वमन्याहतम् । करणतावच्छेदकघटकत्वेन शेषित्वमुक्त्वा करणी प्रति 
सश्रिपाघ्या्ग्वेनापि त्दाह--तातयौद्ासेति । तष्पर्यावधारणखेलथः । अप्रयोजकत्वादिति । नलु-ररणो 
पकारकगतदृ्टाद्टान्यं रोपकारजनकाङ्गत्वमेव सन्निपायाङ्गववमिति-खेत्, केन त्वमित्थं अतारितः { करणस्रूपे 
तद्भतयोग्यतायां वा भयोजकाङ्गत्वमेव हि तत् । अन्यथा द्रव्यदेवतादीनां सच्निषाद्यारादुपकाराङ्कयोरन्तभीवासंभवेन 
वैतीयाङ्गत्वकसल्पनापत्तेः । नहि दव्यादिकं करणीयद्न्ये अवघातादिवत् दृष्टं भोश्षणादिवददृष्ट वातिष्छ्यं जनयति । 
वविचाभिक्रमणादेः भ्रयाजादिकं भति त्वन्मते स्िपातिल्वमरादुपकारकल्वं वा । नाद्यः; उक्तलक्षणाभावात् । 
करणोपकारकोदेरोन विहितत्वं हि रक्षणं खया वाच्यम् । अन्यथा क्तगतादटजनकस्यापि तदापत्तेः । नान्त्यः 
स्तिपातित्वसंभवें तखान्याथ्यत्वात् । मन्मते त॒ कर्ठसभ्रिष्यद्वारा प्रयाजहोमनिष्पादकत्वात् सज्निपायङ्गतोपपत्तिः ॥ 
तथाच भोक्षणदेत्रीद्यादिनिष्टातिक्चयाधीनकरणनिष्टयोग्यतायामिव तात्पयौ वधारणसापि करणीभूवदाच्द निष्ठायामव- 
शततात्पयेकत्वरूप्रयोग्यतायां अयोजकत्वात् सन्निपाल्यङ्गत्मभ्याहतम् । तसाव्- 

शुणकसैत्वरूपेऽयं सन्निपातित्वविथ्चमः । तवेव युज्यते शाल्लविचारश्चमभूपतेः ॥ 
तथा हि पारमर्ष सूत्रम्-श्नस्त दरग्यं चिकीषते ुणसन्र मतीयेत १" इति ! नु--सननिपस्याङ्सयापि कथमङ्ञित्वम् ? 

यहुदेश्ेन यत् विहितं तेव ॒तदङ्खत्वेनादधातदेः प्रयाजाच्गित्वासंभवादिति- चेन्न $ परमापूर्वप्रयोजकयोग्यता- 
विरिष्टयागमुदिदयेव भयाजाष्टिकं विधेयम्, यागस्वरूप तस्वाधनत्वासंभवाव् ॥ तथाचोक्तयोग्यताया यागस्वरूपसय 
चोदेर्यत्वेनगङ्गिस्वात् योभ्यतोपधायकष्वोपरितेन -स्येण भरोक्षणादेः चागस्ररूपोपरितवेतुष्यादयुपहितरूपेणावघाता- 

देशरा्नित्वसंभवात् तद्दुवशतताप्पर्वकल्ररपा - या बह्माडुभवयोगयता -.तद्विरिष्रच्टरोदेसोच-  -मननादेिंधानाटुष् 



[ सनननिदि० श्रवणाङ्गत्वोपपत्तिः ] गौडत्रह्मानन्दीयुता । ८६१ 

स्यादिति- चेन्न; विशिष्टयागथविष्ठतया शेषित्व इष्टापत्तेः, असाधारण्येन राषिता तु असाधारण- 
फरोपकारकत्वे स्यात्, असंभावनाषिशेषनिवृत्तिरूपासाधारणोयकारजनकत्वात् सापि अरवणस्य 
संभाषितैव । अत एवोक्तं चिस्छ॒खाचार्यैः--करणीमूतश्चब्दगतातिश्यहेतुस्वात् श्रवणस्य करणत्वे 
नाङ्खित्वम्, मनननिदिष्यासनयोस्तु सखहकारिभूतचित्तगतातिरायहेतत्वात् फटोपकायङ्ते'ति । 
नच--एवं सोम्रयागसहकारिभूतदीक्षणीयादयज्गस्य तद्रतातिदायहेत्वभिषवग्रहणा दिकं प्ररज्गत्वपरसङ्ग 

= (१ कितात्पर्य 

इति-- वाच्यम्; पूर्ववदुक्तोत्तरत्वात् । तदुक्तं तत्वद्ुद्धो-“करणी मूतचब्व् घर्मराकतितात्पय विषय. 
त्वात् श्रवणस्य करणान्तभविनाङ्गित्व"मिति । नच--कब्देनापरोक्चक््तौ अप्रतिरुदधापोक्चक्षतौ 
योत्पाद्यायां मनननिदिष्यासनयोरिव परोश्चल्ञतावपरतिरुद्धपरोक्षक्पौ चोर्पाचयायां श्रवणस्याप्यपे- 
ष््िततया चयाणामपरि फरोपकायद्गत्वमेतेति कथं परस्पराङ्ङ्ञिभाव इति- वाच्यम्; मनननिदि- 
ध्याखने फले जनयितव्ये शब्दस्य सहकारिणं सम्पादयतः, श्रवणं तु तस्य जनकतामेवेति विशे. 
षात् । यत्र च नैवं तत्र तुस्यवदद्गतैव । पतेन--““यो बृषटिकामो योऽन्नाघकामो य; खभेकामः स 
सौभरेण स्तुषीत, हीषिति च्ष्टिक्ामाय निधने कयत् ऊर्गि्यन्नायकामाय ऊ; इति ख्कामाये'ति 
श्रुतानां ब्॒यादिफखाय सौभरेतिकतैव्यतानिधनगतदीषादीनां श्रवणमननादिवत् परस्परमङ्- 
द्िभावप्रसङ्ग॒ इति--निरस्तम्; करणखरूपसंपादकत्वसहकारिसंपादकत्वरूपतत्पयोजकस्याजव 
तत्राभावात् । नच- एवं करणापूर्वोत्पत्तौ यागार्थस्यावघातादेः परमापूरवौरपत्तौ तदर्थः भ्रयाजाविः 

^-^ ^^ 

गोडन्रह्मानस्दी ( टशुचन्द्िका ) । 
योग्यताया अपि उदेश्यव्वेनाङ्गिखदुक्छयोरयतोपहितरूपेण तप्पर्यावघारणख मनना द्विता, तदिदयुरत- विलि प्र 
यागप्रविएतयथेति । यागतक्निष्ठयोग्यतान्यचरो पहितरूपेणलय्थः । रोषित्वे अयाजादिकं अति बीद्यवघातप्रोक्षणादेः 
शोषिते । अक्ताघधरण्येन उन्तान्यतररूपेणावघातत्वादिना । असाधारणपफटोपकार्कस्े असाधारणयखय 

सुल्यफलोपकारस जनकत्वे । असंभावनाविरोषेति । तात्ययांसंभावनाविरोषेत्यथैः ! जनकत्वात् भसाधरण्येन 
जनकसवात् । खा तावयौवधारणत्वरूपासाघारण्येन रोषिता । उच्छन्यतररूपपफलोपकारजनकत्वखावघातष्वाविरपेण 
सत्वेऽपि तेन रूपेण खगीदिरूपुल्य फलाजनक्छःवान्न रोषिता । ता्पयौवधारणत्व रूपेण श्ाब्द्साक्षाकाररूपरयुख्य- 
फरुजरकता तूक्तेवेयष्टयेन श्रवगखेलेवोक्तम्. । वथाचोपकारस्यासाधारण्यं सुख्यफरुजनकतानि वाहफस्वरूपरं पिव- 
क्षितमिति मावः । करणीभ्रूतशब्दगतेति ! उकूसाधारण्येलर्थः । अथवा सश्निपलोपकारकत्वेनाङ्किले संवादोऽ- 
यमिति यथाश्रुत एवाथः । मनननिदिध्यास्रनयोरित्विति । उश्दात् सन्निप पक्तारकस्वेन सुख्यपङुजनकत्वेन 
वा नाङ्गित्वमियथः | दीक्षणीयाचङ्गस्य दीक्षणीयादिरूपस्याङ्नख । तद्वता तिशये ति । सोमगतापिद्ाये्र्थः । 
अभिषवश्रहणादीति । "सोममभिषुणोति आशिरं गृहाती"लाद्युक्ताभिषवादीलधैः । उक्तोत्तरत्वात् विरिश्याग- 
अविष्टतया रोषिखेष्टत्वादिसयुक्तोत्तरत्वात् । जनकतां जननयोग्यतम् । यो च्रष्ठील्यादि । बद्मसमास्यस्तोत्ं प्रय 
भ्यो बृष्टीश्यादि वाक्यं श्रुतम् । तेन श्र्यादुदेशेनोक्तस्तोत्र शितं सौभराल्यं साम विधीयते । सौभराशितं हीषादिकं 
क्ाखाभेदेन पाठात् निधनावच्छेदेनैव आश्रयत्वमिदि ब्र--फरोदेशेन दी षष्देरपूर्वविधिकस्पने' गोरवात् उन्तपाखाद्- 
नियमेन सोभर्या आप्तं दीषादिकं नियम्यते । वृष्टिसाघनसौ भर एव दीषिति, अन्नाधसाधनलौ भर एव उर्गिति, 
स्वर्मघाधनसौभर एव उ इति दीषादि श्चन्यनिधनयुक्तसो भस्य दाखान्तरे कचित् पाठेऽपि वत्र दीषादीनां प्र्षे 
ऽप्यप्रा्ठ्वान्न प्रेत उदेश्यता । नन्व--चृष्टिकामादिपदेषु ब्श्यादित्राधनसो भरेषु रक्षणा दोषः । ब्र्यादिकामपुरष- 
सोषत्वमेव हि दीषादीनां वाक्यार्थः । नियमविभिरूाघवानुरोधेन ब्ध्यादिसाधनसौभरह्वारकं परं तत् सखीक्त्ियते; 
साक्षाच्छेषत्वे बाधके सति परम्परया तत्सखी कारस्य युक्तत्वात् , वृष्टिकामादिपदैः स्वलाधनसौभरदवारा ब्रषटयादे मौन्य- 
त्वेन बोधनसंभवाच्च । तस्मात् दीषादेकं सौभरेतिकसव्यतारूपम्, नतु वृष्टयादिफलसाधनद्रिति द्वितीवद्धितीये 
स्थितम् । फराय सीभरेतिकर्तव्यतानिधनगतदीषदीनां फलानुदका या सोभरातयोम्यता तजनकानां 
निधनगतहीषादीनाम् । करणसख रूपस्तस्पादकत्वेति } करणसखरूपरतद्भतयोग्यतान्य तरप्रमोजकस्वेवथः । तरप्रयो- 
जकस्य अङ्गयङ्कमावप्रयोजकख । अज्ञ श्रवणमननयोः । तत्र॒ दीपृगोद्योः । नसु-मननादविरूपं करणसहशारिणं 
प्रतिं श्रवणख श्रवणत्वरूपासापधरारण्येनेव प्रयाजादि रूपकरणसहकारिणं प्रयवधातादेरवघातत्वादिरूपासाधारण्ये- 
नाङ्ितवं खात्, नच--मुख्यषफरुजनकतस्पयौव परितस्यासा धारणफरोपकारकत्वस्याभावान्न तदिति--बाच्यम् ; कर- 
णस्वरूपतद्योग्यतान्यतरस्यापि किं चिदपेक््य सुख्यववेन तजनकतसस्वादिलयशङ्य॒लिरस्यति--नचेवमिदयादि । 

करणापूबोत्पत्तो - ागार्थस्य -उापचनूवेजनकतया भातदयोसरतान्मतननकसय । प्ररमापूरवोतप्रत तदथः 



८६२ अद्वैतसिद्धिः । | [ परिच्छेद; ३२] 

नेष: स्यादिति--वौच्यम्, पकफछ उभयोर्यागार्थत्वाभावेन विशेषात् । न--कपं परोक्षक्षानं 

लोके शाब्दस्य फकम् । तथाच शब्दातिरशयाधायकस्य श्रवणस्य साक्षात्कारफलजनकाङ्धित्वं कथ 
मिति- चेत्, साक्षाखं न जाति; नवा इन्दरियजन्यत्वादिकं नियामकं किंतु विषयगताज्ञाननिवत- 
कत्वमेवापरोश्चतने प्रयोजकम् । तथाचाज्ञाननिवतैकत्वं विषयपर्यन्तत्वेन । तश्चात्मपर्यन्तत्वादजा- 

स्येवेति नादष्टकद्पना । इत्थं चं परकरणवलादपि सिद्धमस्याङ्गित्वम् ; श्रवणस्य फलसंबन्धेन भराधा- 

न्यसिद्धावितिकतैव्यताकाङ्घायाः संभवात् । न--यद्यपि न (?) चित्तेकाश्यस्य सुक््मवस्तुक्ञानहे तच्वं 
दृष्टमस्ति; तथापि मननं न चित्तैकाग्यहेतु; युक्लययुसम्धानरूपमननस्यायुक्तस्व्षाङ्कानिवर्तैकताया 

द्व इश्रत्वेन चित्तेकाभ्यहेतुत्वकस्पने सति दष्टादान्यापत्तेः मननविधेरपूर्वविधित्वापाताच्च “मतिर्या 
वदयुक्तते' ति स्मृतिषिरोधाश्वेति-चेश्च; तादक्छक्कायां सव्यां नानाकोटौ चित्तविक्षेषस्य तस्याञ्च 
निचुत्तो युक्तस्ेनावधारणविषयकोरौ चित्तप्रबणतायास्तावत्पयैन्तत्वस्य दष्टतेन द्हान्यपूरवैविधि- 
स्परतिविसोघाभावात् । निदिध्यासनष्य तु विपरीतभावनानिवतैकता सकरसिद्धा । नु-तन्निवृत्तेः 
म ज्ञानहेवुता दष्टा रूप्यसंस्कारायुव्न्तावपि श॒क्तिसाक्षाकारदशयनादिति- चेत्; श्यं शुक्ति 
सिति ज्ञानानन्तरं तद्रजततया ज्ञातमिति स्खतेक्लोनगोचरसंस्कारसखेऽपि तद्रजतमिद्यस्मरणेन 
विपरीतसंस्कारनिधृत्तस्तत्रापि सत्वात् । नयु-रब्दसामथ्यरूपेण कलिङ्घन "ततस्तु तं पश्यते 
निष्कलं ध्यायमानः इत्यादिवाक्येन भिदिध्यासनस्यं फटर्संबन्धात् प्रकरणेन च श्रवणादिकं निदि. 
श्यासने सन्निपद्याङ्मिति-चेश्न; निदिध्यासनपदस्य बर्हिदैवसदनमित्यादाषिवं साक्षात्काररूपप- 
संबन्धे न शक्तिरिति शब्दसामरश्याभावात् । वाक्येऽपि योग्यतावलखाच्छरवणमेवाभ्याद्ियुते । 
लथाच तच्छरबणाद्ायमानो निष्कं ब्रह्म पदयती्यनुकखार्थस्यैव पयैवसानात् ! तस्माद् श्रटग्यः 
ओतप्य' इति द्चनेनाव्यवहितपाटरूपसन्निधानात् भवणस्य दीनेन साक्चादन्वयादङ्धित्वम् । किंच 

| गोडब्रह्मानन्दी ( लघुचन्द्रिका ) । 
परमापूर्वे जमर्नीये थागसहकारी । एकफलेत्यादि । यसिन्. परमपूर्ै जननीये प्रयाजादिर्योगस्टकारी, तज्जनक- 
त्वस्यावघातस्ादिरूपेणावधातादाव॑भावेन बिरोषादिष्यथेः । तथाच यस्मिन फटे सहकारिणं प्रल्यङ्गिता वाच्या, 

त्वमेव सुख्यत्वसुक्मिति मावः । शाब्दातिश्याधारकस्य शब्दफरशाब्दबोधजनकसख । साक्षात्कारफले- 
व्यादि । यसिनर् साक्षात्कारे जननीये मननादिकं सहकारि, तन्ननकत्येनाङिस्वं यदुं तत् कथमिल्यथः । पर्यन्त- 
त्वेन तस्संसृष्टस्वेन \ अन्न श्रवणजन्यश्ाग्दज्ञाने । भरकरणवटात् इतिकरतेन्यताका्काबरूत् । फरुसंबन्धेन 
वक्ष्यमाणरीलया ्टम्यः श्रोतथ्य' इति शरुयक्तेन फठसंबन्धेन । इतिकतैग्यताकाङ्घायाः सवनिष्ठायां एरुजननयोग्य- 
तायां जनकाकाङ्कायाः ! भावनानिवतेकता संस्कारनिवकैकता । रजततया ज्ञातं रजतत्वावच्छि्रपरकारतानिरू- 
पितज्ञानीयविदोष्यतावत् । स्ख्ादिति । तथाच रूप्यसंस्कारानुवृत्तौ ुक्तिमलयक्षमसिद्धमिति भावः । इत्यादाविव 
इल्नादिमन्नस्य बर्हिरवनादौ स्दीयघ्ठाघनताबोधकसवरूपसामथ्यैपरिव । फरसंबन्धे एरस्य गनिदिध्यासननिषट 
साधनत्वे । न दाक्तिः न बोधकस्वरूपसामर््यमर् । मच्रादिखाघनतिष्टमथेप्रकाश्चनसाम्यमेव श्व्दसामध्यविधया 
तिक्पनद्वास साधनताबोधकम् ,, नतु साधनबोधकक्दुनिष्टपमिति भावः । अभ्यादवियते तत इलयनेन परामृश्यते । 
“न चद्कुषा गद्यते नापि वाचा नान्येदवस्तपसा कमणा वा । ज्ञानप्रसादेन बिशयुद्धसर्वसतस्तु चते पश्यतः इल्यादि- 
वाक्ये कर्मणः पूर्वसुकछत्वास्स्यैव श्रवणरूपविचारात्मकस्य परामदौः । कर्मतवरूपेण परामरपि योग्यताबटात् 
अवणात्समकक्मभानम् । श्न कर्मणेति" निषेधस्तु तदम्यकर्मेणः; ज्ञानप्रसादपदेन मननाभीनबुश्चेकाग्यस्य, विश्यदध- 
स्वपदेन निष्कामकमोुष्ठानाधीनसच्वद्धेः ध्यायमानपदेन निदि्यासनस्यो कत्वात् अवयिष्टश्रवणलेव तस्पदेन 
वकुमोचिद्यात् । अग्यवहितपाेति 1 सुवणं भार्यं इुवैरणोऽख आतृष्यः इत्यादाविव अभ्यवहिवपरितेटविरोष- 
साधनत्वं श्रवणे निधिना बोध्यते । मनननिदिध्यासनयोस्तु शरोतम्य इलनेन भ्यवधानादेनरूपेष्टसाधनत्वबोधना- 
संभवात् करणेन भ्रवणाङ्गतानिश्चयेन श्रवणरूपेष्टसाधनष्वमेव बध्यते । यत्तु वशेपूणैमास्रयोः श्रूयते-हलाववः- 
नेनिक्ते उपराजीः स्वृणाती"त्राग्यवहितपछठतेऽप्युरुपराजिस्तरणमात्रे हस्तावनेजनं नाङ्गम्, अपितु ोग्यत्वात्तदुत्तर- 
करिष्यमाणेष्वपील्यस्य तृतीयप्रथमे 'आनन्तर्यमचोदनेःल्यधिकरणे उक्तत्वात् सन्निधानं नान्वयनियामकम्- इति 
तन्न; तत्र हि इस्तावनेजनस्य करसंस्कारस्वात् कुश्च प्रयोगान्वयिष्वेन तद्रारा करिष्यमाणस्वा थेवं रिङगमकरणाभ्यां 
युक्तम्: हृते च, रकरण फलान्वयप्पू्वमसिदधस्वात. लिङ्गस्य, च मननादौ सप्वेऽपि समरिधानसदङृतलिङ्गस्य 
नरुसमेन भे दुनानवपरतियामकसतसं भात, भत र “षइ वे दिप इतित योऽद्य गृ्ठीवा सोमच 



[ विबरणोक्तमियमोपपत्तिः ] गोडतरह्मानन्दीयुता । ८६३ 
निदिथ्यासनरूपभावनागप्रकर्षजन्यसरे साश्चात्कारस्य कामिनीसाश्चात्कारवत् अप्रमात्वापातः नच मूर- 
प्रमाणदाद्यात् भमा, ति तदेव साक्षात्करणमस्तु ? किं तदुपजीबिनान्येन पतेन-निदिध्यासु- 
नसहछतम्रनःकरणत्वमपि-निरस्तम् ॥ इलयद्धैतसिद्धौ मनननिदिध्यासनयोः श्चवणाङ्गत्वम् ॥ 

अथ विवरणोक्तमियभोपपत्तिः । 

वश्च श्चवणादिकं षिषवयावगमं भरत्यन्वयव्यतिरेकलिद्धोपाय इति तद्धिधेनोपूर्वविधित्वम्, कित 
नियमविधित्वसेव । नञु--भत श्रवणस्यापरोश्षफठं अति साधनत्वम् तचचान्यतो नावभेतमिव्यपूर्व- 
विधित्वमिति- चेन्न; गान्धर्वेशास्नविचारे पदजादिसाक्षात्कारे हेत॒ताया दश्टत्वात्। नच--दतावता 
शाखविचारः स्वेनार्थंसाक्षात्कारषेतुरिति न सिद्धम्, धर्मशाखविचारे व्यभिचारादिति--वाच्यम् ; 
अपरोक्षाथेकशाद्विचारसेन साश्चात्कारजनकतायास्तदसेनवङेन सिद्धेः । 'आमाच षडजादिवद्- 
परोक्षः न धमौदिः । नच--अपयेक्षे विचारयैयश्यैम्, नदि यद्यदपरोक्षं तचद्धिचार्यत इति नियम 
इति- वाच्यम्; अपरोक्षे बिचायैत्वनियमाभाववदषिचायैत्वनियमो.ऽपि नास्ति 1 षड्जादावपरोः 
सऽपि बविचा्यत्वद्ैनात् तद्वदेव साफव्यसंभवाश्च । सन्दिग्धत्वसप्रयोजनत्वयोरेव सर्वे विचा 
यत्वे भयोजकःत्वात् । पतेन--विचायशाखरथस्य साश्चात्कारयोण्यस साक्षात्कारे स हेतुरिति न 
युज्यते, कारान्तरे साक्षात्करिष्यमाणत्ेन तदोग्ये विवादाय खर्गनिध्याधो विचारेण तदभा- 
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गोडब्रह्मानन्दी. ( ठश्ुचन्द्रिका )। 

यजते परा वा एतस्यायुः प्रण एति योँऽद्चं गृहासी"यनारभ्य शतम् अं्मदाभ्यभिति यागनामनी, कंशौ यजलय+ 
भरवणेऽपि गृह्णातिचोदनासामान्येन ज्योतिष्टोमप्रङृतिकत्वात् वदीयद्रव्यदेवतासंबन्धेन यागत्वसिद्धिक्षंभवात् ३ तथाच 
नान्ना सेदाज्योतिष्टोमात् भिन्नौ यागावेताविलयाशङ्खयाद्म्यस्याभ्यवहितपाडात् ग्रहणेनैवान्वयाद॑क्तौ च यजतेर- 
श्रवणात् अहणख संस्कारस्वेऽपि नामसंभवात् अहणे एव नामसेदाव् भक्ते विधीयते । ते च उ्योतिष्टोमङ्के इति 

द्वितीयतृतीये सिद्धान्तितम् । त्सरा चा एषा यन्ञखय तसाद्यद्छिवचित् आशीनमक्षीषोमीयात्तेनोपांद् चरन्ती"ति 
ज्योतिष्टोमे शुतसुपांशचप्वमभ्नीषोमीयम्राचीनसख पदाथेखाङ्ग, नतु यज्ञभागस्य । यक्किचिदिद्यनेनोक्तपदारथेख 
यज्ञसेयनेनोत्तयल्ापेक्षया सन्निधानादिव्युक्तं नवमग्रथमे । किंच "्वेदान्तचिक्ञानसुनिधिता्थाः याच्रायैवान् पुरुषो 
वेदेण्यादिवक्येषु श्रवणद्दौनयोः साधनसाभ्यबोधकत्वं निःशङ्कम्, विज्ञानशब्देन सपनो सुनिश्रयख 
वेदन्तज्ञानमात्रेणासंभवास् , विकाड्दसाथक्यानुरो धाश्च; आचार्यवत्वस्य बिष्वारसंबन्धेनेवोक्तस्वाश्च । भन्यथा तैवणिः 
कमान्रखास्याचायसंबन्येन वाक्यवैयथ्यादिति ध्येयम् । निदिध्यासनस्य दुश्ौनजननयोग्यतामभ्युपेत्यापि स्ञिधानस" 
हिवयोग्यवया श्रवणसखेव दर्ञनान्वय इत्युक्तम् । वस्तुतो निदिध्यासनस्य न सेलयारयेनाह--विचेति। भूखपमाः 
णदाद्धौत् निदिध्यासनभरयोजकबेदान्ववाष्यस्य निर्दोषत्वात्. । पतेन उपजीभ्यवेदान्तवाक्य्यैव करणत्वसं भवेन ॥ 
मिदिध्यासनरूपसहकारिभूं चेदान्तवाक्यमेव धाच्यम्, तथाच तदेव करणमस्ति भावः । समसः करणस्वस्य 

ङुश्राष्यङ्कसस्वात् सुखादीनां साक्षिभास्यस्वात् ग तस्करणस् ; करणष्वेन ह्प्तवाक्यादेव साक्षात्कारसंभवाच्च । नच-- 

सा्षास्काराव्यवहितपू्वं॑घाक्यानुखन्धानक्पने गोरवमिति--षाच्यम् ; निदिध्यासनस्य चाद्तवे तदयुसन्धानख 
भवद्यकल्वात् , स्षटतितवे सत्रैव वाकष्यविषयकःवसंमवात् बाक्यसंस्कारादेः प्रवं स्वादिति भावः । यत्तु--धतमतसयव 
निदिध्यासनम्, अतसतन्र श्रवणमनमे शपक्रारकत्वदङ्गे--दइति, तच्तुच्छम् $ परतावकाष्यङ्ग्वासिद्धेः तदुदेशेन वित. 
दयेव शशुङ्गरपष्वात्, उत्तरवर्तिनोरपि मनननिदिध्यासनयोः श्रवणो फठोपकायङ्घवास्तभवात् । जत एव त्वा मत्वा 
तथा ध्यात्वा शदुक्ञानविपययो । संशयं च निराकृ रुमते ब्रह्मदर्शनम् इति स्यति रयत ता् । - तसात् ज्षभ्य- 

माकालुवचनयत् "ततस्तु तं पश्यते निष्करं ध्यायमान, इश्र कटकारकगतस्वेन श्तं ध्यान, ऋदु संस्कारकतय्ना भवणा- 
ङगम् । निःसन्दिग्धलाक्यान्तरे तत ईति पञ्चम्या च. निः खन्दधहेतुताबो निकः वणस दक्शेनप्थैवात् ५ तके 

सि्यादि-धवणस्येव शोषिता ॥ दति ठघुचन्दरिकायां मनननिदिध्यासनयोः अनणाङगसवनिरूपणम् ॥ 
क । 
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वादिति- निरस्तम्? निध्यादिसाक्षकारे तदस्िकषौदजातेऽपि विचारस्य वद्धेठुता न गच्छति । 
तत्र विचार इन्दियसहकारित्वेन त द्विलम्बेन विकम्बात्, प्रृते तु शाब्दत्वात् साश्चा्कारस्य न तद्- 
पेक्ला; अपेक्षयोग्या्थैसाक्षात्कारेन कायैच्वस्य तादृयार्थकरासख्नविचारत्वेन साधनत्वस्य सत्वात् । 
पतेन-प्रक्तकायैविजातीयकयै परृतविचारविजातीयविचारस्य हेतुताङ्कसिमात्रेण तस्यापूवैविधि- 
त्वत्यागे अपू्वविधिमागरोच्छेदापात इति--निरस्तम् । नठु-पक्षिकप्रासो नियमः, सा च साधनन्तर- 
्रासचै, नच रूपादिरिदितात्मन्ञाने तत्पाषिरस्तीति--चेन्न; निर्विंोषात्मनि मानान्तराप्राप्तावपि आत्मनि 
सामान्यतस्तसपा्तिरस्तीति नियमर्संभवात्। यथाऽपू्वीयेषु नीहिविशेषेषु नखबिदलनादेरधाघ्तावपि 
जीिसामान्ये तरपराप्त्या ीहीनवहन्तीति नियमविधिः । नलु-बीदहीनवहन्तीस्यजर वीहिपद्मपूरवीयद्ध- 
व्यपरं नतु जीहिसा्रपरस्, अन्यथा यवेष्ववधात ओपदेशिको न स्यात्, नीवारेषु च अीहित्वाभावेः- 
नातिदिष्टोऽपिः बाध्येतेति नवमे स्थापितत्वेनापूर्वीयद्रव्य एव नखविद्लनादिभािवैक्तव्यग् 1 अन्यथा 
ेत॒भ्यमात्रे पवघातनिथमे द्रव्याजेने याजनादुपायनियमवत् तस्य पुरुषार्थेत्वरसद्गेन खोकरिकेष्वपिं 
बरीदिषु दखने परत्यपेयादिति--चेच्च; नियम्य मानावघातस्यापृ्वंयद्रव्वमाजविषयत्वेऽ पि सामान्यविष- 
यकपराष्टयैव नियमोपपन्तौ विशेषविषथप्रापेरनयेक्चितत्वात् । नच-निर्विंशेषसविरोषरूपविशिशद- 
यानुगते विरोषाभावादिद्धासा वेदान्तवे चिन्मात्रे न मानान्तरपासिरिति--वाच्यम्, उभयानुगते 
सविशेषतया पमेयता्यां मानान्तरषतिः सत्वात् । सजातीये पास्यापि यच्च सजातीयान्तरे नियम- 
संभवः, वदा किमु बाच्यमेकसिन्नेवात्मनि अवस्थातिरोखेण मानान्तराघ्या विशेषान्तरे नियम 
इति । नच--एवं विदोषान्तरे प्राया विरोघान्तरनियमे वेयधिकरण्यमिति- वाच्यम्; व्यक्तिसामा- 
ताधिकरण्याभवेऽपि अनन्यगल्या सामान्यधर्समादाय खामानाधिकरण्याङ्गी कारात् । नजु--अञ्ा- 
स्येव गतिरस्ति अपू्ींयव्रीषिषु नियमादष्ठाजनकस्यापि दलनस्य भािरस्ति । नहि यच तेन वैतुष्यस- 
स्पादनं ततर तत्थराधिः किंतु शाक्तत्वे् भसक्तिमात्रमिति-- चेन्न; वं तदोग्यत्व मिति पय वसितोऽ्थः । 
तच तल्ञातीयेऽन्वयी नतु ततर, तथाच वैयधिकरण्यतादवस्म्यम्। धङतेच सविरोषनिर्विंरोषरूपद्- 
शाद्वयालुगतैकात्मविषयतया वैयधिकरण्यशाङ्ानवकादराश्च । तच्वकौमुदीङूतस्तु-'यथा मन्थ 
ज्ञानस्य कल्यसूज्ारमीययादकवाक्यादिनापि अाप्तस्वेन पक्षे अप्ा्षमच्मसाध्यतवं नियम्यते मन्धेरेव 
स्मृतिः साध्येति तथा वेदान्तमूख्लीद्यद्रसाधारणस्छति पुराणादिमराध्या पक्षे अग्रात्तवेदान्तश्चवणा- 
दिपरिपूरणा्थो नियमः । "तस्मात् न ब्राह्यणो वेदिकमधीयीत' इति श्रुतेः श्रोतव्यः श्रुति वक्येभ्यः 
इत्यादिस्खतेध्वेति- आदः । नच-“इतिहासषएुणणाभ्यां वेदं समुपञये'दित्यादिस्मृतिविरोधः 
अविचारिते उपंहणायोगादिति-- वाच्यम्; वेदान्ततात्पयेनिणैयाय तद्धिवारप्पक्षायामपि बह्म 
ज्ञाने तदिचारायेश्ाविरहात् । नच--कमं बिषयक्स्रतिभिः क्म॑ज्ञानस्येव बह्मविषयात् भार्तादेरि- 
तिहासादपि साश्चाङ्हयक्ञनस्योदयात्् बह्मक्ञानेऽपि तद्पेक्ेति- वाच्यम्; उभयत्रापि स्परत्यादेः 
खातव्येणाप्रमाणतया श्रुतितात्पयेनिणीयकत्वात् । अतपवोक्त-विदं समुपृदये"दिति, नतु 

“~+ > 

गोडबरह्यानन्दी ( रघुचग्द्रिका ) । 

अपसोश्चयोग्या्थसाक्षात्कार्त्वेनेति 1 बिचार्यमणेष्यादिः । तेन विन्वारं विनापि दाघ्यरादेराप्मसाश्चाव्कारेऽपिं 
यागाञ्जनादिना स्वगेनिध्यादिसाक्षाष्कारेऽपि च न म्यभिचारः। उच्छेदापात इति । खगादिष्रिजातीयफले यागा. 
वििजातीयन्रियाया हेतुत्वादिति भावः । बाध्येतेति । येन येन दसोदयपूर्वसाधनवश्यञुपक्तं, तेन तेन चिक्य पूर्व 
साधनद्रन्यसुपङ्यादिल तिदेशेन नी वारेष्वषघातादिसिद्धिः । प्रीहित्वेन द्भ्ये विशेषिते तु सा न स्यादिति भावः । 
आतिैकम्येति पाठः । अप्तेषे्छयखवादिति पठे ठ पूवोक्तं न युरूमिति देषः । शत्यत्रेधादिति । याजनादिनैव 
जम्यमाजेनीयनिति लिय मजन्याद्ष्टस्य सार्थैकषयाय याजनाद्यन्योपायेन द्रव्याजते यथा अत्यवायः करप्यते, तथावधातेनेषं 
चेत्यं साध्यपरिखत्र रत्साथैक्याय दुरनादिना देतुष्यसम्पादने तखछहपना श्यादिति भावः । सविशेषनिर्विेष- 
द्याजुस्युतेति । सविशेषतादाम्ययुक्त निविंशेषादव्य्वाभिं ` चेदयथेः । सनिरोषे अदत्तस्य भरमाणस्य डुद्धमषि 
विषब इति वत्रापि तघ्पाततिरिति भावः । संभवा ु ेणेवम् -। सविशोषनिविंदोषयोसतादारम्यादिरूपयेकजातीयस्व- 
स्यापि संभवात् । प्रहणकेति । सं्रादकेत्यथैः.। निणीयायः तद्विचारेति. । निणैयसुदिश्य तद्विवारानुष्ानेख्ेः । ्ह्मशचाने ह्मपाद्रातकारसुब्िदय । तद्विचारेति ।- तद्विवारावुष्ठनेथः । खातच्येण शतिनेरपेश्येण । सभ्रभा- 



[ ्रचणादिरविधेयत्मोपपततिः 1 गोडजद्यानन्दीयुता । ८६५ 

वेदा जानीयादिति यत्ु-“भोतध्यः श्ुतिवाक्येभ्यः इयादिकं धतिमूटपरमाणामिप्रायकम्-इति, 
तन्न; पञ्चमीभरतीतदेत॒त्वस्य साक्षात् संभवे पारस्पर्थैकर्पनायोगात् । नच--विरकोषण नानाराखाथ- 

सग्रहादिरूयेणेतिहासादिना तक्छनिश्चयदयनाव् सति च तसि विविदिषाद्धाय तदश्यीय अन्तः- 

करणशयुद्धेरनयेक्षितत्वात् भपरोक्यस्य विषयभावादेव सिच्या वेदजन्यत्रहमज्ञाने हतिदाखजन्थाद- 

विकस्यापरोक््यस्याननुभवेन तस्य नियमादश्रासाभ्यत्वात् ज्ञानस्य च खप्रागभावनिवतेन दव अक्षान- 

निवर्तने अदृष्टनिरपेक्षत्वात् अन्यस्य च नियमादष्टसाध्यस्याभावात् न नियमविधिरिति- वाच्यम्; 

“तयेतं बेदाडुवचनेने'वलयादिश्ुतिवलात् यक्घादिजस्यादष्टस्य चियमाद्रस्य च विविदिषाद्धारकान्तःकरः 

णदयुद्धरेव सवौदष्साध्यायाः संभवेन क्ञानखरूपोप्रकारितया तच्साध्या्ञाननिवृत्तौ तदपेश्चत्वाञखच 

विचायुक्ततदयु्तक्मजस्यफाखगतनचिराचिरस्वरूपातिदायवत् नियमाद एजम्यसाक्षात्कारे तदजन्य- 
तस्वनिश्चयपिक्चया तिशयकव्पनस्यावदयकत्वाञ्च नियमविधित्वखंभवात् । तसात्-- 

नियमादृष्टसाध्यस्य व्यादल्वस्यापि संभवात् । श्रवणादेनिंयमनं सवय बोपपदयते ॥ इति । 

अतण्व शुद्रधणीतात्मभरवन्धादिधासिनिमित्तकाप्राततं पूरणार्थं नियमविधिरित्याचार्यान्तसोक्ति- 
रपि व्याख्याता ॥ इति विवरणोक्तनियमोपपत्तिः ॥ 

अथ श्रवणादेर्विधेयत्वोपपत्ति; । 
नत~ किमिदं भवणं नाम ? दाक्तितात्पयीबधघारणं वा, तद्वि शिष्टराब्दावधारणें बा, तात्पयेप्रमाप- 

कशिज्ञावधारणं वा, आगमाचायोपदेराजक्ञान वा । नाद्यः; अवाच्ये जह्यणि शाक्टयसं भवात् । 
तात्पर्यमपि न तावदापातधीजन्यस्य विचारनिवर्यस्य संशयस्य धर्मिणि; तस्य प्रागेव निञश्ितत्वेन 
तज्जिश्चयाधै तात्प्यनिश्चयसाचनस्य विचारस्य वैयथ्यात्, अन्यथा विचारानन्तरप्रपि संशयादिः 
प्रसङ्गात् । नापि संशयधर्मगतप्रकार विशेषे तद्धिशिष्टे तदुपरुक्िते वा अखण्डार्थंताहानेः, अवधा 
रणस्य ज्ञानत्वे विधेवत्वस्थ त्वयानङ्गीकारात् । अतपव न द्वितीयादि । नापि गुरमुख द्देदान्तानां 
बरह्मणि संयोजनं . श्रवणम्; तस्यायपक्षानतिरेकात् । नापि बाक्यविशेषप्रयो गरूपवादकथाध्रवणम् ; 

५ ०९०, 

गोडब्रह्मानन्दी ( रषुचन्दिका ) । 
तयेति । धप्रामाण्यशङ्कादून्यत्तानातुपधायकतया । श्ुतितात्पयैनिणीयकसत्वात् शतिलायेक्षतया प्रामण्यस्येव 
चाच्यस्वेन श्चुतिजस्यक्तानस्यावक्यकस्वात् न स्मरतेः भ्रमाणत्वेनोपयोगः । अध्ययनसिद्धवेदाथज्ञानखाध्ययन विधिना 
तिय मितत्वादिति भावः। अन्यस्य विशिदिषाद्वारकान्तःकरणशुख्धाधघन्यसख । यक्ञादिजन्यादष्टस्येति। नियमा. 
न्यस्य यत्तादजन्याद््टसेद्य्थैः । नियमादष्टस्य ज्ञानखरूपो पकारतयेत्यत्रान्वयः । उभयोक्ञानोपकारिते देठमाष्ट~-~ 
विवि दिषेत्यादि । चित्तछ्दिद्धारा निलयनेमितिादिप्रधानकमैमात्रसेव यज्ञादिशुलया वितरिदिषा्भैर्वबो धनात्तद्व्याह- 
तप्रिति भवः । तत्साध्येति 1 कानसाध्येयधः । तद्पेश्चत्वात् प्रतिबन्धकपापनिदृततिद्वारा नियम्रादष्टपेश्चष्वात् । 

भ्रारञ्धभोगरैतुकमोदिवत् प्रापान्तरसख न्षानभरतिवन्घकस्वस्य 'पेहिकमप्यग्रस्तुतरतिबन्धे तदरौनादि"ति स्यायसिद- 
तया तद्पेश्त्वमिति भावः । विद्यायुक्तेति 1 अङ्गावबद्धोपा्तनायुक्तेखथेः । सिराचिरेत्यादि 1 यदेव विद्यया 
करोति श्रद्धयोपनिषदा तदव यीयैवन्तरमि'ति शुतेरक्तोपासना स हितासहितकर्मैणां विरा चिरफरुजनकस्वमिकव श्रवणे 
नियमदिधिवरादेव तदीयतिपमनिधिसहितासरहितवक्यसखय विरा चिरसान्षास्कारजनशस्वं कर्ष्यते; अन्यथोन्तविधि- 
वैय्यापर्तेः । तथाचोचनियमादृष्टनारयत्वेना बिदयानिदृततिप्रतिबन्धकपापस्य कटपनाया अभावेऽपि न क्षतिरिति भावः ॥ 

तकैरिव्यादि-घ्रवणादेनियम्यता ॥ इति कषुचन्दिकार्यां विषरणोक्तनियमो पपत्तिः ॥ 

हाक्तितार्पयैति 1 श्ब्दशचक्तितास्प्येयथः । संदायस्य धर्मिणि संशयकोन्योः सलत्वादितदभावयोरन्यतराश्चये 
अन्यथा लिशते संशयमङ्गीङ़लय तस्पा्धक्योक्त । तद्रोघोपयोभिन्या अवधारणीयायाः छद्धबोधोपयोगित्वेनाव- 
धारणीयायाः । वबिदिष्टशन्ि्ञानाधीनविषिष्टोपरियतौ सद्यसेव तदधीनश्ुद्धोपस्थिदया श्चद्धभ्रमोदयात् शुदधप्रमा- 
भ्रयोजकोपस्थितित्रिषयनिचिष्टरक्तत्वेनाव धारणं छदबोधहेुरिति भावः । तत्तेन “यदि शदप्रमाप्रयोजको परस्थिति- 
विषयबाक्तं न् स् तदा शुद्धोपरूमादियुक्ते न स्यादिति, त्स्व । नच--स्त्र रो किकादियाक्येखु तकसं 

अप, क्त १०५४ 



८६६ धदवेवसिद्धिः । [ परिच्छेदः ३ ] 

तत्र भ्रवणपदपरयोगात् । अतप्व मनननिदि्यासनयोरपि न बिधिः, तयोरपि हानानतिरेकादिति--- 
चक्ष, आदयपश्चस्यैव श्षोदश्चमत्वात् । नच ततन शब्द्शकयसंभवो दोषः शद्धे शक्त्यसंभरेऽपि 
तिशिष्वरक्तेस्तद्धोधोपयोगिन्या अवधारणीयायाः संभवात्, तात्पयंस्यापि संशायधर्मिणो निधितच्व्ेन 

तत्राख॑मवेऽपि संशयकोच्छुपलक्षिते निर्वदोषे संभवेन विचारावेयथ्योत् । नचाखण्डार्थताहानिः 
खरूपमानो परश्चकतया अखण्डाथैताया. उपपादितत्वात् । नचावधारणस्य क्ञानरूपतया अविधे- 

यता५ वस्य॒ तर्कत्वेन क्ञानविजातीयचेतोचृच्यन्तरत्वात्, छरे्वराचार्यः अव णादिक्रिया तावत् 

करंन्येह भयलतः इति श्रवणादौ क्रियाप्दप्रयोगाव् 1 एवमेव मनननिदिभ्यासनयोरपि विधेयत्वसु्चे- 

यम् । नच-तात्पयेरूपे विषये उपक्रमादिरूपे च ध्रमाणे सति जायमानस्य तस्थ क्ानवदिभौवासु- 
पपन्तिः तद्रदिभूतवाग्बेनूपाखनादो प्रमाणवस्तुपरतन्नस्वादरोनादिति- वाच्यम् $ मन्मते लिङ्गस्य 
धरामाण्यानभ्युपगमेन सति भ्रमाण इव्यच्यैवामावात्> उपक्रमादेः प्रमाणत्वपक्षे तत्पूवैकारीनत्वेनास्य 
प्राणे सतीलेतदंशासिद्धेः । तसात् धवणादेर्थीरूपतया मनोन्यापारत्वेन विघेयत्वोपपत्तिः ॥ 
सिद्धान्तविन्दुकल्परतिकयोर्विंस्तरः । यच्चायुवादित्वादिवणैनं वाचस्पत्य, तत्र् भस्थानान्तरत्वानन 
विधित्वोक्तिविरोधि ॥ इत्यदैत सिद्धो ् रवणादेर्विधेयत्वोपपत्तिः ॥ 

अथ जिज्ञासासूत्रस्य श्रवणवि धिमानमूकत्वम् । 

एवं विचारविधायकथ्रवणविधिरेव जिक्ञासासूघ्रमृखम् । नच--विचारविधौ ध्रवणसाध्यापयोक्च- 
ज्ञानाधीनाया अपरोक्षन्ञानकामनाया अधिकारिविश्ेषणत्वाङ्गीकारेण अन्योन्याश्चयापात इति-- 
वाच्यम्; अधीतवेदस्य विदितपदपदार्थसङ्गतिकस्यापाततो जायमानपसोश्चक्ानाधीनापरोक्षक्ञान- 
कामनाया अधिकारिषिशेषणत्वेनोक्तान्योन्याध्नयानवतारात्। नच-जिक्नासास्त्रोक्तो विचारस्तत्त- 
निर्णायकन्यायादुखन्धानरूपः, अन्यथा स्यायभ्रथनास्मकशाखारम्भसिद्धये तत्कतव्यतोक्लययुक्तेः, 
इतरस्य वेदेतिकतैव्यतात्वाचुपपत्ते्य, वणं च नोक्तन्यायाजुसन्धानरूपं मननामेदधसङ्गत् अतो न 
श्रवणविधिनिन्नासासञयोमलमूलिभाव इति-बाच्यम्; निल्ञासासुत्रस्य धरवणत्रिधिसमानविषय- 
कतया मूरूमूिभावराभावेऽपि शवेणविधिविषयशक्तितात्पयौबधारणात्मकधवणाक्चिप्तोपक्मोप- 
संहारादितात्पयेलिज्गविचारमादाय सखमानविषयत्वसंभवेन तदुपपत्तेः । मननं तु श्ुवस्यार्थस्य 
युक्तिभिशिन्तनमिति न तदभेदोऽयि; अ्थौक्षिप्तविचारस्येतिकतेव्यतात्वेऽपि तात्परयीवधारणसरूपे 
श्रवणे उक्तस्याङ्गित्वस्पानपायात् । यचु-युकिभिरयुचिन्तनं नाम यदि ्वणनिश्चितस्य तात्पर्यस्य 

(५ 

गोडग्रह्यानन्दी ( टघ्ुचन्द्रिका ) 
नपिक्षा; शक्तितार्य्॑ञानेनापि शाब्दधीददौनात्, तथाच तात्प्यज्ञानत्वेनैव करणत्वात्तकैविधिनं युक्त इति-~ 
चाच्यम् 3 तावतापि तात्पयेस्ेव तकख खोत्तरश्चाब्दशोधे कारणस्वाविघातात् छोकरिकादिवाक्येष्वपि तातपर्याजुमापक. 
लिङ्कामाचख तात्प वे नारादकेनोक्तरीलापर्तिसंभवाच् । शरामाप्यानभ्युपगमेनेतिः । व्याप्यत्वेन श्चायमाने 
छान वा नानुमितिकरणस् > फंतु तजन्यसंस्कारः पश्चधमेताज्ञानं च त्िष्ठशक्तिरूपोदोषरेतुरियेव मन्मते खीक्रियत 

, इति भावः। अस्य ताप्पयौवधारणख । तत्पूवैकाटीनत्वेन विप यातुमाना्मिकाया उपकमादिदेतुकतास्पयौनुपिते 
पूवकालीनत्वेन ! उणानुमिल्यधीनतास्पर्यसंशायाभावसोक्ावधारणे शब्दो जननीये द्वार्वादुष्तावधारणात् पूर्व 
नोक्ानुमितिः। नच--भापत्तरपि मानसन्ञानव् परिति--युूम्र्; तस्याः भमस्वेनादिधावृत्तिष्वेऽपि वाधकाटीनेश्छा- 
जन्यत्वेन कानखामावात्, पुरषेष्छाधीनःवेनायदृत्तिमात्रयय पुपरतन्नतवेन इ्ानत्ाभावाव् । अनुवादत्वेति । 
ओकष्य इयदेविभित्वाभावेलथैः ॥ आदिपदाद् “सहकार्थन्तरविषिभित्यादिसूतरस कत्वा चिन्तालादसंग्रहः । तरि. 
स्यादि-भवणदविधेयता ॥ इति छषुचन्दिकायां ्रवणादेविधेयत्वोपपन्तिः ॥ 

विचारविधायकेति । उक्तरविभायकेत्यथः । आपादतो जायमाने ति । वादिकः विनैव जायमाने, 
विषयतया मूलमूलिभावाभायि विषयतया चो पूक्धिभादः सद्भवे हिक्कविवारं रिङ्कपिणीयकतकेय् १ 



[ जिज्ञासासु० श्रवण० भूखकतम् ] गौढत्रह्यानन्दीयुता । ८६७ 

तद्धिषयशब्द्स्य चा सरणे, प्रल्यमिज्ञानं वा, संस्कारदाव्यफलक श्रवणसमानाकारमभिज्ञान्तरे 
वा तर्हिं तस्यावदयकश्रवणा्रस्येव सिद्धेः मननविधिवैयथ्यं, त्रिविधस्यापि तस्य श्चरवणानन्दमेत- 
य॒क्स्यनपेश्षत्वेन “श्रोतव्यः श्युतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्चोपपत्तिभिःरिति स्मरतिविरोधश्च, “श्रवणं यावद्- 
ज्ञानं मतियौवद्युक्तताः इति मरननस्य भअवणानिवर्तिताधुक्तत्वशङ्कानिवतेकस्वप्रतिपादकस्छतिबिये- 
धश्च इति, तन्न; अनुचिन्तनसय श्वुता्थ विषयकयु्तायुक्तत्वादिष्ंशय निवतंकयुक्त्यजुखम्धानरूपत्वेन 
विवक्षिततया त्वदुक्तदोषानवक्षाशात् । नच-पवं युक्तायुक्तत्वसंदयग्देः संशयपूरैपक्चसिान्तात् 
मीमासाशाख्रथितात् संदायादिनिवर्तकात् न्यायजातादन्येनानिवृत्ेः तादशान्यायश्रथनादकमी- 
मा सशालारम्भोपयुक्तविचारकर्वैव्यतां अतिपादयदाद्यखञं मननविधिमूखनेव स्यात् वतु श्रवणवि- 
धिमूरमिति-वाच्यम्; तात्पयै विषययुक्तायुन्तत्वादिसं शयादिनिवतकविचारापेक्षया तात्पर्यनिणौ- 
यक्श्रवणाश्चिप्तलिङ्कविचारस्याभ्यदहिंततयए तदा्चेपकश्चचणविधिमूरतवस्यैव वक्तुं राक्यत्वात् , 
युक्तायुक्तत्वविचारस्यालुषद्भिकत्वाच्च । यद्धा--समन्वयाध्यायोक्ततात्पयनिश्चायको पकरमादियुक्यनु- 
सन्धानं भरवणे, दितीयाध्यायोक्ताथोसत्वशङ्कानिवर्तकयुक्त्ययसन्धानं मननम् । नञु--एवं विवर- 
णोक्तिविरोधः योक्तिकासंभावनाविपरी तभावनानिरासितकौणां भथमक्रानान्तभूतत्वात् इत्यादिनां 
अथोपत्तीनामपि रवणान्त्मतिमुक्त्वा “बह्मात्मत्वधिप्ररीतभावनाप्रचय निमिनत्ततदेकाग्नवृत्ययोग्य- 
त्वमसंभावना, विपरीतमावना तु हारीराध्याखसंस्कारप्रचयः” इत्यादिना असंभावनानिवतेकस्य 
मननस्यार्थनिश्चयानन्तरभाविभावनाप्चयहेतुदिततेकाश्रयहेतुताया प्वोक्तत्वादिति- चेन्न; भिन्न- 
प्रस्थानतया विवरणविरोघस्यारङधिचित्करत्वात् । नच निन्ञासादुस्यांरो मननविधिमूखत्वापातः; 
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गोडन्रह्मानन्दी ( खघुचन्द्रिका ) । 
छ्ालारस्भोपयुक्तविचारकतेव्यतां शाखाधीनविचारे परदृततिेठुधीविषयी भूतं विचारकर्ैव्यताम् । अभ्यर्दित 
तया श्रवणखङ्गित्येनाङ्गाततद्विषयगयुक्छस्वशङ्ानिवतेकतरिचाररपरम न नाद्भ्यर्हितत्वात् श्रवणनिर्वाहकविचारखम्र्हि- 
तत्वमिति भावः । आुषङ्िकत्वात् नान्तसीयकश्ात् † तप्पर्यविषये अयुक्तस्वशङ्कानिवतंकविचाररूपमननाद्. 
संराये असति ताष्प्वैऽष्योचियावार्भितसंशयोदयात् तत्प्याबधारणा्थप्रदरच्यैवोक्तसंरायनिवृत्तिहेदुबिचारस्याप्यनुष्टान- 
लाभात् तत्ककब्यतायाः प्रथगुक्तिव्यैर्थेति भावः । अथवाऽभ्यदहिंतस्वादियनेन करणीभूत्चञ्दगतातिन्षयाधायित्वेना- 

अ्य दितं यत् श्रवणं, तत्सरूपनिष्पादकत्वेनोपन्छमादिविचारस्य मननाचपेश्चयाभ्य्ितस्वमुक्म् । आचुषद्धिषत्वादिि्- 
नेन दु श्रवणल्याद्वित्वेन तदिष्छाभरयुक्तावुष्टानकत्वरूपमानुषद्विकत्वं मननस्योच्यत इति ध्येयम् । यद्वेति । "वेदान्त- 
वणं यचदुपायस्तकं एव वा । श्ुतििङ्गगदिको न्यायः शब्दक्तिनिवेककृत् । भागमानिनिश्चिखै मन्तम्य इति 
पयते । वेदसब्दाजुतेधेन तकरोऽपि पि नियुञ्यते ॥? इति सुरेश्वरायार्योक्तिः वेष्ान्तानामरोषाणामादिमथ्यावसानतः । 
अह्यास्मन्येव तादर्यगरिति धीः आअवणं अवेत् । समन्वयाध्याय एतत् सुत्त ती्थकरादिभिः । तक्षः संभावनाथाश्च 
दवितीयाध्याय ईरिताः ॥° इति रि्ारण्याचायेक्तशरेति शेषः । यौक्तिकेत्यादि' 1 आत्मेकस्ववि्ाप्रतिपत्तये सर्व 
वेदान्ता आरभ्यन्त इति आष्ये भरतिपत्ति्चब्दवेयभ्य॑माश्चङ्यासं मावनाविपरीत मावनानिवतैकतकौधीनं प्रतिष्ठितत्वं 
मतिपत्तिद्ञन्देनोच्यत इति म तदवैय्थ्यमिति पड्यपादिकायासुन्तम् । आत्यैकस्वविद्या शाड्दप्रमाणाजाय माना अपरोश्च- 
विषयकत्वेन अपरोक्षरूपापि वित्तस्य तिक्ातादोषाह्धिपरीतसंस्कपरदोषाच्च परोक्चरूपेव नाविच्यानिवतिंका । मनन्- 
जशितप्रमेयाद्िसभावनायुक्तं बह्माप्मभावनाप्रचयरूपनिदिभ्यास नार्थीनेकाञदृत्तिथु कतं चित्तं॑सहङ्य चछब्दभ्रमाणेन 
जतिता सबिद्यानिवतिका । तसादुष्कतर्वकब्देनो्वित्तयुष्यते । योष्कासं मावनाविपरीतभावना निर सिलको्णां 
अथमक्लानेऽन्तश्रूतत्वादिति तश्रयविवरणवक्यसंकषेपः । अथौपपन्तीनाम् अभौयुक्ततवशङ्खानिवतेकमननास्यतकषौ- 
णाम् । प्रचयनिमित्तेति तदेकापदृत्तिचित्तविशचेषणे, भचयजनितेल्थेः । प्रचयदेत॒चिच्तेकाप्रयेति ॥ अचय 
जनितैकाम्यद्तीलयपः । यचपि बरह्मारमस्वनिपरीतभा वनेलादिवाच्यमन्त यू तस्वादित्येतद्वाक्यस्य पूर्व स्तःपरामाण्य- 

व्यवस्थायाः पूष्मुक्त, तथापि सुखं च्यादाय शपितीलयादाविवान्तगतिुक््वेलत्र विपरीतपौवापर्थ बोध्यम् । 

विरोधस्वाकिंचित्छरत्वात् व्रिरोधो यदि खात् तथापि तद्य पूर्वोक्तयदरेखादिमते बाध्कत्वामवात् ॥ वस्तुतस्तु 

तद्विरोधो नास्येवेतिं भवः । नघ--प्रथमनज्ञान इत्यस्य छ्वण इलथेकत्वान्मननस्य श्रवणान्तगेवयुक्त्या बाधकस्व- 

पिति--वाच्यम्; प्रथमज्ञाने प्रथमश्ानसखाधने इति तत्वदीपने व्याख्यानात् । नयु शरक्तितात्पर्याबधारणानुकरतकं 

एव तर्शब्देनोच्यताम्, तजाह--योक्तिकेस्यादिना । इदयादितदधन्थस्य तत्वदीपने भवतारितत्वाचच । तथाचोक्छतकं- 

सेवासंभावनादितिवरेकमनचादिरूपतकौ गामयि ̀ अ्रवपसहङ्ृतश्नन्दजल्प्रापरोक्षरूपल्य प्राधमिकक्लानस्य साधमेऽन्त्र- 



८६८ अद्वैतसिद्धि । [ परिच्छेदः ३ | 

समन्वयोक्तविचारस्याभ्यर्हिततथा श्चवणविधिमूरत्वस्यैव बक्तव्यत्वोपपत्तेः । नलु मन्तव्यो 
पत्तिमि'रिति स्य्रतिगतोपपत्तिराब्दस्य मतियोवदयुक्ततेति स्मृ तिस्थायुक्तदाब्दस्य श्रोतव्यः २ 
क्येभ्यः इति शरुतिशब्दयेव सामान्यपरत्वाहानेन “आदौ यच्छ्रद्धया सिद्धं पश्चाह्यायेन साधितम् 
इति न्यायेन युक्त्यनपेक्चघ्द्धामातरेण प्रतिवाक्यमयमस्य वाक्यस्यार्थं इति गुख्मुखादेदा ष । 
वणं पश्चात् न्यायायुसन्धानं मननमििति भेदसंभवे युक्तिष्वेव श्रवणमननमेदकथनायोग इति-- 
चेन्न; वाक्यार्थग्रहणस्य अमारूपतया अविधेयत्वस्योक्तत्वात् । नजु--उक्तस्य बाक्यार्थग्रहणस्य 
्वणादिजयानन्तभीवे चवुर्थस्यापि पुमुक्ष्वचष्ठेयत्वापात इति--चेन्न; तस्य ज्ञानरूपतया अनुष्ठाना 
नहेत्वात्, अद्धामात्रात् खत एव जातत्वेनापुंतन्त्वाच्च । -नचेवं . केवरं गुरपुखात्तदथ श्रुतवति 
श्ुतमनेनेति प्रयोगानुपपत्तिः; बिधेयत्वान्यथायुपपत्या अथास्तरस्वे स्थिते अस्य प्रयोगस्य गोणता- 
दिना कथचिदुपपादनीयत्वात् । अतपव स्शरतिगतोपपच्ययुक्ततापदयोन सामान्यपरता । नच-- 
प्रमाणभूतश्रुतितात्पयं निशथ्ितेः अर्थस्वार्धमुपपच्यपेक्षायोगेन मननस्याथोसत्वरूपाधामाण्यङाङ्- 
निवतेकत्वे वक्तव्ये निधितभ्ामाण्यस्य पुंखो मननाभावप्रसद्गः इति-वाच्यम्) तादशं प्रति तद्भाव 
स्ेशत्वात्, छृष्णले अतिदेदायाप्तस्यावधघातश्य दारवबाघेन बाधदर्शनात् । तस्मात्तात्पयोवधारणं 
श्रवणम् । तच लिङ्कविचाराधीनमिति विचारकतैभ्यतापर्मायसूत्र श्रवण विधिमूरकं नतु मनन- 
विधिमरूलकमिति सिद्धे जिज्ञासाखस्य भवणविधिमा्मूलकस्वम् ॥ 
ज 

गोडब्रह्मानन्दी ( लधुचन्द्रिका ) । | 
वात् मननादिकमपि तरककंपदार्थं इति भावः । श्रवणसहङ्तदाब्दाव् अथमं परोक्चतानं पश्चान्मनननिदिभ्यासनषहः 
कृतङब्दाद्परोक्षज्ञानमियस्िन्विवरणे वक््यमाणमतान्तरे मननादेनै प्रथमन्ञानजातीयत्तानसाधनेष्वन्तरभीवः । 
कब्दुजन्यात्मङानं सर्वैमपरोक्षमिति सुख्यमते च त्य तदन्तभाव एवेत्याश्चयेन प्रथमपदयुक्छम् । अवणसहङ्कतशब्द्- 
अन्यथमक्ञानजातीयेति तदथः । तेन मननादिरहितश्चवणजन्ये प्रथमक्ञने मननाच्नयेश्चायएमपि न प्रथमपदा- 
सङ्गतिः । निशयानन्तरभाविमावनाप्रचयजनितेकाथरदृत्तौ मननदेत॒तेति लु अरकृतालुपटुम् ; सं भावनाुद्धिदरारा 
परमतो मननस्य हेतुत्वेऽपि श्वणान्तमयङाभात् । उक्तद्प्ययोग्यत्वं द्ुक्तशरृ्तियोग्य ताविरोधिनी असंभावना । 
नसु--परमेयादिसंभावनाया मननमूरुस्वोक्तेरादिपदेन प्रमाणगततास्पयंतचिङ्गादिसंभावना म्राद्चा 1 तथाच तात्पय- 
निणोयकवकौऽपि मननमिति तख श्रवणान्तर्भाव इति--चेश्च; आदिपदेन असेयसं भावाद्व नुदूरायाः विश्वमिथ्या- 
त्वादिसंभावनाया एवे अहणात् , तात्पय॑लिङ्गादिसाधारणसंभावनामाच्रसय प्रकृते अरहणेऽपि मननस अवणाङ्गता- 
अतिपादकविवरणोक्तयनुरो धेनाङ्गा्िकोटिमेदेन मननख दवतिध्यपवश्यकस्वात् अद्कसख मनन श्रवणानसम्तमौवेणा- 
उुपप्य मावत् । ननु दितीयाध्यायस्य मननरूपत्वे तत्कतैव्यतांरो मननबिधिमूखकस्वमाचसून्रख स्यात्त तस्याध्याय चतुषटयारमकबिचारकतव्यताबोधकत्वादिवयाशङ्खय॒निपेधति- नच जिक्ासेत्यादि । - समन्वयेत्यादिसूअस्य 
विधिसरूटकत्वे विषिवाक्याथसोक्तिदवारा विधिवाक्याथनिश्रयपेक्षितन्यायसूचकतवम् । तत्रायसूत्रं मोश्चजनक- श्षानाय वेदान्तश्रवणं काविति बोधयदुक्तबोधाचनुक्कन्थायसेव सूचकस्वेन श्रवणविधिमूरुकमेवः; श्रवणख प्रथमा. ध्यायरूपत्वेना्गिवेन करणनिष्ठातिशयहतुस्वेन चाभ्यर्हितस्वात् । मननादिखूपद्धितीयाध्यायभ्द्त्तिस्तु श्रवणसलोपकारा. दीच्छयेति श्रवणकतेव्यतोक्तिद्रतेव मननादिविधिवाकयानुद्धरन्यायाः सूत्रेण सूच्यन्ते नतु मननादिकवब्यतोक्तिदरारा । यत्तु विविदिषादवारा चित्तेकाग्यद्वारा च ज्ानसाधनकर्मोप्रासनातिधिमूखकत्वमपि सूत्रख सात् । वृतीयाध्यायादौ वादृसकमादेरुकततवादिति, तन्तुच्छम् ; सवापेकषा चेखादिसुतेषु कमोदिविध्यर्थनिश्चयपेक्षितन्यायासूचनात्, बिचार 

त्रे कमौदिविधिमूरस्वापादनस्यायुक्त्वा्च । अशथ--पवं तृतीयाद्यभ्यायविचारपमवतेकतवमाय. सूत्रस्य कृथमरिति-चेत् , श्रवणकरतभ्यतोचतद्रेव । तथाहि ज्ञानार्थं श्रवणं कायमिद्युक्त्या श्रवणोपकारकशमा्- जुष्टानस्य सूचनाच्छमादिकमन्तरद्वस्ाधं विविदिषुणावुष्ेयम्, न त्वश्िहोभ्रादिकं विविदिषासाधनत्वेन बहिरङ्गतवा- दिखपि सूितम् । तथाचान्तरङ्गबहिरङ्ग साधनविचारशृवेभ्यताया अयि सूचनात्तपपूर्वरुत्वभ्र् । एवं ज्ञानादि फलार्थ कायमिलयुक्या ताशफ्रुबिचारोऽपि सूवितर इति बोध्यम् । भ्रमारूपयेति । नच-गुरोुखाधीनव्व बिरिष्ट- रूपेण मापि बिधीयताप्रति--वाच्यम् तेन रूपेण तसय श्रवणपदार्थत्वानिर्णेयात्, मननत्वख ` ताव्पयलिङ्गविचार- निवि वहम वक्रुमशक्यत्वेनोक्तविचारस्वाभ्यं श्रोतव्यो मन्तव्य इति विधिद्रयावश्यकस्वेन नवकाशात् । गोणतादिनेति । तासर्यावधारणादावना दिबैदिक- भयोगेष रूढ्या तत्साइस्यात् शाब्दबोये गोणी त्तिः । जादिपदात् श्रावणप्र्लचेऽपि शुधातोः क्त्या , छदश्चावण-- 



गोडन्रह्यानन्दीयुता । ८६९ 

अथ विचारस्य श्रवणविषिमूढत्नोपपत्तिः। 
नञु-स्वन्मते कर्मकाण्डविचारो यथोत्तरकतुबिधिप्रयुक्तः, तथा ब्रह्मकाण्डविचासेऽपि ज्ञान- 

विधिगप्रयुक्त इत्येव रं न स्थात् १ उत्तरक्रतुविधिभिः खानुष्टाप्यार्थनिणैयान्तविचारघ्येव (तरति 
शोकमात्मविःदि्यादिना रोकनिवृत्तिेतत्वेनावगतेनात्मक्ञानेन सखरसिद्धये वेदान्तविचारस्याक्षेपाव् । 
युक्तं चानेकेषां कतुबिधीनाप्राकषेपकत्वादष्येकस्यैवाक्षेपकत्व मिति- चेन्न; यद्यपि कारेण कारणाक्षेपः 
संभवति, तथापि तस्य वैधत्वसिच्यर्थं बिधिमूरत्वस्यावरयं वक्तव्यत्वात् । सन्यथा कमैकाण्डविचार- 
स्यापि कर्मक्षानादेवाक्षेपे अध्ययनविधेर्वोत्तरक्रठुविधीनां वा आक्षेपकलोक्तिरयुक्ता श्यात्; मनन- 
विधिमूरत्वं चदता त्वयापि अस्याक्षेपस्यावद्यं परिहरणीयत्वात् । पतेन--अथौवगमपयैन्ताध्ययन- 
बिधिप्रयुक्तसवस्य कर्मं विचार्यत् ब्रह्मविचारेऽपि संभवे, न श्रवणवियिपरयुन्तत्वम् । नच-साक्चात्का. ` 
रफरकमाचरत्तिगुणकमनना यङ्गकमिदं श्रवणमध्ययनविधिधयुक्तश्नवणमाात् भिन्नमिति विध्यन्तरं 
युक्तमिति--चाच्यम्; जह्यविचारस्याप्यध्ययनवबिधिप्रयुक्तत्वेऽपि साक्चात्कारस्यापरोक्षेकरसात्मविष- 
यत्वेनेव सिद्धेः, आघत्तेश्च विभ्यन्तराङ्गीकारेऽपि अवघातवद्ष्टफरत्वेन वक्तव्यत्वात् । क्मकाण्डेऽपि 
ताट्पयोवधारणपर्यन्तधिचाराचृत्तेरपेक्षितत्वात् ततः परं ब्रह्मकाण्डेऽपि तदात्तेरनपेक्षितत्वात् । 
मननस्य च कर्म॑काण्डेऽपि तदूर्थनिश्चयायपरेशचितत्वाद्ध्ययनविधिविहितैकदेशारण्यकाध्ययनायु- 
वादेन वाक्यान्तरेणारएण्याधयज्गान्तरविधानवत् सुण्डककारीयीद्यध्ययनालुवादेन शिरोवतभूमिभो 

गोडनह्यानन्दी ( रघुचन्दरिका ) 
्सयश्चजन्यसवात् ्ान्दबोधे रक्षणेय्ैः । तकैरिव्यादि-भ्रवणं त्वा्यसूतरगम् ॥ इति दुचरद्रिकायां 
जिकञासासुत्रस्य भवणतिधिमूरत्वोपपत्तिः ॥ 

उन्तरकतुविधी ति । षिष्वारोत्तरमजुेयाः ये ऋतवः, तद्धिधीयर्थः । विधेः प्रयोजकतायां प्रकारमाह--उनत्तर- 
ऋतुबिधिभिरिति । विधिबोधित ऋ्वगुष्टानं ऋतुक्तानमपेश्षते, तच्च विचारभिस्थथैः । अनेककरतुि धीनामाक्षि पकत्वं 
य स्वया स्वी, तदपेक्षया तस्ीत्यायेकबिधेराक्चपक्वं रघु, तथाच कऋतविधेरक्षीपकः्वसादरयमभ्युपेष्योक्तमिस्याश्ये- 
नण्ह-युक्तपिति । तरतीत्यादिकं न तरिधिः, हु रोकसिद्धस्य ानाह्ानयोनाडयनाश्चकत्वसपतुवाद्ः, तथाच 
र्तानेन कार्येण कारणख दिचारस्याक्षेपेऽपि न तख वेधत्वसिद्धिरिदयारयेनाह-- यद्यपीति । अन्यथा विषेराक्षेपक- 
चसंभवेऽपि विधिमुरुकक्ञानस्येवक्षिपकव्वस्ीकारे कर्मज्ञानादेवेति । श्रवणन्रिधिवाक्याथेश्रवणादुष्टानाधीनव्ह्य- 
श्ानस्येव तु विध्यधीनकरतु्ञानयाक्षे पक्वं संभवति । नच--कसं्तानस्पाकषिपकत्वं न त्वेन, फंड विधिनोधित- 
जुष्टानावचेक्षिदक्षानष्वेनेति विधवेव वासर्यपय॑वसानपरिति--वाच्यम् ; बह्यक्ञानसखापि हि बिधिबोधितश्रवणपेक्ितः 
एएरुष्वेनेव तत् । अथ--काम्यमानज्ञान स्वेनेव तख तत्, काम्यता च मोक्षसाघनतयेति- चेन् , वर्हि कठक्ञान- 
स्थापि तेनैव रुपेण, तच्च सपं वेधानुष्ठानदेतुत्वेनाध्यापनादिदेतुत्वेन वेलयन्यत् । ननु--वेधत्वसिद्धेः किं फरमिति-- 

षेत् , सीघकतेष्यतादवि्ञने परामाण्यख निश्वयादिना सीरं विचारे प्व्रत्यादिरूमेव । त्वयापीति । ननु--मन्मते 
विचारस्य मनन विधिना साक्षा द्विधानमेवेति--चेत् , ममापि वार्तिककारमते तख शअ्रवणतिधिना सरक्षाद्धिघानस् । 
अथ-निवरणमते भिचारख श्रवणनिष्याक्षेपे दोप इति--खेत्, तरिं तवापि मनने तरिधिव्यैथैः; ह्वल नेनेवा- 
क्ेपसंभवात् । विदिध्यास्तनविपयगुणारो निदिष्यासनाज्गतया द्विधिरपि व्यथः; निदिध्यासनविषभिनेवाकषेपसं मवात् । 

अथ-गु्युलाघीनत्वादेनियम्यमानत्वेन न भ्यथमिति--चेत्, तरि विवरणमतेऽपि श्रवणदरिधिता वेदान्तादे- 

निंयम्यमंगनव्वेन वेदन्तविचरेणेव ब्रह्म तन्यति नियमविधि तिद्छर्थं विचारः श्रवणविधिनैवश्चिष्यते । तस्या 
छचेपकरवस्वीकरे हि तसय स्वरिषयवेदान्तेष्वेबोषस्यितप्रयासक्नेषु निचाराक्षेपकतवे राघवात्तेषु तद्ेपकस्वसिदधिः । 
तथच अथमाध्यायसार्थैकषयं, वेदान्त वाक्यविचारदोधकस्छयाद्युपपन्तिश्च । ब्रहमद्ठानख तदाक्ैपकस्वे ठु तस्य स्वहेतु- 
वेदान्तवाक्यतायौवधारणसाजुपपप्य स्छखादिविचार एवाक्षिप्येत ॥ तेनापि तस्संभवाद्वेदाम्तविचारपेश्षया 
सकरस्व्िति ध्येयम् । आचरत्ेश्चेति । वक्तन्यत्वादिलयतरान्वयः । अवघातवत् चवघात इव । विचार इति हेषः॥ 
द टफटकत्वेन ष्श्फरोपधानोपपप्या । सुण्डकेत्यादि । युण्डकोपनिषदध्ययनादुवादेन दिरोचतस्य ारीरीमरि- 

पाद्कानुवाकाध्ययनारुवग्देन भूमौ स्थितान्नभक्षणस्य विधायकं ततिषामेवेतां जह्मवि्यं वदेत शिरोबतं विधि वचस्तु 
चीर्णमियादिवास्यं तद्रदिल्थः । तां तरेणनीं कृदएसररीमनिम् । चतुभिः “देवस्य स्वा सनितु'रितादिभिशवत्- 



८७९ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः ३] 

जनादयङ्विधानवत् (तां चतुभिरादत्त' इत्यर्थप्रास्चाभ्यादानायुवादेन संख्याविधानवच्वाध्ययनविध्या- 
क्षिप्षविचारेकदेदायुवादेन त्वद्धीत्या मननादङ्विधानस्य संभवादिति- निरस्तम् ; मननविचिमूल- 
त्ववादिनोऽपि समानत्वादभ्ययनविधेः खाध्यायावािफटकतया अर्थ॑न्ञानफरकत्वाभावात्, 
अध्येतव्य इति क्रधानतव्यप्रल्ययेन खाध्यायस्यैव पफरत्वावगमात् । नच तस्यापुरुषार्थ॑तया फलट- 
वदथावबोधपरयन्तं व्यापारः; “चित्रया यज्ञेत पञ्युकामः इत्याद्यपि काम्थमानपश्वादेरप्यफरत्वा- 
पत्तेः, परंपरया पुरषाथैसाधनतया परत्वे षकृतेऽपि तस्य संभवात् । तस्मच्छरवणवबिधिमरलं विचारः 
विधायकनजिज्ञासासूत्रस्य, न तु मननविधिरिति सिद्धम् ॥ इत्यद्वेतसिद्धौ विचारस्य भ्रवणविधि- 
भुरुत्वोपपत्तिः ॥ 

अथ बाचस्पत्युक्तस्वाध्यायविधिविचागाक्षेपकसवस्योपपत्तिः । 
स्थानान्तरे त॒ अध्ययनविधेरेवाथीवगमपर्थन्तत्वात् काण्डद्धयविचारक्षेपकत्वम्, अवणादिषु 

च न विधिः । तेषामन्वयन्यतिरेकसिद्धसाश्चात्कारसाघनताकत्वादिल्युक्तम् । नच--अध्ययनाभावे 

प्रत्यवायश्रवणादध्ययनस्य नित्यताया अप्यवगमात् कथं तस्यायोवगमपर्यन्तत्वमिति--षाच्यम् ; 
अथेज्ञानाथत्वेऽपि अभ्ययनविघरेरवेयथ्यौय अ धीतेनैव वेदेन कर्तव्यतां क्षात्वा अचुष्टितं कर्म फखा- 
थारुमित्यादिनियमाश्चरयणादसत्यभ्यथने यथोक्तनिद्यादिकमाीचुष्ठानासिच्या भल्वायश्रवणोपपत्तिः । 
तथाचाथेक्ञाना्थस्यापि अभ्ययनस्य फलतो नित्यत्वमिति केचित् । अपरेतु--अनध्ययने संध्यालु- 
पासन इव साक्षात् भलयवायश्चवणेनाध्ययनस्यादष्ठतवेऽप्यधेन्ञानस्यापि द्ट्वादपेक्षितस्वाच्च ताद्- 
ध्यैमपीव्युभया्थैता पशयुपुरोडाश्ादिवदिति--आष्कः । अन्न चाभ्ययनविधेर्नित्यतरे सत्युभयविचारा- 
कषेपकत्वं परेणाष्यज्गीरृतं, तद्युक्तम्; जिन्ञासास्रस्य मननविधिसूरत्ववादिनस्तस्य तदङ्गीकारान- 
देत्वात्, अयुक्तत्वराङ्कानिव्तकमननरूपविचारस्ापि अध्ययनविष्याक्षि्ततेन तत्र विधिवैयश्यौत् 
सूत्रस्य तन्भूरत्वासिद्धेः ॥ इत्यद्वैतसिद्धौ वाचस्पत्यु्तखाभ्याथविधिविचारक्षिपकस्वस्थो पपत्तिः ॥ 

गोडन्रह्यानन्दी ( रघुचन्द्रिका ) । 
भिरमत्रेः । अर्भप्रातेति । हसेनाभ्िहण विना सटवननरूपतत्कायौलुपपस्या प्राव्यमाणोलयथः । उक्तानुपपर्ययेश्षयाः 
वीध ्तयोक्त्त्या चतुर्मञ्नादानाभ्यां विरिष्टभावनाविधनेऽप्युक्छाुपपच्यैवादानख प्राप्यभाणत्वेन तदंहोऽयुवाद- 
कस्यत्वादनुवादत्वोक्तिः । नच--ग्राप्यमाणत्वे श्रुला विदिष्टविधानं व्यथै म्रिति--वाच्यम् ; रिङ्गेन मच्नाणामनुपपर्या 
चादानस्य श्ाप्यमाणत्वेऽपि मघ्राणां सयुचयलाभाय तस्वार्थक्यात् । समानर्वादिति । मनने गु्मुखाधीनस्वादे- 
नियम्यत्वेन तक मननविधिरावस्यकशचेत्, ममापि विश्वारे बेदान्तादेर्नियम्यस्वेन विचारविपेरावस्यकत्वमिलादि 
समानमिख्थेः । वुवैव मते उक्तदोषः । मन्मते अर्थ्तानोदेशेनाध्ययनाविधानाद्थैक्तानपर्भन्ताध्ययनविधेविचारा- 

योपकस्वदा्गाया असंभवादिलारयेना--मध्यथनविधेरिति । तकैरित्यादि-षिधाने मूखतास्थितिः-॥ 
इति कघुचन्द्िकायां विचारस्य भ्रवणबिधिमूखत्वोपपत्तिः ॥ 

अवेयथ्यौये ति । बिधि विनाप्यध्ययनसखःथैन्तानहेतुताया रोकसिद्धस्येन भिधिवेयर्भ्य॑स्यात् तद्भावायेध्ः । 
केचित् तश्ररतकारादयः; षषठद्वितीयान्ाधिकरणे तेखथोक्क्ात् । स्मरणेनेति । 'योऽनधील द्विजो वेदमन्यत्र ङर्ते 
अमस् । स' जीवत्व ुदत्वमाछु गच्छति सान्वयः ॥' इति सरणादिनेवथः । पडुपुरोडाशादिवदिति । अभी- 
सोमीयस्य वपया अचर्याभ्रोपोमीयं पशचपरोडाकं निर्वपतीखनेनासीषोमीयपड्यसुदिर्य विहितः पुरोडाशयागोऽप्रीषो- 
मीयपञ्चुयागख देबतासरणरूपरसंस्कारास्मफं सननिपल्योपकारं करोति हृति दशमे स्थितम् । उक्तोपकारं देवतोदेशेनं 
वैन्नपि एरोढारद्नयलागारेनादषटायैकः स॒ इति चतुर्थप्रथमे स्थितम् । आदिना दशपूणैमासादेरिवे नियकोम्स्वं 
बोध्यम् ॥ तकरित्यादि-श्रवपादयवियेयता ॥ इति कघुचस्दिका्यां वाचस्पव्यु्तखाध्यायविधि- 
बिचाराक्षेपकत्नोपपत्ति; ॥ ' ` 

१ भूव सरणेनेति पाले अ्चाचत्यींप्रतः स एव च युद्ध स्युदवर्छतेभरीति 1. 



गोडत्रह्ानन्दीयुता । ८७१ 

अथ ज्ञानस्य पुरुषतश्रताभङ्गः । 
यत्तु शान्दजल्ञानस्वरूपमेव श्रवणं विधेयमिति, त्न; आपातद्ीनस्य तद्विना जायमानत्वात् । 

नच तद्धिन्न परतिवाक्यमस्य वाक्यस्यायमर्थं इति सिद्धार्थोक्तरूपगुरूपदेशनानेकदाखास्थवाक्यार्थ- 
ज्ञानम् ; वेदान्तरूपवाक्यार्थविचारस्य सामान्यतः साधनत्वेन भा्तत्वात् । नच यथा घरादाचि- 
तरमेदे सिद्धेऽपि प्रथिवीतरेभ्यो मिद्यत इत्यत्र न सिद्धसाधनम्, यथाच स्थानप्रकरणाधिकरणो- 
क्तरीत्या राजसूयान्तगतेषिपदुसोमेषु प्रातिस्विकरूपेण चोदकत ईइतिकर्तव्यताय्राप्तावपि राजसूयः 
रूपे तदभ्रा्िः, तथा बेदान्तविचारन्वोपहिते बह्मन्ञानहेतुताया अप्राप्तरपूवैविधितेति-- वाच्यम्; 
सामान्यतः घाप्तसाधन॑साध्यभावमनादतय विशेपोपाधिना अप्राप्रसाधनत्वप्रा्ये अपूर्वविध्यङ्गी- 
कारे ज्योतिष्टोमादिवाक्यविचारेऽपि तेन रूपेण तद्धाक्यार्थक्षानं पत्यप्राक्रसाधनतासिद्धये अपूरवै- 
विध्यन्तरकल्पनापत्तेः । पतेन--निदिध्यासनस्याव्यक्तस्वभावन्रह्मसाक्चात्कारहेतुता नान्यतः भापेति 
स तावदपृर्वविधिः, तथा अक्षातादौ निदिध्यासनासंभवेन भवणमननयोर्निदिष्यासने शिङ्गादेव 

गोडब्रह्मानन्दी ( लघुचन्द्रिका ) । 

श्रवणं शब्दजं ज्ञानसुपपत्यानुिन्तनम् । मनि्निरन्तरा चिन्ता निद्िध्यासनसुच्यते । बद्यज्ञानसुरिर्योक्तश्रवण- 
स्योक्तविधिना विधानादपूर्वविधिः । तत्रा्ताननिरोधिज्लानन्वेन श्रवणं प्रति संद्रायादिविरोधि्ानस्वेन मननं प्रति 
अपरोक्षज्ञानत्वेन निदिध्यासनं श्रनि उदेश्यमिनि परोक्तेरक्तश्रवणसयोक्तविधिमाश्चङ्य निरस्यति-यत्त्विति । तद्धिनने 
आपातदरोनभिन्ने ब्रह्मज्ञाने तनुदशेनेनि यावत् । वाक्यार्थज्ञान इति । विधिरिनि शेषः । विधेयमिति पूर्वोक्तानुषङ्गो 

वा। तथाचापातद्शनान्यवह्यस्ानायनेकश्ाखास्थवेद्न्तवाक्यानां गुरूपददोनाभग्रहणरूपं श्रवणं धिधीयत इति भावः। 

उक्तश्रवणस्य तात्पयावधारणात्मकविचाररूपदष्टदरारोक्तयदाज्ञानहेतुता प्राप्ता गुरूपदेक्नाघधीनवाक्याथस्ञानस्वेन वा- 

क्याध्रनिश्चयं प्स्युक्तद्वारा देवुत्वस्य दुरबोधश्चाखाध्न्ाने अन्वयव्यनिरेकाभ्यां गुहीतन्वादिलयाजयेन दृपयति--बेदान्त- 
रूपति । विचारस्य तात्प्यावधारणसरूषतकंसाधनम्योक्तश्र वणस । पृथिव्रीत्वोपहिते एथिवीत्वावच्छेदेन । स्थान- 
प्रकरणाधिकरणोक्तरीन्येति । स्थानप्रकरणयोर्विरोधे अकरणं वखवत् । नेनेष्टिपञ्ुसोमयागसमृहात्मकराजसूय- 
श्रकरण अभिषेचनीयनामकमोमयागसन्निधं अक्षर्दव्यतील्यादिनोक्तषिदवनादीनां राजसूयाङ्गता, नस्वभिपेचनीया- 

ङ्गताः अभियेचनीयत्वादिप्त्येकरूपेणाकाक्काचिरहान् , चोदक प्रा्तग्राङ्नाङ्गेराकाह्कु शान्तेः, राजसूयत्वेन रूपेण त्वाका- 
्ुगभ्नि; तन रूपेणोदिश्य श्रुत्यादिना विहि ताङ्गसंदंश्षात्, "राजसूयाय द्येना उत्पुनाति राजसूयेनेजानः सर्वमायुरेती- 
ल्यादिना परामरश्शान् । पचिन्रादारभ्य क्षत्रस्य धत्ति यावद्राजसूयत्वरूपेणाकाद्ुासच्वादिति तृतीयतृनीयोक्तरीत्येल्यथः । 

विचारत्योपहित इति । गुखुमुखाधीनवाक्या्थक्ञानस्वेन तात्पयावधारणरूपविचारद्वारा वाक्याथेनिश्रयहेतुतायाः 
भ्रा्तत्वऽपि वेदान्तवाक्यीयगुरुमुख्ाधीभार्त्ञानत्वेनोक्तद्वारा ब्रह्मनिश्वयत्वावच्छिक्नं प्रति टेत॒ता न प्राप्तेः । 
कर्पनापत्तरिति । सामान्यरूपेण साध्यसाधनभावस्य प्राप्तस्वेऽपि विरोषरूपेण तमादायापूवेविधिस्वीकारे द्टोपका- 
रजनकल्वमं भवेऽप्यदृ्टोपकारमङ्गीकरृलयापृर्षिधिम्बीकारे वचापूर्वीयत्री हिचतुप्यत्वाद्यवच्छिन्न प्रयवघातत्वादिना हेसुस्व- 

मादाय पोक्चणादेरिवावधघातादेरप्यद्टोपकारहेत॒त्वमादाय वा नियमविधिमात्नोच्छेद इत्यपि बोध्यम् । ननु--सर्वये- 
दवाक्यानामसाधारणतत्तदथा इव ब्ह्माप्यथ्ः; तत्तच्छरट्दानां योगिकमोण्यादिद्च्या तत्तद्रणनिरिष्टबरह्यभ्रतिपादकत्वात् , 
तथाच तादशब्रह्मज्ञानहेतुतायाः सर्ववेद्वाक्येऽप्रीप्तत्वात् अपूर्वविधिरिति--चेश्न;. उक्तोत्तरस्वात्, स्वैवेदाधीनोक्त- 
ानस्यापि दुर्बोधवाक्याभर्ञानस्वेनोक्त्ाने हेतुतायाः प्राप्तत्वात् । “दान्तान् विधिवच्छ्रुत्वा संन्यसेदकृणो द्विजः” 
‹"वेदान्तेषु प्रतिष्ठितः,” “दिने दिने च वेदान्तश्रवणात् भक्तिसंयुतात्" इल्यादिस्ष्या ““टढस्वमेतद्धिषयस्तु बोध 

प्रयाति वेदान्तनिपेवणेने"'व्यादिमहाचा्याद्युक्तेः "तस्वोपनिपद्'मिति समाख्यया वेदान्तश्रवणस्येव तजन्यज्ञानस्येव वा 

मोक्षपभ्रयोजकत्वात् अ्चिहोत्रादिवाक्यानां ब्रह्मण्यपि तास्प्यं वाक्यसेदापत्तेः, सुख्याथसं भवे गोणाच्थस्याम्राह्यत्वाच्च । 
पतेन सर्वयेदवाक्येषु बहयण्युपक्रमादिविचाररूपमननेऽप्यपूवैविधिरपास्तो बोध्यः । तस्मादेनं स्वेधेदानेधीलय विचायै 
शव ज्ञातुमिष्छेदि ति श्रुतिस्तु सवेधेदविचारस्य न साक्षाद्रक्यधीहेतुस्वपरा, कितु कमोवुष्टानाधीननित्तशुदिद्ारा 

कमेकाण्डस्य तद्वारा च ब्रह्मकाण्डस्य लिच्चारे तद्धेसुत्वपरा; अन्यथोक्तदोषगणम्रासात् । अथ श्रवणमननयोर्निदि- 
ध्यासनोदेशोनापूर्वविधि परोक्तमुक्तदुषणातिदेशेन दूषणान्तरेण च नैरसखति--पतेनेति । भराक्षषिधानासंभवेनेलथः । 
अश्नातादावित्यादि । अक्ञाननिदृत्तिरूपस्वकायद्वारा श्रवणस्य प्रमाणगततात्प्वभमेययोः संश्चयादिनिटत्तिरूप 



८७२ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः ३ | 

प्रा्षावपि नियतविषयकनिदिध्यासनविषयगुणान्युणेषु लिङ्गन तयोरपरासतेः तद्धिधिरप्यपू्यैविधि- 
रेव, एवंच श्रवणमननयो्निदिध्यासितव्यगुणांशे दश्द्वारेण, अन्यच त्वदष्द्वारेण निदिष्यासना- 
ङतेति--निरस्तम् ; भव णादीनां_निरणविषयतथा खगुणविषयत्वाभावात्, विपरीताज्गाङ्गिभावस्य 
स्थापितत्वाच्च; सक्ष्माथगोचर निदिध्यासनस्य ताददाथविषयकसाक्षात्कारहेतुताया दष्त्वेनापू्ै- 

त्वामावाच्च । नतु--अत्र श्रूयमाणणिङ्गादेः का गतिरिति-चेत्, रिरातल्पयुक्तघचुरतेक्ष्ण्यवत् 
ुष्ठीभावात् (जतिंयवाग्वा वा जुह्या"दि्यादाविवाथेवाद्त्वमेव । नच--'पल्यतेक्षितमा्यं 
मवतिः विदुषा कर्मं कर्ैव्यं तस्मात् पद्येत नित्यश; ॥ इत्यादिना ज्ञानस्यापि विधानं दष्टमिति-- 
वाच्यम् ; तच तद्धेत्विन्दियसंयोगदेर्विधेयस्वात् अनन्यगव्या क्षणाया इष्टत्वात् । न च नन विधो 
परः शाब्दाथैः इत्यनेन विरोधः; “गोभिः श्रीणीत मत्सर मित्यादौ विधिवाक्येऽपि लक्षणादश्चेनेन 
तस्योत्सर्मिकत्वात्+ अथवादाञुरोघेन विधौ न परः शब्द्ाथे इद्यर्थकत्वाञ्च । नच--साक्षात्कृतिखाध्य- 
त्वस्य इन्द्रियसंप्रयोगेऽप्यभावात् इन्दियनिष्ठक्गियाद्वार परंपरया इतिसाध्यत्वस्य नेऽपि संभवात् 
अनिच्छतो दुन्धादिज्ञानवत् अनिष्टसंमरयोगस्यापि ददौनाचच ज्ञानसाभ्यं संयोगस्येति- वाच्यम्; 
खगोद्विव खेच्छाधीनङ्तिसाभ्यत्वस्य विधेयतापभरयोजकस्य ज्ञाने अभावात्, संप्रयोगस्य तु तदेपरी- 
दयन विषात् । नच--भक्षेही'ति भक्चमन्नेषु ठघेर्खनिष्पादितयाःऽनव्टेयत्वेन ठिप्रकाशकभागस्य 
तत्र विभज्य विनियोगाभवेऽपि अवेश्षणस्यायुष्ठेयत्वात् तत्पकारकभागस्य अवेश्षणे विनियोग 

ज 

गोडबरह्यानन्दी ( लघ्ुचन्दिका ) । 
खकार्यद्वारेक्तमननस्य च निदिध्यासने हेपुत्वम् ; तारशद्रारं विना तदनुत्पत्तरिल्थः । नियत विषयक्तेति । सर्ववेदो. 
गुणानां निदिध्यासनस्याश्यक्यखात् यावन्तो निदिध्यासितं येन शक्यन्ते, तावद्धिषयकनिदिध्यासनं तं भ्रति विधीयते, 
इति नियतगुणविषयकं तदिति भावः। अपूर्वैविधिरेतरेति । उक्तान्यगुणश्रवणमननयोर्निदिध्यासनं प्रलच््टदरारा 
आरादुपकारकाङ्गसवं द्यीदौ भ्रयाजादेरिषेति भावः। निरस्तमिति । श्रोतव्य इलयादिवाक्ये निदिध्यासनाङ्गता श्रव. 
णदेसू्वयोच्यते । तत्र व्वद्रीया गुरुसुखश्रवणादेर्नियमविधि्युक्तः; अपूर्वनिध्यपेक्षाया राघवान्निदिभ्याघ्षनाविषययुणेषु 
श्रवणा्यसुष्ठाने मानाभावात्, मद्रीलया जु ् रवणस्यैव फएरुवष्वस्य स्थापितत्वात्तदङ्गे मनननिदिध्यासने इव्याश्येनाह-- 
विपरीतेति । विपरीताङ््गिभावस्य श्रवणं भति मनननिदिध्यासनयोः दष्टद्रारा फलोपकार्यङ्गस्वख । अश्न (तद्धि 
निज्ञासस्व, ्ोतव्य' इयादिवक्ये । शिखातलेव्यादि । वाचस्पतिमते निरन्तरज्ञानधारारूपनिदिध्यासनसमभिम्या- 
हारात् श्रवणमनने ज्ञानखरूपे । परमतेऽप्यु्छरीत्या तथाङ्गीकररे स्ञानस्याविधेयरूपत्वात् वाचस्पतिमत इव उक्तवाक्यं 
न विधायकमिति भावः । अर्थवादालुरोधेन दुबैरा्थवादाुरोधेन । असंजातविरोधिष्वादिना प्रबरू्यवादानुरोघेन 
तु विधावप्युपक्रमाधिकरणादिसिद्धा छक्षणास्तयेव । नच--उक्ताथवादानुरोधेन विधौ सा न प्रसक्तेति वचनं व्वथ- 
मिति--वाच्यम् ; उक्तवचनस्य विधेरथैवादापेश्चया ओष्लागिकम्रावस्प्रम्, विधायकत्वादिति न्यायमूरखकस्वात् । 
खच्छाघधीनङृतिसाध्यत्वस्य खेच्छाजन्यङ्ृतिसाध्यत्वसख । खर्गेच्ठा सखगेसाधनीमूतायां यागादिकृतौ न कारणम्। 
कितु यागादिचिकीषां । तथाच खदचिकीर्षाधीनक्तिसाध्यव्वं छते: साध्यत्वार्य विषयतापर्थवसन्च विधेयताग्रयोजकम् , 
नच--ज्ञने साभ्यत्वास्यविषयतया कश्चित् प्रवदेत । किंचोक्तसाध्यखयुक्ताया आहा्थवृतते्तानत्वाभावेनोक्तसाध्यत्वा- 
वच्छेदेनैव क्ञानस्वाभावः करयते ! नेहि आदायैटृत्तो उक्तसाध्ये कुत्रचिद्वा जानामीलाद्नुभवो लोकानाम् ; दच्छा- 
जन्यज्ञानस्वेन पराभिमते तत्तदिच्छानामेव विश्िष्यावद्यके हेतुत्े अमाणहैतुव्वे मानाभावात्, तसय प्रमास्वासिद्धेः; 
अन्यथा तत्पूर्वमिन्द्रियसंयोगाचनन्तभ्यक्तीनां ज्ञानहेतूनां कल्पने महागौरवात् । सनुमिल्यादाविच्छाजन्यत्वकस्पन तु 
भक्षियामान्नम् , सिद्धेः प्रतिबन्धकस्व एव गोरवेणानजुभवेन च प्राभाकराणां बिवादात् । अनिषटसम्प्रयोगख त॒क्तबाधका- 
साचेऽपि नान्तरीयकस्वादेव नोक्तषाध्यस्वम् । अत एव न तिपरेयत्वमिति भावः । "नच भक्षेदीदयादि 1 "भक्षेहिमा- 
विदो्ादि भक्षमघः । तन्न उपहूतस्योपहूतो भक्षयामीतयाचंशते भक्षणस्य प्रकादाकः । अध्विनोर्स्वा बाहुभ्यां सध्यासमि- 
वांश अदणख, अदस्येषमिदययशोऽवेक्षणच्य । सध्यासं धारयामीति । तश्र सर्वोऽपि मन्नो भक्षणे विनियोक्तव्यः; 
भक्षानुवाकसमाख्यातः, अ्रहणादिप्रकाशकांशानां भक्षणप्रकााकोरोन गृहीव्व वेक्ष्य सम्यग्जरणाय भश्वयामीयेकवाक्य- 
तासभवाच्च । अत एव अरहणायुत्तरवतिनि सम्यग्ञरणपूर्ववतिंनि भक्षणे रक्षणा। यपि अहणादिकं तत्तदस्य सुर्याथः । 
तच च तस्य लिङ्गं बिनियोजकं संभवति । खङ्गः च समाख्यावाक्यापेश्वया प्रवं, तथापि अरहणादेरारथिकस्वेनाविहित- 
स्वादच्वथस्वेन वादवऽवति तस. फस्वपूलासुपयो शित्रालिङ्गम एरस्त्योक्तलक्षोव युद्धा । ङाक्षणिकार्थेऽपि सनित्रादि- 
परगना बिनियोगखेषािति.आस, जविहितस्यापि परहमादेः विहितभकषपरात्यथादुपत्तिरच्धानुशनकत्वेनोच्ानु्ानख 



[ ज्ञानस्य पुरुषतश्रताभङ्गः ] गौडब्रह्मानन्दीयुता । ८७३ 

इति ठतीयाध्यायोक्तिवियोधघ इति-बाच्यम् ; इन्द्रियक्चप्रयोगरूपवेश्चणश्य वृष्यादिवदुनिऽ्पादित्वा- 
भावेनाजु्ठेयतथा वत्परकादाकभागस्य तसिन्विभज्य विनियोग इयेवपरत्वात् । यच-एकश्रो्रगता- 
नेकगक्ाेषु वुभुत्साप्रयलाभ्यामभीष्टगकारक्ञानदरसनेन क्षानस्यापि विधेयत्वमिति, तन्न; अनभिमतः 
विषयवेमुख्यस्यैव बुभुत्सापयल्लसाध्यतया ज्ञानं प्रति तथोरजनकत्वात् । नच--यदेच विद्यया करो- 
तीति विदाया अङ्गत्वश्रवणात् अविदितस्य चाङ्गत्वालुपपस्या विद्याया विधेयत्वमिति- वाच्यम्; 
तस्य वाक्यस्योद्धीथोपासनाप्रकरणस्थतया तच्नल्यविद्यापदस्य उपाखनापरतया विहितत्वेनाङ्गत्वा- 
विरोधात्, तन्निधोरणानियमन्तद्टेरिल्यन्न विद्याया अङ्गावबद्धाया अज्गत्वनिरासेऽपि न विधेयत्व- 
हानिः । ननु-यथा दुगैन्धादिज्ञानस्येच्छाविषयत्वाभावेऽपि ब्रह्मज्ञानस्य तद्विषयत्वं यथाच ज्ञानान्त- 
रस्य नियमारष्टसाभ्यत्वेऽपि ब्रह्मज्ञानस्य तत्साभ्यत्वं, यथा पर्वैतादिन्ञानस्य नयनोन्मीखने सति भय- 
लान्तरनिरपेक्षत्वेऽपि शुवारन्धव्यादिन्ञाने तत्सापेश्चत्वं, तथाऽतिसश्ष्मत्रह्यजञानस्य इच्छाप्रयज्तसा- 
भ्यत्वसंभव दति-चेन्न; पामाणिकदष्टविजातीयर्दिचिदर्मदसंनेनाघामाणिक्वैजालयस्य कल्पयितुम- 
शक्यत्वात् । प्रयल्लान्वयव्यतिरेकयोश्च ज्ञानसाघनजनने उपक्चीणतया श्चुवाख्न्यद्यादिनिदशेनान्यथा- 
सिद्धतया तत्यायेन ब्रह्मज्ञाने कतिसाध्यत्वस्य वक्तमशक्यत्वाचच । नच-रास्रार्थज्ञानस्य नियमेन 
पुंतन््रत्वददयेनात् ब्रह्मणश्च शाखार्थत्वात् तज्ज्ञानस्य पुंतन्त्वमिति- वाच्यम्; तत्रापि ज्ञानसाध- 
नस्येव पुंतच्रत्वात् । यच्च प्ररास्तापरश्यस्तक्ञानयोर्चिधिनिषेधदर्शीनं, तदपि क्ञानकारणविषथकमेव । 
यच्च इच्छादिना उत्पत्तिनिरोधयोरसुभवः, सोऽपि करणव्यापारविषयक एव । नच-पवं नामादिषु 
बरह्मोपासनायां स्वया विधेयत्वेनाङ्गीकृतायां पुंतच्त्वं न सिध्येत् तत्रापि मनोधारणादेरेव पुंतच्न- 
त्वस्य वकु शक्यत्वादिति- वाच्यम्; ज्ञानविध्युक्ताचुपपत्ते्तत्राभावेन निरोधादीनामस्यपरत्वस्य 
वक़मशरक्यत्वात् । नच-उक्क्ञानरूपश्चरवणादिष्वतिप्रयल्लसाध्यत्वस्याचुभवसिद्धत्वात् विधेयत्व- 
मिति-- वाच्यम्; अनुभवान्यथासिद्धेरूक्तत्वात्। नच--त्वयापि निदिभ्यासनस्य परोक्चक्ञानसन्ता- 
नरूपस्य विधेयत्वं वदता सन्तानिनां ज्ञानानामपि विधेयत्वमङ्गीकतेव्यमेव तद्विधाने सन्ततिवि- 
धानानुपपत्तेरिति-वाच्यम्, आृत्तिगुणयोगस्यैव विधेयत्वात् उपनिषदमावर्तयेदिलयत्ेव । नच-- 
श्रवणादेः ज्ञानानात्मकच्वे ्रवणं यावदज्ञानमिव्यक्ञानविरोधित्वस्म्रतेः भ्रवणेनाज्ञानं निचत्तमिलयसु- 
भवस्य चानुपपत्तिरिति-वाच्यम्; आघृत्तिशुणयो गवाक्यार्थप्रमिच्यु पयुक्ततात्पयैनिणैयद्वारा उपक- 
भादिलिङ्गविचासत्मकश्चवणादेरक्ञानादिविरोधितया स्मृ्यज्ुभवयोरुपपत्तेः । "विश्वाय प्रज्ञां कुर्वीते" 
लादौ न्ञानविधादुक्तायुपपच्या पक्ाराब्दस्य विचारखाक्षणिकत्वोपपत्तेः । नच--त्वया विधेयत्वे- 

गोडन्रह्यानन्दी ( घुचन्द्रिका ) । 
च्व मन्राधीनस्तिसाध्यष्वेनपूर्वप्रयोजकम्रहणादयुदेरोन तत्तद विनियोगो युक्त इति तृतीयद्धितीये सितम् । मन्दराभि- 
भूतिरिलयादि वृष्यत्विलयन्तं तृसिभ्रकाश्षकमपि न वृषौ विनियुज्यते । वृेभैक्षणानुनिष्पादित्वेनाननु्ेयत्वेनायुष्ठानापे- 
क्षितस्म्यनपेक्षस्वात् स्मारकमच्रानपेश्षत्वात् । तथाच तृप्यत्विति भक्षयामी लेकवाक्यतया वृिविरिष्टभश्चणा्थत्वेनो- 
स्सराहविशेषजननपय॑वसानात् वाक्येन तस भक्षणार्थ॑स्व मित्यपि तदुत्तराधिकरणे स्थितम् । इन्द्रियसंयोगरूपवेश्चषण- 
सेति । ज्ञानरूपवेक्षणख तु इन्द्रिवसंयोगानुनिष्पादिस्वेन वृिवदननुषटेयतेति सुष्यते । अजनकत्वादिति । 
शनोत्रसनिङ्ृष्टगकाराणां मध्ये यत्र दवेषसतत्पलयश्चसामम्रीवि घटनरूपवैमुख्ये इच्छाप्रयततौ हेतू । यत्र न दवेषः, तस्प्रलक्षे न 
तद्पेश्चेति भावः । अविहितस्येति । तदुक्तं शाबरमाष्ये--“नचाविहितमङ्ग'मिति । प्रामाणिकरेद्यादि । भमाणिकं 
यत् दृ्टात् ज्ञानसखानिष्टत्वादिधमाद्विरुक्षणे ज्ञानस्येच्छाविष्रयस्वादिकं, तदशेनमात्रेणाभ्रामाणिकं दष्टात् ज्ानस्याविधेय- 
स्वाद्विरक्षणं ज्ञानस्य विधेयप्वं न कल्पानाहमिलयथैः। निरोधादीनाम् इच्छाधीनत्वेनायुभूयमाननिरो धो्पस्यादीनाम् । 
अन्यपरत्वस्य उपासनान्यनिषटव्वस्य । ठकाश्चणिकत्वोपपत्तेरिति । यत्तु सर्वत्र लक्षण! नोषितेति, तन्न; कान 
मान्रख प्र्ञाशब्दाधेत्वे प्रशब्दवैयथ्यापत्तः, अरङृषटहानरूपयोगार्थादरे तु सानविध्यनुपपत्तेः, करणरूपभलयया्थमादाय 
्रहृष्ट्ानसाधनसूपविचाराथैकत्वौविल्यात् । भाचयेरूवनुपपत्तिसततरे रक्षणापि न दोष इल्याशयेन विचारत्वरूपेण 
रक्षणोष्का । एवं पवयवेक्षितमिव्यादावपि अवादिशब्दवेयथ्यौपत्तेश्वाश्चुषमात्रादिकं नाथैः, रिंद तदुत्तरछ्द्यश्चदधि- 
विचारः; भारोचनात्मकविचारे अवयपूर्वकेक्षतेर्निरूढर क्षणिकत्वात् , चाक्चुषबरेनाद्वातेऽपि पुर्षे नयनोन्मीरनः. 
कपवकानादेवायमेकत इल्यादिप्रयोगानादिष्वादीक्षणहेतुचक्चुःसंयोगो वा । बिदुषा कम कार्यमिलयादौ तु विदर्विचा 

अद्ध, सि. ११० 



८० अदटरैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः ३ ] 

नरङ्गीङूतस्य ध्यानस्य ज्ञानमिन्नसे तस्य खविषये व्यवद्ारजनकत्व न कादिति वायम तर् वद 

क्ञानेनैव तत्कारणतयाऽऽवदयकेन तदिषये व्यवहारोपपत्तेः प्रमाणवतोऽस्य गौरवस्या व 

अतएव ध्यानविषये जनामीव्यय॒भवस्परणे तद्धिन्नज्ञानधयुक्ततया व्याख्याते । तस्याभिभ्या 

श्रुतौ ध्यानस्य मायाख्यापिदानिवतेकत्वेऽपि तदुक्तिः ध्यानानन्तरमाबिसाक्षात्कारदवायाभिप्रायेति 

न तया विरोधः । यत्तूपासीतेत्युपक्रम्य “य एवं वेदेशत्युपसंहारेण त्वयापि विथेषतयेनाकछताया 

पासनायां विदिधातुप्रयोगेण उपासनया ज्ञानत्वाषगमात् अस्यत्रापि ज्ञानत्वं न धिधयत्वविरो- 

शीति, तन्न; उक्तायुपपच्या विदेस्तत्ासुख्यत्वेनेव ज्ञानत्वावगमकत्वात् धात्वनेकाथेतवेन वा । नच- 

मानतच्रतामात्रेण कथमयपुंतन््रता परति्रहीचादितन््रस्यापि दानादे.स्तदशेनादिति--वाच्यम् ऽन 

हान्यतच्रतामात्रेणाविधेयत्वे न्रूमः किंतु पुमिच्छाभियत्कारणे सति अन्यथा कतुमाक्यत्वम् ॥ 

इत्यदवेतसिद्धौ ज्ञानस्य पुरुषतनच्रतामङ्गः ॥ 

अथ ज्ञानविधिभङ्कः । 

किच विधीयमानं चानं फं चाब्दं, किंवा तदभ्यासः, यद्वा तछमनपेक््यारोपि तविषयतया 
ध्याने; किंवपरोक्ष्यफरुकं न्ञानान्तरम् । नाद्यः; कर्मकाण्ड इव गृहीतसङ्गतेः खतःखिद्धल्वेन रलय- 
साध्यतया विध्यविषयत्वात् । नच--कमकाण्डेऽप्यापातजन्यस्य खतःसिद्धत्वेऽपि विमदीजन्यस्य 
कृतिसाध्यत्वम् अन्यथा अध्ययनविधेख्तरकरतुविधेवा तवाक्षेपकता न स्यादिति- वाच्यम्; तज- 
नकविचार एव विधेयताप्रयोजककृतिसाध्यत्वपयंवसनेन ताददाक्ञानेऽप्यसंभवात् । न दितीयः; 
ख किः मोक्षाय विधीयते! साक्षात्काराय वा । नायः$ तस्य नैयोगिकत्मेन खगोदिवदनिव्यत्वा- 
पातात् ¦ नन्--वन्धध्वसस्य नैयोभिकलरेऽपि ष्वंसत्वात् श्ुलयादिवलाच्च निव्यत्वोपपत्तिरिति- 
वाच्यम् ; न हि तन्नय इव त्वन्नयेऽपि बन्धभ्वं समात्रं सक्तिः कित खोकान्तरप्रा्षिः; तस्यामुक्तदोष- 
तादवस्थ्यापत्तिः । न चानाच्रत्तिश्चुतया निखत्वम्; (तद्यथेह कर्मचितो छोकः क्षीयते एवमेवामुत्र 
पुण्यचितो लोकः क्षीयतते' इति श्रुत्या नैयोगिकस्यानित्यत्वावगमाव् । नचैतच्छ्ुति विरोधेन तस्यानि- 
सत्वाबोधकत्वम् ; “यत्छतकं तदचिल्य"मिति युक्स्युपोद्रखिततया प्रावस्यात् । न द्वितीयः; तत् किं 
दश्फरुकमदष्टफलकं वा । नाद्यः; परोक्चज्ञानाभ्यासेन तचखसाक्चाव्कारदद्यनात् । न द्वितीयः; 
भ्रमाणायत्तत्वात्तस्य 1 अतप्व न तृतीयः; ध्यानस्य ज्ञानरूपत्वामावाच्च । न चतुथः; शब्दस्यापि 
~~~ ~~~ ~~~ 

. 

गोडनह्यानन्दी ( रघुचन्द्रिका ) 1 

रेऽपि शक्तया कमविचार एवाथः ! तसच् पश्येतेत्यादौ कतैव्याकतैभ्यं सर्वं विचारयेत् इल वथैस्त्यापि वाच्यः । 
प्रमाणवत ईति । वस्तुतो हानान्थसापि द्ाश्टविषाणादिविकह्पस्य म्यवहारहेचुत्वेन तसाधारणना तिविरेषस्य 
ध्यानादिनिष्टसख तदवच्छेदकत्वात् नालुपपत्तिः, परंतु ध्यानोत्तरं स्लयादेध्यानपूर्वं तद्धेत्वजुभवादेराजु भविकस्ात्तेनापि 
व्यवहारसंभव इति भावः । द्वारासिभ्रायेति । ^तखाभिध्यानाचोजनात्तर्वभावा"दिलयादौ योजनपदेन श्रवण- 
मननोक्तेः तस्व भावपदेन साक्षास्कारोक्तेः भ्रवणाद्यधीनसाक्षात्कारेण विश्वमायानिचत्निः । अन्ते आरडधभोगसमाषतो पु 
भूयोऽवरिष्टददेन्द्रियादिरूपमायानिष्रत्तिरि्यथः । रच्वस सर्वाधिष्ठानखय भावः अगिद्ानिदृत्तिरूपा प्रासिः यसा 
दिति ब्युसत्तमआस्ाविव्यस्मात्र भावपदनिष्पततरियपि बोध्यम्र् । यत्कारणे सतीव्यादि । कारणे सति अन्यथा- 
कठुमश्चक्यं यदित्यथेः । तेनेति दोषः । अबिधेयत्वं ब्रूम इद नुषज्यते । यस्य कारणे स्यपि पुमिच्छाभिरन्यथाकरणं 
निरोधरूपं, तख ज्ञानत्वे मानाभावाद्विधेयत्वम् । तद्न्यसख ्लानख पुंतच्रस्वाभावैन न तदिति भविः ॥ तकै- 
रिव्यादि-शानापुखषतच्रता ॥ ति टघुचन्दिकायां कानस्य पुरषतन्मताभङ्गः ॥ 

खहीतसङ्गतेः गीतपदतव्थंबन्धस दसः । तद्षेपकता विमदी्षेपकता । भावल्यादिति । न्यथा 
“अक्षय्यं इ वे चातुमाखयानिनः सुकृतं भवती"ति शचतेरविनािकमफरुबोधक्वं स्यात् । दे्टफखकं साश्षात्कारसरूपे 
ष्ठे ोकतिद्धहेहुताकम् । तथाच नियम बिधिः। अद॒ष्टफरुकम् भद्द्रारोफडे हेतुः । तथाचाषूरवं बिधिः । परोक्ष- 
हानाम्यासेन बन्दिरूपेण ' वडधादिकछनेन । प्रमाणायन्तत्वात् प्रमाणमा्रजन्यत्वास्.। तस्य उक्तफरसय । 
माच्पदाुकाम्यवच्छेदः । अत पव साक्षात्कारं प्यकरेदस्वयोरसं भवदेव ॥.द्दस्या पीति । दाभीति 



[ शब्दादपरेक्षोपपत्तिः ] गौडन्रहमनन्दीयुतां । ८७५ 

प्रामाण्यापावापातात् बरह्मणि प्रमाणीभूतक्षानकरतैव्यतायायैव प्रामाण्यात् । नच महातात्पयैमादायः 
ह्मण्यपि प्रामाण्यम्; तादश्चन्ञानस्यापिं भमाणायत्ततया विधिफलत्वात् । तस्मात् पल्यवेष्ितमा- 
ज्यमिद्यादावपि क्ञानस्याविधानात् ध्यानस्थापि विज्ञानञ्य तिरेकसाधनात् सूद्मरालार्भवुद्धौ छदय- 
स्वयभ्य तिरेकयोस्तस्साधनविषयतयान्यथासिद्धत्वाच्च नात्मक्ञानं विधातुं राक्यते। तदेवं धरवणस्य 
क्वानरूपत्वे विघेयत्वाुपपनत्तिः । तस्मात् ज्ञान विजातीयं अवणम् अपतेश्चज्ञानजनकशब्देतिकतैग्य- 
तारूपविचारात्मकं मननगिदिध्यासनाङ्गकं प्रमेयावगमं प्रत्यङ्तया प्रधानभूतमपरोक्चक्ञानपफकक- 
तथा विधीयत इति सिद्धम् ॥ इत्य दैतसिद्धौ ज्ञानि धिभङ्ग; ॥ 

अथ शब्दादपयोक्षोपपत्तिः। 
नय-क्थमपरोश्तक्लानजनकत्वं शब्दस्य ? मानाभावारिति--चेन्न; “तद्धास्य विजक्नौ तमसः पार 

दौयती'टादेः शेदान्तविक्ञानकुनिश्िताथोः इत्यादेश्च मानत्वात् , प्चैवाक्ये तज्ञनकापसोश्चक्षान- 
स्यो पदेशामाजसाध्यत्वोक्तेः, दितीयश्चुतो शाष्द्क्षानस्य भिपदेन विरोपविषयत्वस्यं राभात् खुपदेना- 
परोक्लत्वोक्तेः । न च विजक्षावितीत्यादेः परोश्चज्ञानेनापि चरिताैता; तमसः पारं दशेयतीव्युत्तर- 
वाक्यसखलरसेन अपरोक्चक्षानपरत्वसिद्धेः ! न च आममागोपदेष्रि भ्रामं दरौयतीतिवत् परम्परया 
श्रयोज्ञकतयोपचारः, साक्षात्साधनत्त्े बाधकाभावेन तस्याजान्याय्यत्वात्, उपदे्यातिरिक्रकारः 
णस्य नारदखनत्छमाराव्यायिकायामपरतीतेश्च । न च मनसेवायुदष्टन्यमिद्यादिश्चुतिविरोघः; तस्या- 
श्चित्तेकाश्यपरत्वात् । नच--सुपवस्यापामाण्यशङ्खाविरदपरत्वेन दवितीयवाक्येन तेनापरो श्चरूपता- 
प्रात्तिः, अस्यथा वेदान्तवोध्यस्य विचारकर्तव्यतादेश्चापरोक्षत्वापातादिति-- वाच्यम् 5 नि्ित्तपदे- 
नैवाप्रामाण्यशङ्काविरदादेन्धतयए प्षुपवस्यातर्परत्वाव्र् । नापि वेदान्तबोध्यस्य ब्रह्मातिरिकतिस्या- 
प्येवमापरोक्ष्यापत्तिः; अर्थपदस्य भुख्यतस्तात्प्यविषयपरत्वात् , वेदा्तबोभ्यताया बक्ममा्रपयेव- 
सन्नत्वाश्च । एवमचमानमप्यत्र मानम्. । अपयोक्षत्वं, त्वमस्यादिवाक्यजन्यक्ञानदृत्ति, अपरयोक्ष- 
क्ञाननिश्राल्यन्ताभावाभरतियोगित्वात् , क्षानत्ववत्। नच-कसकाण्डजन्यक्षानच्रत्तीयेवमपि साध्ये- 
तेति-बाच्यम् ; भिपश्चवाधकसररासन्वाभ्यां विशेषात् । तथाहि-तखमस्यादिवाक्यस्यापयोश्ष- 
भत 

गोडत्रह्मानन्दी ( कघुचन्द्िका ) । 
शेषः । तादशक्षानस्य बिधेयल्रानिमतक्ञनख । विधिफरुत्वामावात् विधिनावुष्टापनीयत्वा मानात् । तञ्तानं 
यदि शाण्दं, तदा ज्ानान्तरमिष्युक्तमसङ्गतम्् । अथ तदृषीनस्मरणं, तथापि सखतःसिद्धशषग्दक्तानाधीनस्वेन भ्रमाणा- 
यत्तस्वात् जआद्यपक्षीयदूषणमिति मावः । प्रधानभ्रूतापरोश्चफरङकतया भधानं सत् यदपरोक्षफखकं तत्तया । 
प्राधान्ये रैत॒माह--प्रमेयावगमरमिति । अज्ञतया साक्चाठ्छरणक्या । मनननिदिध्यासनयोस्व सहकारि- 
वित्तगतातिश्यदेतुववेनोक्तकारणस्वाभावात् न आ धान्यमिति भावः । तर्कैरिल्यादि-क्षानस्य वेधिभञ्जनम्॥ 
इति छधुचन्दिकायां क्षानविधिभङ्गः ॥ 

तद्धष्य वरिनन्तौ अस्य उद्वारुकख । ततत् तस्मात् तत्वमसीयादयुपदेशात् भास्मानं वि्ातवान् श्रतकेतुरिति 
शेषः । तमसः पारम् अक्ञानभयुक्तादिरुकणं सर्वाधिष्टानमनवच्छिक्ानन्दम् । दृशैयति साक्षाव्कारयति ॥ "वसे 
श्॒दितशृषायाय तमसः पारं ददौयति भगवान् सन्ुमारः इरि श्रुतेः । अपरोक्षत्वोक्तेः अपरोश्चस्यैवोक्तेः । 
थाच बेदान्तवाक्याचद्धिरोषविषयकमद्धितीयस्वाद्युपरश्चणेन व्या्रत्तायिष्नमान्रचिषयकं ज्ञान, तेन सुतिधितः तव्- 

भिन्नसखापरोक्षखश्रमास्वेनागृह्यमाणस्य विषयीकृते वेदाम्तधाक्यार्थोऽखण्डनह्यासक्यरूपो यस्ते तथेदयथं इति भावः । 
उन्तरवाक््यखरसेनेति । खन्वोग्ये तस्मा इयादिवाक्येन सष्ठमप्रपाठकान्तखेनाविद्यानिवतेकक्लानस्यापरोक्षत्वोक्तया 
षृष्रपारकस्ये "त्स्य विजन्ता*्वित्ति वाक्येऽपि चिदा व्दस्यापरोक्षोक्तस्तानपरत्वं॑सिश्वीयते; चरमवाक्यस्य चरमक्तन्- 
पर्वौचिखादिति भावः । “भाचार्यवानु पुरुषो बेदे'लनेनाचार्योपदेशजन्तानवन्तमुद्वा तख ॒ठावदिल्ादिना तज्जा 
नरदेव कैवस्योकैर्यिपि बोध्यम् । ज्ञानस्य ज्तानक्रारणस्य । उपासनादिकं तु चिन्तेका्यादिद्वारा ज्ताने श्रयोजकमेव 
न कारणम् । अन्यथेद्यादि । अधेपदख सञ्चिहितवे दान्तमात्राथैपरव्वेन विचारकतेन्यत्वादेरपि ताद्शाधैत्वेनापरोक्ष- 
ष्वापत्तिरिय्थैः । जद्यप्रातनेति । वेदस्तश्चज्दस्य चेदेष पठ्यमानं नाथैः; चरम वाक्यसख पदस्य वा त्वेन 



८५६ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः ३ | 

्ञानाजनकलरे यपयेक्चशभ्रमनिष्तिनै स्यात्। नच मनस्षेवापरोशषज्ञानम् $ मनसः इत्राप्यसाधारण्येन 

द्रमाकरणत्वाभावात्, आतपरनः खभ्रकाशत्वात् सुखादीनां साक्षिवेदयत्वात् । नच दण्द अपरोश्चक्ा- 

नजनकत्ववत् अन्यतरामेव मनसि तत्कस्पनीयम् । एवं हि स्वाशस्यैव मनति करप्यत्वेन विशे- 
धात् । नचैवं ज्योति ् टोमादिविषयककर्मकाण्डजन्यज्ञाने कट्पकमस्ति। तत्र हि कड्पनीयमनुष्ठा- 
नाय वा फलाय वा । नाचः, परोश्चज्ञानादेव तत्संभवात् । ततर पवाचुष्ठानात् फलसिद्धेन दिती- 
योऽपि । नच विमतः शब्दो नापरोश्षघीहेतुः राब्वत्वादिति प्रतिसाधनम् ; 'दरामस्त्वमसी"ल्यादावेव 
व्यभिचारात् । नच--तरापीन्द्रियमेव करणं शाब्दस्तत्सहटकारीति--वाच्यम् ; कचित् बहुकतमे 
तमसि रोचनहीनस्यापि तद्वाक्यादपरोक्च्रमनिवतैकस्य दशमोऽसील्यपरोश्षन्ञानस्य दशनात् । यता 
पौन्द्रियसद्धावः, दचापि तदप्रयोजकमेव 1 नच-धर्मवां ससवमसि पर्वतोऽश्निमानिव्यादौ विदोष्या- 
परोश्चत्रेऽपि विशेषणपारोक्ष्यवत् अपि दद्चमत्वे पारोक्ष्यमस्त्विति--वाच्यम् ; अत्र पसोश्षत्वे 
अपरोक्चश्रमानिचरत्तिप्रसङ्गात् । नय-पवमपि दब्दस्यापरोक्षक्नानजनकत्वं किं खाभाविकम्, उताप- 
रोक्चविषयनिमित्तकम्। नादयः अतिप्रसङ्गात् । न द्वितीयः; जीवाः परमात्मनो न भिद्यन्ते आत्म 

व्वादिव्यादिना जायमानाद्मितेः अवणात् आगापततो वेद्न्तजन्याया भाषाप्रनन्धजन्याया जन- 

घीतवेदान्तजन्याया एेक्यप्रतीतेश्ापरःक्ष्यापात्तात् श्रवण नियमादेरनियमाव् । किंचार्थस्यापयोश्य 
त॒ तावदपसेक्षवुद्धिविषयत्वरूपम् ; बद्मण्यस्य सत्वेऽपि दरामत्वादावभावात् , चेचापयोश्चक्ञाने 
बत्रस्य शब्दादिना आपरोक्ष्यादशेनाच । नपप्यपरोक्षभ्यवददारविषयत्वम् 5 उ्यवहारापरोक््यस्य ताद 
गर्थ॑मेदविषयकत्वरूपतरे अन्योन्याश्रयात् , अपरोक्षोऽयमित्येवंरूपत्वे अज्ञानाच्तेऽपि तदभावात्, 
त्वयापि न धकाडात इत्यादिव्यवहारार्थमेवावरणकदपनात्, उन्कल्यवहास्योग्यत्वरूपत्वे व्यवहिते 
राब्दादपरोक्चन्ञानप्रसङ्गात् › अपयोक्षक्ञानजन्यत्वरूपत्वे च वक्ष्यमाणपक्षान्तभौवात् ! तस्मादर्थस्या- 
परोक्षधीविषयत्वमेापरोक्त्वं वाच्यम् । त्र चैतज्ज्ञानवरिषयत्वेन तदुकतावन्योन्याञ्चयः, वानान्त- 
राभिप्राये ठु केषांचिद्परोक्षे खगोदावस्समाकं राब्दादपरोश्चचीप्रसङ्गात् । यकपुमभिभ्रये त॒ पृवो- 
परोक्षे शब्दादिना इदानीमपरोश्चधीप्रसङ्गात् । पएककारभिप्राये भरतयक्चाननौ चिङ्गाच्छ्दाद्वा आप 

गोडन्रह्मानन्दी ( टघुचन्द्रिका ) । 
तत्वमस्यादेरतवापततेः । नाप्युपनिषद्यवहारविषय मागान्तगेतश्वविरिष्टम् ; तख्ायौ गिकत्वात्, अन्यथा कर्मका- 
णडान््यवाक्यस्यापि रत्वापततेः, कु स्ैसखय॒वेदस्यान्तः परमतात्प्यविषयो बोधकवासंबन्धेन यग्रेति व्युत्पत्या 
रच्वमस्यादिवाक्यभेव, तदरोध्यता ब्रह्मण एषेति भावः । पठं हीति। एवमपीलयधः । तेन शब्दस्य परोक्षक्ञानदेत्वं 
हमिति सुष्यते । सबौास्येति । मनसः करणव्वे तजन्यज्ञाने चापरोक्षस्वं कल्प्यम् , दे ठु करणत्वं हुम 1 
तजन्यक्तानस्यापरोक्षस्वमाघ्े करप्यमिति मावः । मां अति दुष्टो यो हेतुसेन मां भरति स्मतिपक्चासंभव इसाकये- 
नाह--दराम इति । तत्रापीत्यादि । अप्मांशे इन्दरियसन्निकर्षात् दशमत्वांरो राब्दादेकं लान मिथः । रोचन- 
हीनस्य बहिरिन्द्रियसन्निकर्षशयूल्यस्य । मनसस्तु इरणत्वं न इ्भपमिति भावः । नतच--ञन्नैव शब्दस्य मनसो चा 
करणत्वं कदष्यमिलन्न विगिगमकाभाव इति--वाच्यम्; शब्दस्य च्हानकरणत्वेन क्कुत्वेन दत्तोत्तरसवात् । किच 
रब्दनन्यन्तान सापरोक्षत्वमस्माकं ददामरवमिलयादौ न कद्प्यम् , किंस क्षम्; तदीयकाथवभूखर साश्चात्कारस्वा- 
स्यातिरिक्तधर्मकपनमपेक्षय प्रमात्रभिन्नविषयकन्तानस्वसख ङ्कुघयेव सा्ात्करोमी लादिव्यवहाररिषयत्वौविलात् 

परवच बिच्यमानमपील्विथसन्रिकषौदिकं भ्रमात्रभेदु्रयोजकःूर्वोत्पन्न्ृत्तिजनकस्वेन उपक्षीणं दशमस्त्वमित्याकार््तो न 
कारणमिलयाश्येनाह--यत्रापीति । अपरोक्चभ्मानिदृत्तिभरसङ्गात् दशमान्यस्वाशे अपरोक्षस्य अमश्यानिदरति- 
सङ्गात् । ददामत्व दक्रत्वसद्खयपूरकत्वम् । तच्च दृश्स्वाश्र याणामन्यतमस्वम्र् । दशमात्रविषयकघीिषयकस्वरूपम् | 
रचावच्छि्ातमदतति चेत्, तदा साक्षिबोध्यमर । शरीरवृत्ति चेत्तदापि साक्षिणा स्वाचादवद्ष्या वा अपरोक्षमि्युभय- 
शाम भमात्रमेदख रन्न संभवेन तदरोचरं॑शा्दानसुक्तापरोक्षस्ववदिति भवः । अनियमात् अनियमापततः । 
स्येवेरूपत्र इत्याकारकत्वे । अक्ञानाबृत इति । तथाच शाब्दचततरपरोश्रष्यवहारनिषयविषयकतवेनाक्ाननिवेकः- 
धम्, भ्ञाननित्तो च सलाम. “भपरोक्षोऽय' मित्याकारकस्वरूपं व्यवहारसखापरोक्षव्वपि्न्योन्याश्रयः । न प्रकाशत 

श्यावी लयादिपदादपोश्वमिन्नमिखादिसंमहः । एतज्ज्ञानेति । यज्जानस्यापरोक्षत्वनि्ेचनाय विषयापरोक्षतवं निस 
च्यते तज्हनेलयथैः । तज्जानखापरोक्ष्वविषयककानत्व, विषयसयापरोक्षत्वमपरोकषतञ््ानविषयष्व पिलन्योन्याश्यः । 
भापरोक्य स्यादिति 1 भत यद्यपीष्टापततििवः वथापि सुखादेः -सगक्षिरूपस क्ञानस्यापरोश्षस्वे जानान्तरापक्षाथा 



{ शब्दादपसेक्षोपपत्तिः } गोडजद्यानन्दीयुता । ८५७७ 

रोश््यं स्यादिति-चेन्न, य शराब्दबोधमादाय यस्य बोध्यत्वं, तत्साक्षात्कारा्थं तदमिश्नाथीवगाहिःव- 
निमित्तकमित्युकतदोषानवकादात् । नच--प्वं ्रयक्षान्तभौवः राब्दखख स्यादिति- वाच्यम् ;बोध्य- 
भिन्नाथकशब्दातिरिक्त्वे सति पद्यक्षप्रमाकरणत्वस्य प्रयक्षस्यान्तभीवे तच्नत्वात् । न्ु-“मनसेवा- 
लुदरष्टम्यःमिद्यादेरिव मनःकरणताप्रतिपादकस्य ग्रङ्ते अभावात् अनोपदेशिकं शब्दस्य साक्षात्कार 
करणत्वमिति- चेन्न; “तं त्वौपनिषदं पुरषं प्रच्छामी"लादो तत्र साधुरिति तदन्यासाधुत्वे सति 
तत्साधुत्वहूपसाभ्वर्थंविहिततद्धितश्चुलया एव मानत्वात् । ननु मनसः करणत््ेपि ओपनिषदत्वस्य 
निदिभ्यासनयपेक्षिततया अन्यथासिद्धिः, न; "यन्मनसा न मनुतः इति मनस; करणत्व निषेधात् । नच 
“यतो चाचो निवर्तन्त इति शब्दस्यापि करणत्वा्चपपत्ति, ओ पनिषदत्वश्युवयुसारेण तस्याः, राकया 
अवोधकत्वपरत्वात्। तदुक्तं--शचक्रितमभिधत्ते श्चतिरपी"ति । नच-मनसेवाचुद्रष्व्यमिःति ठतीया- 
श्रुयनुसारेण न मनुत इत्यस्यैवापकमनोविषयतयाऽन्यथानयनसाम्यमिति-- वाच्यम्; एवं साम्येऽपि 
मनसः करणत्वे छयधिककर्पना 1 शब्दस्य करणत्वे त्वतल्पकरपनेति विशेषात् । तस्रान्तच्वमस्यादि- 
चाक्यस्यापरोक्चक्तानजनकत्वाद विद्यानिवृत्यात्मकमोश्चसाधननव्रह्मसाक्षात्काराय भननायङ्गकं अवणमङ्कि 
नियमबिधिषिषय इति सिद्धम् 1 इयद्वेतसिद्धो रब्दादपरोश्चो पपिः ॥ 

विष्वेश्वराख्यस्य शुसोः असादादददैत तिद्धिर्मधुसदनस्य । 
सभूदभूमिः खद दूषणानां शणैरमेधेरव गर्मितश्चीः ॥ 

ससंश्रमम्पेश्चया परगुणोन्न तिदधुःखहा नितान्तमनपेक्षया निजपुमर्थदानिः परा । 
अतः खुमतयो यथानयसुपेक्य दुर्मर्छरं प्रयोजनवशाजुगाः इरत मक्छतौ सत्छतिम् ॥ 

इति श्रीमरत्परमहंसपरि्ाजकाचार्यश्रीविश्वेभ्वरसरखतीश्रीचरपरिष्यश्रीमथुखदनसरः- 
खती बिरन्तितायामद्धैतसिद्धौ भ्रवणादिनिरूपणं नाम तृतीयः परिच्छेदः ॥ 

गोडब्रह्मानन्दी ( खघ्ुचन्दिका ) । 
न तियमः; सुखादौ इत्ति विनापि सक्ष्यभिन्घुखादिबिषयकल्रस्यापरोक्षस्वरूपत्व सं मवात्, कितु च्ानसख कानान्तर- 

घरितापसेकेस्वे वाच्ये ज्ञनान्तरखापि क्षानान्तरधरितमेव तद्ाच्यम्; अन्यथान्योन्याश्रयात्, तथा चानवस्थेलयाश्चयेन 
समाधानान्तरमाह--यं शब्दमिति ! ् षाब्दत्वमधिवक्षितम् ; भनुमिलादेरण्येताष्यापरोक्षक्ानल्वात् । यस्य प्रमातुः 
ये बोघमादाय बोद्धसं, तदृभिन्नाथव्रिपयकर्तानस्वतेव तस्यापरोक्षस्वमिल्यथैः ॥ तद्भिन्नदवं च मनोऽनवच्छेद्परयुक्तो यो 
भेदस्लच्छुन्यतावष्छेदकष्वम् । तेन॒ घटादिप्रसक्षकाे पटादौ प्रमातगरेदेपि न क्तिः । यद्टिषथावच्छेदेन हि चिति 
बर्िरूपेण परिणतमनःसंबन्धः, तद्विषयावच्छेदेन पूर्वं सत उक्तपेदसख ना्यादुक्तशून्यता । सुखादौ तु सा सैव । 
दष्छादिवारणाय क्षानत्वमिति 1 वन्मनतेऽकच्छिभ्नचिञेदश्यूनय ता वच्छेद्कविषयकरानत्वं तन्मनोऽवच्छिश्रज्ञानयापरो- 
क्षस्वमिति पर्यवसितम् । तेन पुरुषान्तरामिस्नषिषयकश्ानं नापरोक्षम् । विषयस्यापरोक्षस्वं तु नोऽरानविषयरवम् ; 
धर्माधमादौ तदु पत्तेः, फिंस्वनादरृदस्वम् ! नजु--उक्तापरोकषस्वेन ्षानस्य हेतुत्वादौ गोरवप्नातिविशेषरूपमपरोश्चवं ने 
युक्तपरिति--चेश्च; अनाूतस्वसेवाखण्डा भावस्य तग्यक्तिरयेनापरोक्षक्ञानक्नायैरवाभिमतदेतुसवात् ; धटादीकतरम्याघरृ्तिरेव 
अटस्वादीति मते घरस्वादेरिव उक्का भावस्य प्रतियोगिषिशोषितरखूपानवच्छिन्नस्यापि देतुत्वादिसंभवात् । वस्तुतस्तु- 
धर्माविश्चानस्यापरोश्चत्ववारणाय मनोऽनवष्डेदप्रयुक्तसेवावरणप्रयुक्तस्यापि भेदस्या भाव उन्तवक्षणेऽवयं निवेस्य: । तथा 
श्वानाबतचिषयश्वानटवमेवपरोक्षष्वं युक्तम् । माबरणद्षिरो धिलावच्छेदुकं तु चा्ुषादिद्धत्तावजुगतं न वेत्र नागरहः । नहि 
तस््ामावरणस्य विरोधिता सन्नाशकसः 1 येनानजुगमो दोषः, श्छिठु तद भावञ्याप्यता। श्न्दातिरिक्तत्वे शब्दातुमना- 
अतिरिक्तत्वे 1 तेन म्रमातृभिञ्जविषयकानुमानादें प्रलक्षान्वभावः। प्रत्यक्नान्तभोवे तन्नत्वात् अलशषभ्रमाणरुक्षणस्वात् 
अोपदेशिकमिति । तथा चोपदेशिकेन मनसः करणत्वेन ्छानुमानबा घः । तद्भगयेदयादविकं त॒ न स्पष्ट उपदेश इति 
पराभिमानः \ तदन्यासाभ्यत्तरे तदन्याकरणकस्वेऽपि लिदिष्यासनाधीनकरणकत्वेऽपि । अपेक्षिततया अपेक्षितथी - 
धटिततयः १ चकितं शक्ति विना । अभिधत्ते बोध्यति ॥ इति रघुचन्दिकायां शब्दाद्पयोेक्लोपपत्तिः ॥ 

तकः सारसै रलैश्चन्द्रिकाचन्द्रभूषणेः । दुरन्तध्वान्तभङ्गाय रवणादिनिरूपणम् ॥ 
सारखतसयुदैकमसञ्जद् ध्वान्तधिक्करिया । यया चन्द्रिकया तस्यः परिच्छेदास्रयः खिताः ॥ 
बति ब्रह्यानन्दसरखतीषिरचितायां रुघरुचन्द्रिकायां भवणादिनिरूपणं नाम तृतीयः परिच्छेदः ॥ 



८७८ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः ३ ] 
^-^ 

श्रवणाङ्धित्वितन्नियमादयुपपत्तिः । 

( १ ) तच न्यायामृतकाराः- 

श्रवणमङ्गिः प्रमाणस प्रमेयावगमं प्रयन्यवधीनात्, मनननिदिध्यासने ठु वितैकाभ्यसंपादनद्वारा त्रह्मोलुभवहेतुतां 

परतिपत इति' विवरणसिद्धान्तो न युज्यते । विचारल्पस्य श्रवणस्य शब्दे तज्ज्ञनर्पे वा करणे इतिकरन्यतामत्रात् । 
तहि तात्पयै्रमनिरसेनोपक्षीणं तात्पयौवधारणं करणकोटि अ्रवषुमरईति । आका्घादिसदितं शब्दज्ञानमेव हि करणम् । 
अन्यथा मननादेरपि करणकोटौ प्रवेरप्रस ङ्गात् । एवंच तात्पर्यज्ञानं न करणकोयिप्रविष्टम् । इतरथा वेदेऽपि तासथभम- 
सेभषात् बाह्यागमेऽपि तातथअमासंभवादु्टदुष्टविभागो न सिच्येत् । यगेऽबघातादेरि शब्दे सननिपरलोपरकारकलमप्यत 
एव पराहतम् । उ्टन्त इवात्र कएणद्रन्यदेषलाभाचात् । कथंचित्सनिपलयोपकारकवेऽपि अवघातदिः प्रयाजादिकं प्रतीव 
श्रवणस्य मननादिक प्रति शेषित्वं न स्यात् । एतेन--“करणीभूतशब्दगतातिशयदेतत्वात् श्रवणस्य करणत्वेनाङ्गिखम् , 
मनननिदिध्यासनयोस्तु सहकारिभूतचित्तगतातिशयहेव॒लात् फलोपका्॑ता” इति चित्डसोक्तिरपि-पयास्ता । अपरथा 
सोमयागसहकारिमूतदीक्षणीयाङ्गं सोमयागगतापिशयहेत्वभिषवादिकं प्रयङ्ग॑स्यात् । चस्तुतस्तु--रगन्देनापरोक्ष्ञपो 
परोक्षज्ञपौ चोपा्यायां श्रवणमनननिदिध्यासनानां च्रयाणामेव फलोपकायेङ्गतेव, नहु परस्पराद्गङ्गिभावः । प्रथा शयो 
बृिकामो योऽन्रायफामो यः खगंश्नमः स सौभरेण स्तुवीत हीषिति वृष्टिकामाय निधनं कुयात् ऊक् इद्यन्न यकामाय निधनं 
ुयीत् इति खगैकामाय निधनं र्या "दिति श्रुतानां वृष्यादिफलाय सौभरेतिकरतैव्यताभूतहीषादिनिधनानामपि परस्पराङ्गः 
तापततेः । परमार्थतस्तु- शब्दस परोक्षक्ञानजनकलखेव छलात् तद्गतातिशयदेतोः भ्रवणस्य साक्चात्कारएलजनक- 
मनननिदिष्यासनाङ्गित्वं कथमपि न सिथ्यति ¦ मननख हि “मतियोवदयुक्तता” इति स्दयाभ्युक्तखशङ्कानिरास एवोप- 
योग इति सूष््मवम्तक्ञानदेठचिक्ैकाय्यजनकलं न संगच्छते । रुप्यसंकाराजुतावपि शछुकतिसाक्षात्कारदशेनैन विपरीत 
संवनानिदरतज्ञीनाडुपयोगेन तत्संषादनेन निदिभ्यासनसाथक्यमपि न युक्तमेव । इत्थंव--िङ्गेन “ततस्॒॒तं पद्यत- 
निष्कलं च्यायमानः” इति वाक्येन प्रकरणेन च निदिध्यासाज्गलमेव श्रवणादे्क्तम् । मूलप्माणदाव्याज्ु न निदिभ्यासन- 
जन्यज्ञाना्रमालापातः । पएतेन--श्रवणादीनां विषयावगमोपायलसान्वयन्यतिरेकसिद्धलात् श्रोतव्य इदयत्र नियमविधि. 
ल्मेवेति विवरणराद्धान्तोऽपि-पसस्तः । नदि श्रवणमपरोक्षसाधनमिदखन्यतोऽवगतम् । गान्धर्वशाखविचारत्वेन साक्षा- 
व्कारसाधनवेऽपि धर्मशाद्विन्वारे व्यभिचारात् न दास्रर्थविचारलेन तद्भहसंभवः । न्वपरोक्े विचारोपयोग इति अप- 
रोक्षार्थविचारत्वेनापि तद्वहसंभवः परासः । पाक्षात्कारयोग्य्यापि सर्मनिध्यदिविंचरेण तदनुदथाच । किंच-- 
पाक्चिकमराप्तौ हि नियमविधिः, नच रूपा दिरहितात्मन्नाने साधनान्तरप्राघ्या सा संभवति । न्यात्मनि सामान्यतः तत्पा्या 
स॒॑दयुन्तः ! ब्रीहीनवहन्तीयत्रापि व्रीदिपदमपूरवीयद्रव्यिशेषपरमिति तज्रैड नखविदलनादिप्रसत्तया मियमविधिलम् । 
अक्तेतु चिन्मात्रे मानान्तराप्राघ्या तन्न युज्यते । नहि सजातीये श्रप्या सजातीयान्तरे नियम उपपद्यते; वैयधिकरण्यात् । 
यथा मन्नैरेव मनच्नार्थाः सरतभ्याः नलु कल्पसत्रादिनेति गियमः, एवं श्रोतव्यः श्चुतिवाक्येभ्यः नतु पुराणारिभिरिति साध- 
मान्तरम्यादृत्तिफलकोऽत्र नियमब्रिधिरिति तत््वकीमुदीकृ्सिदधान्तोऽप्यत एव निरस्तः । “इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुप- 
धृदयेत्” इति स्रतिविरोधेन पुराणादिन्यावर्तेनासंमवात् कर्मज्ञाने स्खरतीनामिव ब्रह्मज्ञाने भागवातादीनामप्युपयोगसंमवाच्च । 
भ्रोतम्यः श्रुतिवाक्येभ्य इल्यादिकं तु श्तिमूलप्रमाणामिग्रायमिति न विरोधः । अन्यथा षडङ्गाध्ययननिषेधादिभसङ्गात् १ 
वैदान्तजन्ये इतिहासादिजन्ये चातज्ञाने न कोऽपि विशेषः, येन नियमादृष्टखोपयोगः । विषयखमावनिबत्धमे चापरोक्षये- 
$न्तःकरणड्युद्धेरनपेप्षितलात् न तत्संपादकतयापि नियमादृष्टोपयोगः । तदिदं सिद्धम्- 

११५८. 

विचारः करणं नैव भोधे शब्द्अ्रमाणजे । नचायं सन्निदयाङ्गं ब्दस्य करणात्मनः ॥ १॥ 
करणान्तगतो येन शिरो हन्तिवद्धवेत् । सज्निपत्यापि नैवासौ देषी मलादिकं भति ! २ ॥ 
अन्यथाहि भवेदन्तेः प्रयाजान्प्रति शेषिता । दीषादेश्च यथा भिन्ञफरे सोभरशेषिता ॥ ३ ॥ 
भ्रवणादेस्तथाभिन्नफठे सनच्छन्दरेषिता । तस्मादयुक्ता मलयादेः श्रवणं प्रति रोषिता ॥ ४ ॥ 
अवण ह्यापयेक्ष्याय न्मते श्रवणेन च । नापरोक्षयं कचिदृषटं तेनापूर्वैनिधिर्भवेत् ॥ ५ ॥ 
नियमादष्टसाध्यय व्यावखंसाप्यभावतः । श्नवणदिर्नियमनं परपक्षे न युज्यते ॥ ६ ॥ इति \ 

बस्तुतस्तु-प्रवणदेज्ञानरूपय विधेयलमेव न संभवतीति श्रोतव्य इयादिकमनुबाद एव । तथाहि-श्नवर्णं नाम 
न शक्तितात्पयौवधारणम्; अवाच्ये ब्रह्मणि राक््यसंभवात् , तत्पयंमपि श्रागेव धमिणः खरूपतो निश्चितत्वैन न तद्विष 

यम्र् । अन्यथा विचारानन्तरमपि संशयादिप्रसङ्गातर, । अवभारणस हानत्वे त्द्विधानायोगाज्र । अतएव-- गुसमुलदधेदा- 
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न्तानां बहाणि संयोजनम् । एकेन- मनननिदिध्यासने अपि--व्याख्याते, तयोरपि ज्ञानरूपलत् । तदयं खं्रहः-- 
श्ुयदेधीखरूपत्वात् विष्यनहवतो धियाम् । अपरोक्षे नेव युक्तः श्चवणादिविधिः कचिदिति सर्वमनवयम् । 

अथातो बह्मजिन्नासेति जिज्ञासासू्रमपि न भवणविधिमूूकं किंतु मननविधिमूलकमेव । विचारविधौ श्रवणसाध्यापरो- 
षज्ञानाधीनापरोक्षक्ञनकामताया अधिकारिविरोषगत्वेनान्यथान्योन्याश्रयापातात् । जिन्नासासूरो क्तो हि वि चारस्त्वनिर्णाय- 
कन्यायालुसन्धानरूपः श्रवणं च नोक्तरूपमिति खलूपतोऽपि' मेदो व्रियते । नद्यङ्गिभूतं श्नवणमितिकर्तैव्यतारूपं विच।रल- 
मर्हति युक्तिभिरनुचिन्तनं नाम यदि श्नवणनिश्वितस्य तात्पयेस्य तद्धिषरयशच्दस्य च सरणं अखयभित्नानं वा । तर्हि तख्या- 
वद्यकश्रवणाक््येव सिचा मननविधिवेयथ्यंम् , ति तरिंधस्यापि श्नवणनन्तगंतयुक््यनपेक्षत्वेन मन्तव्यश्चोपपत्तिभिरिति स्मृतिः 
विरोधः, मतियौवदयुक्ततेति बयुक्तलशङ्कानिरासो्त्ययोगश्च । शन्दज्ञानखरूपमेव श्रवणमिति श्रवणविधिमूलकलं विचा- 
रस्य न युक्तमेष । क्ठु युक्तायुक्तसंशयदिः संशयपूर्वपक्षसिद्धान्तात् मीमांसारान्नप्रथितात्संशयादिनिवर्वकाश्यायजाता- 
दन्येनानिग्रतेसाद्न्यायमथनात्मकमीमां सारम्भकर्दन्यतापरमायसत्रं मनमविधिमूलकमेव मन्तव्यम् । समन्वयाध्यायोन्त- 
ताद्यनिश्वायकोपकमादियुत्तयदुसन्धानं श्रवणम्, द्वितीयाध्याया्थासत्त्वाशङ्कानिवतैकयुक्तयवुसन्धानं मननमिति मेदोऽपि 
न युक्तः । अर्थनिश्वयानन्तरभाविभावनाप्रचयहेतु चित्तेकाग्यहेदुतेवेति विवरणसिद्धान्तवि रोधात्. अंशतो मननविधिमूरल- 
खाप्यापाताच्र, “आदौ यच्छ्रद्धया सिद्धं पश्ाश्यायेन साधितम् ।*‡ इति न्यायेन युक््यनपेक्षघनद्धामात्रेण प्रतिवाक्यमयमर्थं 
इति म्रहणं श्रवणं, पश्चात् न्यायानुसन्धानं मननमिति मेदसंभवे युकिष्वेव श्वणमननमैदकल्पनायोगच । वाक्यार्थग्रहणः 

खाप्युक्तरूपस्य भ्रवणादिन्नितयेऽन्तमावः कथमप्यङ्गीकरणीयः, अन्यथा चतुर्थसापि सुसुश्ववुषेयताप्रसज्गत् । अन्यथा 
अमाणभूतश्चुतितास्यै निर्णीति' सति अर्थसन्तवार्थयुपपत्त्यनवेक्षणात् निश्ितप्रामाण्यस्य पुंसो मननाभावघ्रसङ्कदिति मनन. 
विधिमूरकमेव जिज्ञासामसच्रम् । अस्तुवा श्रवणं ति चाररूपमेव, एवमपि यथा कर्मकाण्डविचार उत्तरकतुविधिप्रयुक्तः एवं 
जह्यकाण्डविचारोऽपि ज्ञानवरिधिपरयुक्त एव लन्मते यात्.ˆ उत्तरकलुभिरवु्वानार्थं क्वि चारसेवात्मन्ञानेनापि अआत्मविचा- 

राक्ेपसंभवात् । कार्येण रि कारणमाक्षिष्यते । अथवा--कर्मविचारवदर्थावगमपरयन्ताध्ययननिधिष्रयुक्त एव ॒ब्रह्मवि- 
वासो भवतु । दृष्टफलकत्वेनेवाद्त्तिरिद्धरविष्यनपेक्षणेन अ चत्तिण कमननादिविधिवेयभथ्यांत् । अभ्ययनविधिविहितैकदे- 
शाध्ययनारुवादेन वाक्यान्तरेणारण्यायङ्गान्तरविधानवन्मननायङ्गविधानस्य संभवा न दोषः । नचाक्षरपरदणान्तमष्यय. 
नम् ; तलयपुरषार्थतया भगन्यल्वाजुपपत्तेः । सर्वथा श्रवणविधिमूलं जिज्ञास।सूत्रमिति नोपपद्यत एव । अर्थ्ञानार्थस्याप्य- 
ध्ययनख प्र्यवायपरिहाराैत्रैन निदखलमप्युपपदयते इति वाचस्पतिसंमताध्ययनविधिमूललमस्माकमपि संमतमेव । 
एवच शाब्दज्ञानरू् श्रवणमेव श्रोतव्य इलयत्र विधेयम्. एवं विचारो मन्तव्य इयतेति सिद्धम् । आपातदरनभिन्नं कृतिसा- 
ध्यत्वेन विधानां प्रतिवाक्यमयमस्याथं इति गरूपदेखेन प्रहणं श्रवणम् , अयमेव वाक्यार्थो युक्तो नान्य इति निणैयदे- 
ठुयुस्यसुसन्धानं मननम् । निरन्तरध्यानं निदिध्यासनमपसेक्चसाधनमिति परस्परमिन्नसखलभावानि श्रवणादीनि विधेयन्येव । 
तञ्चचपूच ए विधिः । वाक्यविचारत्वैन वाक्यार्थज्ञानहेतुलप्राप्तावपि वेदान्तविचारत्वेनात्मनज्ञनहेदुताया अलन्तमप्राप्त- 
लात् । निदिध्यासनसख कथमपि सक्षात्कारसाधनलाप्राघ्या तत्रपूर्वविधित्वे न विवादरेडोऽपि । निदिन्यासनपेक्षितन्नन- 
संपाद्कतया श्नवणमननयोरुपयोगः । ज्ञानखापि श्रवणदेः श्रोतव्य इयादितन्यप्रययानुसारेण विधिरङ्ीक्रियते । अङ्गी- 
छतं हि “पल्यवेक्षितं ” “तस्मात्. पश्येत निव्यद्यः” इत्यादौ ज्ञानस्यापि विधानम् । न विधौ परः शब्दां इति न्यायवि. 

तेधात्तदतुर॑योगादिकमेव- तच ॒विधेयपरिटयपि न सङ्खतमेव । साक्षत्छतिसाध्यलघ्य चश्कःसंयोगेऽप्यभावैन पर्रपरया 

छतिसाध्यलख ज्ञानेऽपि संमवेने अगिच्छतोऽपि अनिष्टसंप्रयोगस्य दीनाच संयोगस्यापि ज्ञानसाम्याच् । अवेश्षणेऽवुये 
विभज्य ठवक्षसंत्रेति मन्त्रविगियोगपरा तृतीयाध्यायोक्तिरस्यत एव संगच्छते । यदेव विद्या करोतीति पियायां कमीद- 
लाप्नानमप्यत एवोपपद्यते । नह्यविहितमङ्गं भवितुमरदैति 1 अयमाद्धायः--यथा दुगेन्धादिज्ञनयेच्छाविषयलाभावेऽपि 
ब्रह्मज्ञान तद्विषयम् ! तथाऽतिपरक्मब्रह्मज्ञानस्येतरक्ञानाविधेयत्वेऽपि विधेयल्रमप्युपपथत एव । दृष्हि साल्रधंन्ञानस्य 
नियमेन पुँतन्रलम् । ब्रह्मच शाच्रार्थं इत्यविवादम् । अन्यथा नामादिषु ब्रह्मो पासनायां का गतिरिति भवन्त एव पयौटोच- 
यन्तु । अङ्गीकृतं हि भक्ता ज्ञानसंतानरूप निदिध्यासनस्य विधेयलम् । श्रवणं यावद्क्ञानमियन्ञानविरोधिलोपपत्तिरिति श्रव गा- 
दिकं ज्ञानरूपमेव । विक्ञाय प्रज्ञां कुत तेद्या्िकमप्यत एवोपपद्यते १ एव॑चोपासनायामपि विदिधातुध्रयोगेण ज्ञानविधेयलमेव 
मरानतन्रयापि पंतच्रलमपि दानादौ दष्टभिति न किंचिद रुपपन्नमिद्यस्मन्मते पुरुषतच्रमेव ज्ञानमभिमतपिति तद्वियेयमेव । 

विधीयमानं च ज्ञानं विमरोजन्यय कतिसाष्यलात् साब्दन्चानरूपम् । कर्मकण्डेऽपि तत् कतिसाध्यमेव विवक्षितम् । 
अन्यथा क्रुविधिसिकिवाराक्षेपानुपपत्तेः, तदभ्याससूपं चा; नेयोगिकस्यापि बन्धघ्वंसस्य ध्वंसलात् श्वुतिवल च्च निलो 
पपत्त्या मोक्षाय तद्विधानोपपत्तेः । अतएव अन्त्तिश्नवर्णं सुन्तानाुपपव्यते । तद्रथेहेति शुतेमियलश्रुतिविषदधाया नैयो 
गिनि प्रामाण्यायोगात् । ज्ञानविधिवाक््यख ज्ञानकरतैव्यतायामिव ब्रह्मण्यपि महातात्प्यसत्त्वात्. ध्यानात्मकङ्ञानरूपं 
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वा तदिति न दोषः । एवंच निरिष्यासनाधीनः साक्षात्कार एव सुक्तिसाधनं तदङ्गे च श्रवणमनने नतु श्रवणसध्यसा-. 
्षात्कार इति सिद्धम् । नहि शब्टोऽपरयोक्षन्नानजनक इत्र किमपि मानमसि । तद्धास्य विजज्ञाविति परोक्षक्ननेप्युपपन्नम् । 
परं पारं ददीयतीति तु ग्राममार्गोप्देष्टरि आरामं दर्शयतीति व्यवहासद्गौणः अन्यथा मनसैवानुदरटव्यमिति श्रुतिविरोधात् । 
विदान्तविज्ञानरुनिश्िता्था इति खराब्दस्तु अग्रामाण्यशद्काविरहामिश्रायः अन्यथा वैदान्तबोध्यलय विचारकतैव्यताया. 
श्वापरोक्षतापरसङ्गात् । ब्रह्मातिरिचस्यापि वेदान्तार्थखापरोक्षतप्रसङ्गा्च नैषा श्रुतिरपि तदापरोक्षये प्रमाणम् । अपरोक्षं 
तन्त्वमलखादिवाक्यजन्यन्ञानदरत्ति, अपरोक्षज्ञाननिष्रयन्ताभावप्रतियोभित्वात् , ्ञानलवत् , इदयजुमानं त॒ अपरोक्षं कर्मै- 
काण्डजन्यज्ञानवृत्तीयाभाससाम्यात् शाब्दत्वहेवुना सत््रतिपक्ाच्च न प्रयोजकम् । तत्तवमस्यादिवाक्यस्यापरोक्षज्ञानाजनक- 

त्वेऽपि मनसैव तदुपपत्त्याऽपरोक्षभ्रस.ननुद्त्तिः संभवेत् । दशमस्लमसीलत्रापि अपरोक्षन्नानजनकत्वं राब्दस न ह्पतम्; 
ततरेन्दियसेव साब्दसदकरतस्य करणत्वात् । धर्म॑वानहमिदयादाविव विकेष्यापारोक्षयेऽपि विरोषणपारोक्ष्वत्. दरामत्वे पारो- 
क्यसंभवाच् ! पिच राल्दसखापरोक्षक्ञानजनकत्वं न खाभाविकमतियसङ्गात् । जीवाः, परमात्मनो न भियन्ते, आत्मत्वात् , 
इत्यनुमानात्, श्रवणात्मागापाततो चेदान्तजन्याया भाषघ्रबन्धजन्यायाः अनधीतवेदान्तजन्याया एेक्यप्रतीतेश्वापरोक्षला- 
पातात् । अपिचाथसखापरोक्षं द्रामलादावभावात् नापरेक्षहुद्धिविषयत्रर्पम् । चेत्रापरोक्षन्े मत्र्य शब्दादिना परोक्षा- 
ददौनात्, आत्मा्रयाच ¦ अन्यथा शब्दस्यप्यपरोक्षह्ञानजनकत्वे तख अलक्ष एवान्तभौवम्रसङ्गः । मनरैवेति मनस इव 
शव्दकरणतायां कलापि प्रमाणस्यासावा् शब्दस्य साक्षात्कारकारणलम् । तं लोपनिषदमिदयोपनिषदलाश्नानं ठ निदिष्या- 
सनापेक्षिततयाऽन्यथासिद्धम् । अतएव हि यतो वाचो निवर्तन्ते इत्युपपषयते इति श्रवणादङ्गकनिदिष्यासनसाध्यसाक्षात्कार- 
साध्यैव मुक्तिः, श्रवणादौ चापूर्वैविधिः, तच्च ज्ञानरूपपर्, ज्ञानमपि विभेयम् शब्दो नापरोक्षज्ञनजनक इति सर्वमनवय- 

मिति--व्णैयन्ति ॥ 

(२) अदवैतपिद्धिकारस्त- 

एेकातम्यसाश्चात्कारार्थं श्रवणमङ्गि; मनननिदिध्यासने ठु तदङ्गतया सुयुश्ठभिरयये । तदुक्तं विवरणे--““्रवणम्गि; 

प्रमाणस्य अ्रमेयावगमं पलन्यवधानात्र, मनननिदिध्यासने तु प्रयगत्मभ्वणसंस्कारपरिनिष्यचतदेकाभदृत्तिकारयदरारेण ब्रह्मा- 
लुभवहेव॒तां प्रतिपयेते” इति । शब्दरकतितात्यर्यावधारणरूपो विचारो हि अवधततात्पर्यकराब्द सखैव करणत्वेन करणकोटि- 
मेव प्रविदाति ! साकाह्कदिधियोऽपि निराकाह्त्वादि्रमनिरपसेनोपक्षयापत्या न तात्पयभ्रमनिरासे तात्पयौवधारणस पर्यव- 
सानमिति तात्पर्यज्ञानं करणकोटिमहंति । वेदे कदाचित्-तात्पर्यभ्मस्तेऽपि निदु्त्वेन यथार्तात्प्यमस्त्येव, नु बाह्या- 
गमे पोरुषेयतया दुः तदिति दुधदुष्टव्यवस्थाऽपि नासुपपन्नेति सन्निपद्योपकारकतया यागेऽवघातदिरिव करणकोरिभ्रविष्ट- 
त्वम्. । अवघातस्य विशि्टयागप्रविष्टतया भ्रयाजादिरोषिप्वेऽपि खसूपेण तन्न संभवति, प्रकृते तु असंभावनाषिरोषनिवृत्ति- 
रूपासाधारणोपकारजनकत्वेन खरूपेणापि रेषितेति विरेषः । एतेन-“करणीभूतश्न्दगतातिशयहेतुलात् श्रवणस्य 
करणत्वेनाद्विमर, मनननिदिध्यासनयोख् सहकारिभूत चित्तगतातिशयदेतुलात् फरोपकार्यज्ता"” इति वि्खोक्तिरपि- 
व्याख्याता । सोमयागसहकारिमूत्ीकष णीयायङ्कघ्याप्यभिषवादीनां यागकोटिग्रविष्टत्वे तदज्गत्वमिषटमेवेति नानुपपत्तिः । 
फठे जनयितव्ये मननगिदिष्यासनथोः रब्दसर्हकारिसंपादकलवं ्रवणख तु जनकतासंपादकत्वमिति सुखमेदान्न परस्परा- 
्गिमावप्रषङ्ः । एतेन-सौभरेतिकतैव्यतानिघनगतदीषादीनां परस्पराज्गङ्गिमिबोऽपि--परास्तः; करणखरूपसंपाद्- 
कततत्सहकारिसेपादकत्वरूपस्य विंशेषस्यात्रेवे तत्राभावात् । साक्षात्तं हि अज्ञाननिव्त॑कत्वमधुक्तं श्रवणजन्य सखापि ज्ञान 
संभवत्येव । एवंच--प्रकरणादपि श्नवणय्यङ्कित्वं सिद्धम् । अयुक्तत्वशङ्धायां-खलां चित्तविक्षेप तजिवृ्तौ युक्तलावधारण- 
कोटो चित्तेकाप्यख दृष्टत्वेन मतियोवदयुकतेति स्घलविरोधेन मननख चित्तैकाग्यहेतुत्वेन दयं शक्तिरिति साक्षात्कारानन्तरं 
तद्रनततया ज्ञातमिति स्मरतिसत्तवेन ज्ञानगोचरसंस्कारसत््वेन रूप्यस॑स्काराजुृत्यभावात् निदिध्यासनस्य विपरीतभावनानि- 
चतैकत्वेन चोपयोगो नानुपपन्नः । नहि निदिध्यासने बर्हिैवसदनं दामीलादाविव साक्षात्काररूपफलसंबन्धसाम््यमस्ि । 
ततस्तु तं पद्यते इयत तु योग्यताबलच्छूवणत एवेलयध्याहियते । एवंच तच्छरबणेन ध्यायमानं पुरुषं निष्कलं साक्षात्क- 
रोतीदयनुकूख्थं एवावगम्यते ! अतएव द्रष्टव्यः श्रोतव्य इति दर्चनश्रवणयोरव्यवधानसुपपद्यते । गिदिध्यासनसाध्यो हि 
साक्षात्कारः कामिनीसाकषत्काखदमेव खात् । मूलप्रभाणदारव्यैन ततस्ममालं तु मूलम्रमाणस्यैव साक्षात्कारननकलमप्या- 
पादयति । एतेन--निदिष्यासनसहकृतमनःकरणत्वमपि--परास्तम् ॥ 

तस्य च श्रवणस्य विषयावगमोपायत्ल्ान्वयव्यतिरेफसिच्छ्वात् गान्ध्शाख्विचारे षड्जादिसन्तात्काराुभवेनपरोक्ष- 
दान्नाथविचारत्वेन तदर्थसाक्षात्कारत्वेन च कार्यकारणभावकल्पनात् सम्दिग्धत्वसम्रयोजनलयोरेव विचारम्रयोजकत्वेनापरो- 
ऽपि विन्ञामार्थस्याच श्रोतव्य इति नियमविधिः, नपूर्वैविधिः । निष्यायसाकषत्कारसतु तद्सनिकपैनिवन्धनः नु 



[ श्रवणाङ्कित्वतन्नियमायुपपत्तिः ] गोढत्रहमानन्दीयुता । ८८१ 

विचाराहेतुचाघीनः । निरविंशेषात्मनि मानन्तराप्र्षाचपि यथऽपूर्वायेषु व्रीहिषु नखविदलनायप्राप्तावपि सामान्यतो व्रीहिषु 
तत्म्राप्या नियमः, एवमात्मनि मानान्तरप्राप्या साधनान्तरम्यात्तिफलो नियमः । सजातीये प्राप्यापि सजातीयान्तरे 
नियमयत् एकस्िननेवात्मनि अवस्थाविशेषेण मानान्तरघ्यापि नियम व्रिधिलमुपपदते एव । सामान्यधर्ममादाय तु सामाना- 
धिकरण्यसंमवात् न विशेषान्तरपरात्या विशेषान्तरनियमेऽपि वैयधिकरण्यम् । 

एतेन--इतिहासपुराणादिव्याव्नेन नियमविधिपिति तत्त्वकोसुदीषिद्धान्तोऽपर-व्याख्यातः; इतिष्टासपुराणादीनां 
वेदान्ततासयैनिणैय एवोपयोगः, नठु ब्रह्मज्ञाने इति नेतिदासपुराणाभ्यासमिति स्ट्ृतिविरोधः । 

तमेतं वेदाचुव्चनेनेति श्रुतिबसात् यज्ञादिजन्यादृटख नियमादृ्टस्य च विपिदिषाद्वारकान्तःकरणचदधेरेव साध्यायाः संभवेन 

ज्ञानखरूपोपकारितया तत्साध्याज्नान निषत्तो तदपेक्षणच वेदान्तजन्यसाक्षात्कारे तदजन्यसाक्षात्यरापेक्षयाऽतिरयसखा 
वरयकत्वात्-- 

नियमादृषटताध्यख व्यावत्यस्यापि संभवात् । श्नवणदेनियमनं सर्यथेवोपपयते ॥ १ ॥ 

त्च वर्णं शक्तितात्पयौीवधारणम्. । शद्धे सक्तयसंमवेऽपि तद्रोधोपयोगिनी अवधारणीया विदिष्टराकतिः संभवति । 
संदायकोय्युपलक्षिते निविदोषे ता्र्यस्यापि संभवेन विचारः सार्थकं एव । अवधारण॑च न ज्ञानं, कितु ज्ञानविनातीयवेतो- 
उ्तिविदोषः । तदुक्त --“श्रवणादिक्रिया तावत् कतैव्येह प्रयलतः*ˆ-इति । एर्वच श्रवणादेरधीरूपाया मनोव्यापारः्वेन 
विधेयमुपपयते । श्रोतम्य इत्येतदजुवादत्वादष्ु परस्थानान्तरलात्र विधिलप्रस्थानविरोधी । 

पतेन--श्रवणविधिमूरकमेव जिज्ञासासूर्र, न मन्तव्य इति मनन व्रिधिमूलकमिति- सूचितम् । अधीतवेदसापा- 
ततो जायमानपरोक्षज्ञानाधीनापरोक्षज्ञानकामनाया एवाधिकारिविशेषणत्वेन नान्योन्याश्चयापातः । तत्तवनिर्णीयकन्यायाु- 
सन्धानरूपविचारस श्रवण द्धिदेन य्यपि न श्रवणव्रिधिसमानविषयतया मूलमूछिभावः; तथापि दक्तितात्यौवधारणाक्षि- 
सोपक्रमोपसंहारादितादयैणिङ्गमादाय स उपपवते एव । बस्तुतस्तु-शब्दराकितास्यौव धारणं श्चवणं, मननं तु युक्ति- 
भिरनुचिन्तनम् । असुचिन्तनं चान श्रुतार्थेविषयकयुक्तायुक्तवादिसंशयनिवर्तकयुक्तययुसंधानरूपमिति न दोषः इति न 
श्रवणमननयोरमेदशङ्कावकाश्चः । युक्तायुक्तवसंकयनिरासकन्यायजातस्यात्र विन्ारदान्ने घटनायामपि तदपेश्षयाऽभ्यर्हित- 

तात्मयोवधारणा्चिप्रलिङ्गविचारस्याप्यत्न करणाच्छरवणविधिमूलकलमेव, न मननविधिमूलकलमिति मन्तव्यम् । यद्वा सम- 
न्वयाष्यायोक्तात्पयौवधारणोपक्रमादियुक्तयुसन्धानं श्रवणं द्वितीयाध्यायोक्ताथसन्वाश्भानिव्वैकयुक्तयनुसन्धानं मननम् । 
अत्र विंवरणविसेधल्तु प्रस्थानान्तरल्रादकिंचित्ररः । अंशतो मनननिधिमूखत्वेऽपि समन्वयोक्तत्िचारस्याभ्य्हितत्वेन 
श्रवणविधिमूलकत्वेन व्यवहारः । नहि वक्यार्थप्रहणं प्रमारूप बरधेयतामहंति । श्रवणमात्रेण निश्ितप्रामाण्यय पुंसो 
मननाभाव इष्ट एव । दृष्टि द्वारबाधेन छृष्णङेऽवघातवाधनमिति सर्वैमनवयम् । एतेन--उत्तरकदुविधिभिः कर्मनिचार 
हृवालङ्ञानेन वेदान्तविचार आक्षिप्त इति शद्कापि- परास्ता; कर्यैण कारणकषिपसंभवेऽपि वेधलसिच्यर्थ विधिमूख्घ्या- 
वदयमहगीकरणीयल्वत् । मननविधिमूरतावादिनोऽपि अध्ययनस्याक्षरावाप्तिफल्त्वेनार्थन्ञानपथैन्तलाभवेनाष्ययनविधिमूछ- 

कलनिरासखावस्यकत्वेनार्थन्चनपयैन्ताध्ययनपिधिभूरकलमेव वेदान्तविचारस्यं न युक्तम् । सर्वथा प्रवण व्रिधिमूरमेवाय- 
सूत्रमिति सिद्धम् । श्रवणादीनां न विधिरिति भामतीसिद्धान्तस्तु अस्थनान्तरत्वाद् विरोधीति पूर्वमेवोक्तम् । तच्च श्रवणं न 

चन्दज्ञानखलपं, तु अवधारणक्पम् । ज्ञानस्यायुरुषतच्रत्वेनाविधेयत्वात् । तथादि--आपातदरानं तावच्छ्रवणं विनापि 
जयते इति न तत्र श्रवणस्य करणल्वम्र । तद्धिन्े च वाक्यार्थग्रहणे गुरूपदेशाधीने वेदान्तरूपवाकयार्थतिचारत्वेन सामा- 
न्यतः सखाधनलप्रा्या न विधेयम् । नहि वेदान्तविचारत्वेन ब्रह्मजञानतवेन च साध्यसाधनमवबोषनार्थं निध्यन्तरमपे- 
षयते; अन्यथा ज्योतिष्टोमवाक्यविचारप्वेन तदर्थज्ञानतवेनच साध्यसाधनभावनो धनार्थं विष्यन्तरकल्पनाप्रसङ्गात् । सुषमाथ॑- 
गोचरं हि निरिष्यासनं ताददा्थेसाक्षात्कारसाधनं इष्टमिति तर्देशेऽपि नापूवैलमिति श्रोतम्यो मन्तम्य इति विधिरूपा 
न विधय इति सिद्धम् । ज्ञनख कृलयसाध्यत्ेन विध्यनहेललात् । प्ञवेक्षितमाज्यमियादो ठु अवेक्षणहेविन्द्रियसंयोग 
एवानन्यगला लक्षणया विधीयते । विधावप्यसति बधि गोभिः श्रीणीत मत्सरमिदादाविव लक्षणा न दोषाय । अर्थवादा- 
लुसारेण विधौ न परः शब्दां इति हि न विधो परः सन्दा इति भष्यम् । सेच्छाधीनङृतिसाप्यलं विधेयताभ्रयोजकं 
यथा ज्ञामे नासि न तथ। संप्रयोग इति तसय विधेयखमुपपयते । तातींयीकाधिकृरणमपि दृ्षिवदयुविष्पादितलाभविनेन्द्िय- 
संप्रयोगरपविक्षणघ्याङुषेयतया विभज्य बिनियोगनिरूपणपरं नासाकं प्रतिकूलम् । यदेव विदयेद्यादौ बियाशब्द उपास- 
नापरः । उपासना च न ज्ञनमिति न ज्ञानखातिधेयतरे तच्छरुखनुपपत्तिः । ब्रह्म्ननसयेच्ाविष्रयलमिवे विधि विषयमपि 
कल्यथितुं न शक्यम् ; प्रमाणाभावात् । नहि चान्ना्थज्ञनं पुंतच्रम् , विल तत्साधनमिति मन्तव्यम् । निदिध्यासने त्ञान- 

सेतानक्पे विधेयत्वं हि संतानज्ञानगताडृत्तिविधेयव्वेनौपचारिकम् । पतेन--निज्ञाय प्रज्ञां वी तेति शरुतिरपि--ग्याख्याता, 
तत्रान्यथाुपप्या विचारखेव विधेयस्य लक्षणात् । 

, सि, १११ 



८८२ अद्वैतसिद्धि । ` [परिच्छेदः ३] 

त्च दिधीयमानं ज्ञानं न॒ शाब्दम् ; तजनकविचारसैव कृतिकाध्यतवेन तखातथालत् । नापि मोक्षाय तदभ्यास- 
रूपम् ; मोश्षानियलापातात् । नहि मोक्षो मवन्मते ध्व॑सरूपः, कितु ठोकान्तरपरा्तिः, तद्याच तयेति श्रुयतुसरेणा- 
निदलमेव शाज्ञेयोगिकते । तस्मत्पद्यवेक्षितमाज्यमिल्यादावपि ज्ञानलाविधानात् ध्यानस्यापि ज्ञानाव्यतिरेकात नात्मज्ञानं 
विधेयम् । तस्मात् ज्ञानषिज तीयं श्रवणं शब्देतिकतैव्यतारूपविचारात्म कमिति सिद्धम् ॥ 

दाब्दसाप्यपरोक्षज्ञानजनकलं “तद्धास्य विजज्ञौ तमसः परं पारं दरयति" ““वेदान्तविन्नानसुनिश्विताथौ ° इत्यादिशचुति- 
सिद्धम् । तमसः परं पारं दशंयतीति न गौणः; सुख्याथे बाधकामावात् । उनिधिते्त्र छदेन निश्चये आपरोक्षयमेव 
बोध्यते । अभामाण्यशङ्काविरहस्य निधितपदेनैवावगमात् । अर्थशब्देन च सुख्यतात्पयविषयत्रह्मलरूपमात्रं विवक्ष्यते इति 
नान्यखापि जगत्कारणत्वदिरापरोक्षयम्रसङ्गः । अपरोक्षं तत्तवमस्यादिवाक्यजन्यज्ञानद्त्ति, इव्यजुमानमपीदानीं व्याख्या- 
तम् । नहि तच्वमस्यादिवाक्यजन्यज्ञानापरोक्षत्वाभवरेऽपरोक्ष्रमनिषृत्तिः, नच मानसापरोक्षज्ञानोपपत्तिः, आत्मनः ख्र- 
कादात्वेन सुखादीनामपि साक्षिवे्यत्वेन मनसः ऊत्राप्यसाधारण्येन अमाकरणलाभावात् । व्योतिष्टोमवाक्ये तु नेवं किंबित् 
कल्पकमसि येन तजन्यज्ञनस्याप्यपरेक्षललापादनेन अरकरणसाम्यमापदयेत 1 एतेन--विमतः शाब्दः, नापरोकषधीहेतुः, 
शाब्दलात्, इति सत््तिपक्षोऽपि--पराहतः, दशमस्लमसीलयादौ व्यभिचारात् । बहुलतमे तमसि लोचनहीन्यापि 
वाक्यादपरोशूभमनिव्तैकस्य दशमोऽहमिति अपरोक्षज्ञानस्य दरौनेन तत्रन्दरियखयाकरणलात् । उक्तज्ञानं हि दशमलेऽप्य- 
परोक्षमेव । अन्यथाऽपरोश्च्रमानिवत्तिपरसङ्गात् । बोधष्यभिन्ना्थकरब्दातिरिक्ते सति अरलक्षभरमाकरणत्वसैव अलक्षान्तभौवे 

तच्नसेन शब्दस्यपरोक्षज्ञानजनकस्यापि अ्रयक्षेऽन्तमौवः । तंत्वौपनिषदमिति हि साक्षादेव शब्दस्य साक्षात्कार करणलमव- 
गमयति । यतो वाचो निवर्ैन्त इति ब्रह्मणः राक्यलनिषेधाभिभ्रायम् , नतु तदबोध्यलाभिभ्रायम् । तदुर्क--चकितममि- 
धत्ते श्चुतिरषीपि । तस्मात्तत्त्वमस्यादिवाक्यस्यापरोक्षज्ञानजनकल्रादविदयानिकृ्यात्मकमोक्षसाघनन्रह्सक्षात्काराय मननायङ्गकं 
श्रवणमङ्कि नियमविधिविषय इति सिद्धमिति-- निरूपयन्ति ॥ 

(३) तरङ्किणीकगस्त॒- 
श्रवणं नाज्गि; तातथै्ञानख शान्दबोधेऽकारणत्वेन शुकादिवाक्यस्थटे ह्ुप्ततया तात्पर्यश्रमनिरातेनैव तदुपक्षयेण करण- 

कोटिग्रचेशायोयत् । साकाह्दिधीरेव हि शान्दगोधोपयोगिनी । नद्याकाह्कादिजञानं विनाऽन्तरेभैव तासरयजनानं ङुत्रापि 
दाञ्दबोधः रिच्यति । येन तदकारणत्वमप्यारङ्खेत । अन्यथा तात्पर्यज्ञानस्य करणव वेदेऽपि कदाचि्तात्पयैभ्रमसंभवेन 
बाह्यागमेऽपि कचित्तासयैअमासेभपेन दुद्रदुष्टविभागो न सिद्येत् । यत्रैव तद्धमघ्मे तत्रैव तदापादनमिति वेदे कु्रचिदेव 

अमः, बाह्यागमेतु कुत्रचिदेके ततभमेति वैषम्यमप्यकषिचित्करम् । एतेतव- तत्पर्यज्ञानस्य सन्निपलयोपकारकतयाङ्गलमपि- 
भरत्युक्तम् $ करणोपकारकगतदृष्टादश्यन्यतसोपकारजनकत्वं हि सश्जिपत्योपकारकलम् । तच तात्पयज्ञानेन राब्दे तज्ज्ञाने 

या करणे कस्याप्युपकारखानाधानात् न संभवति । अन्यथा अवघातपरोक्षणादीनां प्रयाजाधङ्गिलप्रसङ्गात् । विशिष्टयागप्र- 
विषटतयेवावधातल्लादिनापि तदापत्तिरेवात्र विवक्षितेति विशिष्टरब्दभ्रविष्टतयेव श्रवणलवेनापि तदिष्यते इति नेयपत्त्यवकाशः । 
नहि प्रधानं भति सन्निपत्योपरकारकं प्रधानोपकारकान्तरशेषीति युज्यते । भयाजादीनां यागसहकारिलं, मननादिकंतु शब्दस. 
हकारिचित्तगतातिशयाधायकमिति वैषम्यमात्रेणापि न तद्युज्यते । सोमयागसरहकारिमूतामिषवप्रहणादीनां तत्सहकारिदी- 
क्षणीयाङ्गरोषितपत्तेः । ततस्त तं पद्यते निष्कटं ध्यायमान इति घ्यानसयेव फलसंबन्धेन प्रकरणात् श्रुला मला तथा 
ध्यत्वेति वाक्याच्च ध्यानमेवाङ्कि तदङ्गमेव श्रवणादि । दरष्टव्यः ्रोतन्य इति सन्निधानं तु दसावनेजनस्योपस्तरणसन्निधान- 
पिवाकििचित्करम् ¦ श्रुतमतस्येव निरिध्यासनमिति न श्रवणस्य मननायङ्गिलङ्कपीति मन्तव्यम् । निदिष्यासनजन्यसखापिं 
ज्ञानसखय तत्मयोजक्वेदान्तवाक्यनिदोषलान्नाप्रमात्वापत्तिरिति श्रवणमङ्गीलादिविवरणसिद्धान्तोऽपामाणिकः ॥ ` ` ४ 

पतेन-- तरणे नियमनिधिरिति तत्सिद्धान्तोऽपि-परास्तः; विचारख विचार्साक्ातकारहेुलं हि. .पमीदाविन 
बाधितम् ! अपरोक्षयोग्यार्थविवारत्वेन तत्सासात्कारत्वेन च काथैकारणमावोऽपि नं संभवति; खगनिष्यादौ व्यमभिचा- 
रात् । तेब्रेन्दरियसहकारिलकल्पनं हि यागाज्नादिनापि तत्साषत्कारसंभवान्ञ युक्तम् बैतुष्यविगि्नां जीहीणामपूर्वसंब- 
न्थिनामपि वैतुष्यसंपादनार्थमवघातो नखनिदलनं च पक्ष्रस्तमिति तत्र नियमविधिरिति युज्यते, भ्कृतेतु केवलात्मसा- 
क्षात्कारस्येव मोक्षसाधनत्वा्त्र च प्रमाणान्तराप्रात्या न नियमविधित्वसुपपयते 1 इतिहासपुराणानां ठु वेदमूलकानां ध्म 
इव ब्रह्मण्यपि प्रामाण्यं विद्यते एवेति न तदुदासः सैमवति । सर्वया नात्र नियमविभिरिति युज्यते ॥ 

` तच्च श्रवणं न. शस्दरक्तयवधारणरूपम् ; छदधेऽसंमवात् । तद्धोधोपयोगिनी विवि्राकिरेवावधारणीया इति लु न युक्तम् । 
शक्तितात्पययोरिजविषयलापातात् ॥ अन्यदक्त्याऽन्यखोपस्थापने लक्षणया अनवस्थापातेन बिपिष्टरक्तेः युदबोधेऽवुपयोगेन 
तन्नं शक्त्यवधारणासंभवाच्च ॥ 



[ श्रवणा्गित्वतन्नियमादुपपत्तिः ] गौडजद्चानन्दीयुता । ८८३ 

पतेन--प्रवणबििूरकलमपि जिज्ञसासू्रख --पयास्तम् ; अध्ययनोत्तरनिवारप्राक्भाविवेदार्थज्ञानस्य श्रवणपफारलवेन 
श्रवणविचारयोरयन्तवैलक्षण्यात् ! अतः तात्पथैविषययुक्तायुक्तलसंशायनिरातिविचाररपमनननिधिमूूकमेव युक्तम् । 
विशिष्टतात्पैनिगयसैव मन्मते श्रवणतेन तातर्थनिर्णायकविचारसख्ातथालेन श्रवणं न किङ्गविचारमा्षिपवरि । आक्षेपेऽपि 
टिङ्कविचारस रिञयर्थलेन लिङ्गन एव भवल्यमिति श्रवणाक्षिप्तलिङ्विचारस्यैवाभ्यर्टितत्वेन श्रवणविधिमूलकलवादो निरा- 
ठम्बन एव । नहि श्दतावय॑निणांयकन्यायातुसन्धानं श्रवणम् अर्थनिणौयक्युक्तययुसन्धानं मननमिति ठु विवरणविरोधान्न 
युक्तम् । विवरणमतलवेदानीं निरूप्यमाणलात तद्वियोधाकिंचित्करमभ्योजकमिति वणैनमसङ्गतमेव । पतेन--समन्वय- 
साभ्यदितत्वेन तद्धिवारख श्रवणविधिमूखकतवेन श्रवणविधिमूलमेव जिक्ञासासूत्रमिति-परास्तम् \ समन्वयादप्यवि रो षस्यैव 
परपक्षदूषणपरयैवसायिनो वैतण्डिकान्त्रस्यर्दितलात् । निधितप्रामाण्यस्थापि पसो मननस्य निखयवच्छवणान्न हृष्णलवघति- 
सेव बाधः । किंच ज्ञानविधिभयुक्त एव विचारः सिब्यतीति तस्य श्रवणविधिमूरुकत्वं न युक्तम् 1 ज्ञानविधिव्यापारविषयत्तेनापि 
वैषलं सिति । तदाकषिप््यापि तद्धिधिविषयलात् 1 अन्यथा विवरणमते श्रवणवियिमूलकलस्यापि विचारेऽसिद्धिप्रसन्नात्- 
मम सते विचारख साक्षादेव मननव्िधिमूलतात् न विरोधः । अथ॑ज्ञानाथीष्ययनविधिपक्नेऽपि त्रहात्वेन वेदार्थविचाराय मनन- 
विधिरस्माकमपेक्षितः । एतेन--्नवणादीनां ज्ञानरूपत्वेन तच विष्युपपत्तिरिति शङ्काऽपि--पराद्ताः; विचारस्यापि संशया- 

दिनिवतैकलवेन ज्ञानत्वेन तस्यापि विष्यनुपपतत्या पयवेकषितमिदयादाविव ज्ञानस्यापि बिध्युपपत्तेः । अतएव यदेव विद्यया करो- 
तीति वियङ्गान्नानमुपपयते । विद्याचात्रे सुख्यकृत्या ज्ञानमेव । नैयोगिकत्वेऽपि ज्ञान ज्ञानजन्यटोकान्तरमननेः निदयवव श्चुति- 
वलत्. संभवःयेव । तययेहेतितु केवलक्माजितव्रिष्यमिपि न दोषः इति निदिध्यासनाङ्गमेव श्रवणम् नतु तद्ग, तख सक्षा- 
त्कारजनकत्वे प्रमाणाभावात् । नहि शन्दोऽपरोक्षसाक्षात्कारजनकत्वेन कुत्रापि हप इति सर्वेमनव्यमिति-शतिपादयन्ति ॥ 

(४) रघुचन्द्रिकाकारस्त॒-- 
्रवणमङ्गि, मनननिदिष्यासनेतु तदै; तथैव विवरणे प्रतिपादनात् । आकाद्वादिलानामावे विपरीतव्युत्प्नस्येव तात्पयै- 

ज्ञानामवे छकदिवाक्यश्नोतुः शाब्दबोधोलत्तावपि खविगरष्टलान्दबोभे साकाह्ज्ञानं यथ। करणं तथा तात्पक्ञानोत्तरशाब्द बोधे 
तात्पर्यज्ञानं हेतुरिति तातपर्यत्नानयापि करणलात् । निर्दोषलरूपासत्वेनेवावध्चतशब्दत्वेनापि हेत॒लस्यावदथकलातात्पयंज्ञानकरण- 
त्वेऽपि बरह्मागमवेदयोटदुटल्विभाग उपपद्यत एव । बाद्यागमख दुषटलात् । पतेन --श्नवणस्य सन्निपद्योपकारकलमपि-- 
व्याख्यातम् \ सनिपद्योपकारकल हि करणखल्पे तयोम्यतायां प्रयोजकाङ्गलमेव नतु करणोपकारगतदघदषटान्यतरोषकार- 
जनकाज्ञलम् ; दव्यदेवतादीनां वृतीयाङ्गलकटपनाभ्रसङ्गादिति करणखरूपसंपादकतया तत्य्ज्ञनखोपयोगात् । अभिकमणग्रया- 
जाङ्गलनिवंहोऽपि सक्गिपलयोपकारकलयेवंरूपल एवोपपद्यते । श्रवणत्वेनापि साक्षात्कारजनकत्वेन तस््ितवं अवघातत्वेन ठु 
सगैफलाजनकत्वेन न प्रयाजायङ्गिमिति न प्याजानामवधाताङ्गलभ्रसङ्गः स्वरूपेणेति मन्तव्यम् ! एवंच श्रवणमेव साक्षात्कार- 
जनकत्वेना्गि तदमेव मननादि । दर्यः श्रोतव्यः इति समभिव्याहारोऽपि तन्न लिङ्गम् \ दसरावनेजनख भरयोगान्वयिकै- 
संस्का करिष्यमाणसवार्वं लिङगकरणाभ्यां सिद्धमिति नान्यवधानं तजाइतम् । तदुदेशोेन विदहितलसेवाङ्गलप्रयोजकतै- 
नोत्तरवर्िनोरपि बृहस्पतिसवयेवाङ्गलोपपत््या श्चुतमतस्येव निदिष्या सनसत्वेऽपि न विरोधः इति श्नवणमेवाह्भीति सिद्धर् ॥ 

पतेन-तभिपमविषिलमपि-व्याख्यातम् ; अपरोक्योम्यबिचार्यमाणाथ॑साक्चत्कारखेनापरोक्षाथरिचारवैन च का्ै- 
कारणमावख्यग्यत्र ह्घप्ततया लोकादेव श्नवणसक्षाव्ारा्थलस्य विद्धः । यागाजनादिना न विचार्यमाणपाक्चाव्कार इति न 

दोषः । एवंच पक्षपराप्तवैदान्ताम्ूखकविचारव्यावर्तैनेन नियमविधिलमुपपयते एव 

विरिष्दाक्तिजञानाधीनोपस्थितौ सलयामेव तदधीनश्चद्धोपस्थिलया छद्धभमोदयात् छद्धपरमाप्रयोजकोपस्थितिविषयविरिष्टरक्ि- 
लावधारणं श्रुदधबोधोपयोम्येवेति चब्दशक्तिताखयोवधारणमेव त्कीतमक श्रवणमिति तद्विभेयलमप्यसन्मत एवोपययते नतु 
्ञानात्मफ श्रवणमिति मवन्मते; ज्ञानखाविधेलात् ॥ 

पतेन--जिज्ञसासूत्रमपि श्रवणविधिमूलकमेव न मननविधिभूलकमिति--सूचितम् ; शब्दतात्प्ैनिणोयककिज्ञवि चारस्य 
समन्वयोप्योगिनः अ्गिभूतश्नरवणाकिष्ख मननपेक्षयाऽभ्यर्हितत्वेन तन्मूकलस्येव युक्तलात् । नचान्न विवरणविरोधः । 
महि विचारातपूरव श्रवणफलं जायते वितु तदनन्तरमेवेति न दोषः । तव॒ मते यथा मननविधिमूलकत्वम् एवमस्मन्मतेऽपि 
श्रवणविभिमूल्कचम् । श्नवणविधिना विचारखेव निदिध्यसनेन मननखाप्याक्षेपसंभवात् जक्षेपतः पूर्ैभकच्या विधिख- 
निर्वाय मतद्वयेऽपि समान इति मन्तन्यम् । खाध्यायविधिमूलको विचारः इति वान्वस्पतिसिद्धान्तोऽपि समीचीन एव । 
श्रवगज्ञानरूपतरे हि तद्धिष्यलुपपततिः, अन्यथा मोक्षानिलयलापत्तेः \ अन्दस्याप्यपरोक्षन्नानजन कलं दकमस्लमसीदयादौ 
ह्वसमिवि साक्षात्कारार्थं भवणमद्धीति सिद्धमिति--विवेचयन्ति ॥ 

इति श्रषणाद्गित्वतन्ञियमादयुपपत्तिः ॥ 



श्रीः । 

॥ चतुथः परिच्छेदः ॥ 
-------=र.2.------ 

अथ अविदयानिषत्तिनिरूपणम् । 

ननु भ॒क्तिस्तावदविध्ानिवुत्तिनं संभवति । तथाहि--सा किमात्मरूपा तद्धिन्ना वा; नायः, असा- 
ध्यत्वापत्तेः । द्वितीयेऽपि कि सती मिथ्या वा; आचे अद्धैतहानिः, दितीये अवि्यातत्कायोन्यतरत्वा- 
पत्तिरिति-चेन्न; चरमब्स्यु पल क्षितस्यातमनोऽज्ञानद्ानिरूपत्वात् । तथाचोपलक्षणसाभ्यतयैव सुक्ते- 
रपि साध्यता । नचोपलश्चषणनिवृस्या मुक्तेरपि निवृत्तिः; पाके निचत्तेऽपि पाचकानिवृत्तिदरीनात् । 
तदुक्त--“निच्चच्िरात्मा मोहस्य श्ञातत्वेनोपलक्षितः। उपठक्षणनाश्ेऽपि स्यान्युक्तिः पाचकादिवत् ॥” 
इति । नच बरच्युपटश्चितस्य पश्चादिव पूवैमपि सच्छेन मोदकाडेऽपि तद्धान्यापत्तिः; पूरवैमसिद्धस्यो- 
पलक्षणत्वायोगात् ; नहि पाकसंवन्धात् पुषे पाचको भवति तथा व्यवद्धियत्ते वा । यत्तु-पाककलै- 
त्वमेव पाचकत्वं, तदा पचति तत्पमयोगो भूतपूर्वैन्यायेनौपचारिकः । यदि तु पाककतैतावच्छेद्- 
काचच्छिन्नत्वं तत्करदैत्वास्यन्ताभावानधिकरणत्वं वा, तद्भयमपि पञ्चादस्ति । नचैवं सुक्तावात्मा- 
तिरिक्ते योग्यत्वादिकमस्ि चिन्माच्रं तु भ्रागप्यस्ति इत्यसखाध्यतापत्तिः; पाकोपकक्षितत्ववत् चच्युप- 
छक्षितत्वस्याधिकत्वे सविरोषतापत्तिः इति तन्न; उपलक्ष्यखरूपस्यासाध्यत््रेऽपि उपटश्चषणगतसा- 
भ्यत्वोपपत्तेः घटाकादो उःपसिवत्। यद्धा भविद्यानिव्रत्तिस्तद्विरोधिवृत्तिरेव यावत्कायोत्पत्तिविो- 
चिकायमेव ध्वेस इत्यज्ञीकारात् 1 नच--चन्तौ नष्ठायां षिरोधिनः कायोन्तरस्याचुदयात् तवापि 
ध्वे ससच््ेन ख न ध्वंस इति- वाच्यम्; यावद्धिरोधिकायोदयमेव तथात्वात् यावद्धिभागं तष्य 
ध्वेसरूपत्वेऽपि विभागध्वसस्याधिकरणरूपतावच्चरमच्रत्तिपयन्तं वियोधिकाषेरूपत्वेऽपि ्वसस्य 
[0 

गोडबद्यानन्दी ( टघ्ुचन्द्रिका ) । 
श्रीनारायणतीथौनां पादाम्बुजरजो भजे । यदनुभ्यानमाहास्यादनुयामि सरसीम् ॥ 

तत्कार्यंति । तज्राशनाद्येखैः । पाके निडत्तेऽपीति । 'उपरुक्षितसख नादा इति व्यवहारे उपरक्षणस्य 
भ्रतियोगित्वेना भानात् तद्वाश्ञमादाय न स इति मावः । ननु पाकोपरक्षितत्वं पकेन स्ेतरस्मात् व्यावतितस्वभ् , 
तथाच पाकसंबन्धात् पूर्वमपि चैत्रादावनुमानादिना तस्य ज्ञातस्वे तदस्लेवेखयत आह--उयवद्धियते वेति ] प्ाक- 
संबन्धात् पूर्वमियनुषञ्यते । पूर्वकारुमादाय इदनीमयं पाचक इति व्यवहियते नेयः । तथाचेदानीं पाचक 

इस्यादावेतस्काठीनेन पाकसंबन्भेन उपरुक्चितखेचेदानीं सुत्त इत्यत्नैतत्काटीनश्रमच्रन्तिसंबन्धेनोपरुकषि तस विषय. 
स्वादुक्तदृत्तिपूरवं नोक्तव्यवहारः । पएतत्काङश्च मासाद्यत्मकः । तेन भरयोगाधिकरणक्षणादौ पाकसंबन्धाभावेऽप्युक्त- 
व्यवहारः । अतपव चरमदृच्युवत्तिका रुपयैन्तं शतवषादिकारमादयेतत्काछेऽयं मुक्तिमानिति व्यवद्धियते पाक- 
 संबन्धोत्पत्तिपयन्तोक्तकारुमादायेतत्कारेऽयं पाचक इति भ्यवहारवत् । काटाबिषयकः चरमञन्तिपू्वकालीनो 
ञकिभ्यवहारस्विष्ट॒एव तादशापाक संबन्धोत्पत्तिषूषैकाटीनस्यवहार इवेति भावः । धटाकारा इति । इदानीं 
पाचकोऽत्र जातः इदानीमत्र पाचकः साधित इत्यादिभ्यवहारे पूव॑तिद्यमानचैत्रादौ पाकसंबरधोत्पत्तिषाध्यते 
आदाय पाचके तद्यवहारवत् चामव्र्तेरूपत्तिसाध्यते आदाय तदुपडक्षिते तद्यवहर इत्यपि बोध्यम् । यत्तु-- 
साभ्यस्वोपचारे सुक्तेः पुर्षाथैत्वमोपचारिकं स्यात्-इति, तदहो मौल्यम्; अन्येच्छानभीनेच्छाविषयत्वस 
ुरुषारथैत्वस्य साभ्यष्वाघटितत्वाव् । यावत्कार्योत्पन्तीति । का्येष्पत्ति्यावद्धवति तावस्कारपिलयथैः । द्वैतं 
यादत्तष्ठतीति यावत् । विरोधिका्ैमिति । यसिनू काय सति तत्पूवैदृत्ति यन्न तिष्टति, व् तश्य ध्वंस 
इत्यथः । स न ध्वंसः विरोधिकार्यं न ध्वंसः । शेयं हि यत् सा प्रङृतिज॑रसेलाण्दाविव विरोषणलिङ्ग्राशिव्वं 
तत्पदस्येति बोध्यम् \ यवद्धिरोधिकार्योदयं विरोधिकाचैस्थितिर्यावत् । तथात्वात्  बिरोधिकायैस्य च्वंषत्व- 
सीकारात् । तद्य विनागसख । ध्व सरूपत्वे संयोगध्वसर्पसवे । विभागध्वसस्य विभागादिध्वं्स । अधिद्ठरण- 
रूपतावत्तू परमाण्वाश्चधिकरणस्रूपतावत् । नभ्यमते संयोगनाल्लो न विभागान्यः; गोरवात्, नाप्यधिकरण- 
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चरमव्त्तिष्वं सस्याधिकरणरूपतैव। नचु-दय प्रक्रिया किमन्य, इदेव वा! नाद्यः बिर्बरतिविम्बेक्या- 
काननिदृन्तिरपि ज्ञाततदैक्यरूपेति तदैक्यधीकाखे सोपाधिकतद्धेदश्रमोपादानान्ञानायुुत्ययो गात् । 
नान्लयः; नियाप्रकाभावात् । नचेह निचत्तेक्लीताधिष्ठानातिरेके विश्वमिश्यात्वश्चुतिपयलोचनया 
निचत्तेरपि निव्रस्यापत्तिर्निंयामिका; तस्या ज्ञानाद्धिश्वनिचुततिपरत्वेन खतात्पयैविषयनिनचरत्तीतरमिथ्या- 
त्वपरत्वादिति-चेश्न, न ताबदाये दोषः, सोपाधिकश्चमे उपाधिषिरहकाटीनष्यैव तस्य तथात्वात् । 
नापि द्वितीयः, नेति नेतीतिश्चतेः खारष्येनात्मातिरिक्तसरवैनिचत्तावेव तात्पर्यात् । नच चुदयुपलश्चित 
आत्मा जीवन्मुक्तावप्यस्तीति तदापि मोक्षापत्तिः, सुक्तिमाजापादनसेषएत्वात् परमसुक्तेश्चरमसाश्षा- 
त्कारोपरक्षितात्मसखरूपत्ेन तदापाद्काभावात्। नच चरमसाक्षात्कारनिव्॒त्तेरात्मत्वेऽसाध्यत्वापत्तिः; 
अविधानिच्रत्तरसाध्यत्वे ऽभवृत्यापत्तिवत् यत्र तदभावात् । नच-जीवन्पुक्तिप्रयोजकनचृस्ययेक्षया 
परमसुक्तिप्रयोजकच्त्तौ आनन्दामिष्यक्तिगत विद्ोषाभावे चरमश्षणेन चरमश्वासेन वा उपरुक्चित 
आत्मा मुक्तिरिति किं न स्यादिति-- वाच्यम्; भार्धकर्मप्रयुक्त विक्षेयाविक्षेपाभ्याप्रमिव्यक्तिविरोष- 
स्याङ्ञीकारात् । पतेन-बेदान्तश्रवणादि्ताध्यः चुमथोौं वाच्यः, नच स त्वन्मते वक्तं रक्यः; मुक्य- 
वुस्थुतसुखक्ञसतिरूपस्यात्मनः पुरुषार्थत्वेनाऽप्यसाध्यत्वात्, वृत्तेः साध्यत्वेऽपि खतोऽपुमर्थ्वात् । 
तस्मादात्मञ्यतिरिक्त एच व्रत्तिखाध्य आचर णनिचृत्तिरूपः आनन्दप्रकासः पुमथों वाच्यः । तथाच 
कथमात्परैव निच्वत्तिरिति-अपास्तम् ; पराप्षप्राधिरूपतया फस्यानन्दप्रकाशस्य स्रूपतोऽसाध्यत्वेऽपि 
तत्तियेधायकाक्ञाननिवतेकवृत्तेः साभ्यत्वमनिण साध्यत्वोपपत्तेः, कण्टगतचामीकरादौ तथा दै. 
नात् । त सादज्ञानदानिराखस्वरूपं तदाकार चृत्तिवेति सिद्धम् । ये तु पञ्चमप्रकारादिपक्षाः,ते तु 
मन्वबुद्धिग्युत्पादना्थां इति न तत्समर्थनमर्थयामः ॥ इत्यदवेतसिद्धौ अ बिधानिच्न्तिनिरुपणम् ॥ 

अथ अविद्यानिवर्तकनिरूपणम् । 

अविद्यानिवतैकं च यच्पि न खप्रकाराब्रह्मरूपश्षानमात्रम्; तस्य चसत्साघकत्वात्+ तथापि श्रव- 
णादिसाध्यापरोक्षवृत्तिसमारूदं तदेव । अत धपवेतदपास्तम्--कि खभ्रकाशाचिद बि्यानिवर्तिका, 
तदाकाया अपरोक्षबरत्तिवी, नायः, तस्या इदानीमपि सत्वात्, न द्वितीयः, असत्यार्सत्यसिद्धेस्योगात् 
अज्ञाने न जानामीति कतिरूपष्चिद्धियोघस्यायुभवेनाज्ञसिरूपचृत्तिषिरोधस्पासंभवात् , चिता प्रकाश- 
मानसुखावावज्ञानादर्थनाच्च । किंच इच्छानिवव्यद्धेषचस्नातिनिवन्धनचृत्तिनिवल्यस्याज्ञानस्याविरोषेण 
~^" ~-~~- ~^ ~~~ ~~ 

गोडज्रह्यानन्दी ( ठघ्युचन्दिका ) । 
खरूपः; तदुदेरोन कथायाः भर्या तस्य क्रियासाध्यत्वावङ्यकस्वात् , विभक्ताक{रप्रतीतेरधिकरणातिरिक्तविभाग- 
विषयकप्वाच्च, कितु विभागस्रूपः, स च यथुत्तरसंयोगनाद्यः, तदाप्यतिरिक्तस्य विभागनाद्चख स्वीकारे गौरवम् । 
अथोत्तरखंयोग एव तज्नाशः, तथपि यादश त्रिभागावच्छेदकावच्छेदेन पघुनर्नोत्तरर्सयोगः, तादशव्रिभराग एव सावच्छे- 
दुकावच्छिनिसंयोगनाशः । तस च जन्यभावसयेन महाप्रलयावृत्तिव्वात् तन्नाशः खाश्रयपरमाण्वादिल्लर्पः । तथाच 

तद्वत् यादशवृ्य्तरं न कार्यन्तरोस्पत्तिः, तश्राह्रोऽधिकरणसवरूपः । ध्वंसस्य पूैदृत्िदश्यध्वंससख । बिरोधिकायं- 
रपत्वेऽपीति पूेणान्वयः । विभ्वङधिध्यात्बेति । जा्मान्यमाश्नख क्ाननिवलत्वेय्थेः । काङीनस्येचेति } भनु 
भवाविरोभरेनेति शेषः । नेति नेतीति वीष्या द्ैतमात्रमिध्याष्वं बो धितभिति भावः । प्राप्तप्रा्टीति। अनन्द 
प्रक्षय फरत्वं न जन्यत्वम् , कितु व्यज्जयस्वम् । तच्च जन्यखावरणनाश्स्या यत्वम् । तत्र नशो यदयुन्ताव्मस्वरूपः, 

तदोपरक्षणस्य जन्यस्वाजन्यत्वम् । अथ दृषतिरेव, तदा सा जन्यैवेति भावः । मन्दबुद्धिऽयुत्पादनाथौ इति । 
आत्मान्यते इद्यत्वस्या वरयकृत्वेन दग्दस्यसंबन्धायुपपत्त्यादियुक्तिभिर्भिथ्यास्वावस्ष्यकत्वेन न ॒पञ्चमश्रकारत्वम् । सय- 

ध्व॑सरूपते आरतश्चतिविरो.धः । नहि तस्याः भावपद्ैतं ञुख्याथैः । मिथ्या भूत्मान्यामिनारिध्वं सरूपत्वेऽप्यतोऽन्य- 
दातैमिलयादिश्वुतिविरोधः । विनादिध्वंसानां धारात्वे तत॒ गौरवं, व्यधैता च; अन्मनोध्त्तः युक्तित्वसं भवात । 

तकैरिल्यादि-अविद्यानाश्चरूपणम् ॥ इति कद्ुचन्दिकायाम विद्यानिढ्त्तिनिरूपणम् ॥ 

प्तत्पदथमाह--सरवापत्तिरित्यन्तेन किमित्यादिना । सत्यसिद्धेः सलाभिष्यक्रः । चृन्तेवेति । भमत्वेन 



८८६  अद्रैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः ¢ ] 

सस्वापत्तिः इति, बरच्युपारूढचितो वा चि्तिविस्वधारिण्या चन्तेबौ निवतेकत्वात् । नचासत्यायाः 
सल्योत्पादकत्वविरोधः, अभावस्य भावज्ञनकत्वव दस्य संभवात्, प्रतिभासि कस्य व्यावहारिक सखजन 
कत्वददीनाच्च । नापि न जानामीति ज्ञिरूपचिद्धिरोधित्वायुभवविरोधः चिदसंखशवृत्तविरोधित्व- 
स्यानज्गीकारात् । यनतृक्तं देषवत् सल्यत्व मिति तन्न; अधिष्ठानतच्छसाश्तात्कारत्वनिबन्धननिवतकत्वस्य 
शकट्या दिक्षानवदत्रापि संभवेन तन्निवत्येरूप्यवत् सत्यत्वानापत्तेः । यतूक्त-चरमद्रतचेधरादिष्स्या 
चिदिषयत्वे अविशेषः-- इति, तन्न, अवचिदछन्ानवच्छिन्नविषयतथः विरोषात् । यत्ु-खनिवतेकत्वे 
स्थितिविरोधः खोपादाननिवतैकत्वं त्वदष्टचरम्--इति, तन्न; अन्यजादृष्टस्यापि पमाणबलाद्तरैव 
कर्पनात् । तथाहि--'मायां तु घरति विद्यादित्यवगतमायोपादानकत्वस्याप्यात्मतच्व साक्षात्कारस्य 
(तरति शोकमात्मवित् सोऽबि याप्रन्थि विकिरतीह सोम्येशटादिना तत्निवतेकः्वस्य च धसितत्वात् । 
चृत्तिप्रतिबिभ्वितत्रिरो निर्तकत्वे तु नोक्तवचसः चाङ्कापि । तदुक्त--'तणादेभीसिकाप्येषा सूयदीति- 
स्ठणं ददेत् 1 सूयैकान्तमुपाखय तन्न्याय विगियोजयेत् ॥ नच--अपरोक्षदत्तौ सत्यां चिवपरतिभिम्ब- 
निवस्यननिचत्तिविटस्बादशैनात् न विशिष्टे निवतैकतेति- वाच्यम्; द्युद्धजडस्य श्ुद्चितश्च जडतया 
तद्धास्कतया चाज्ञानानिवतेकतया बि शिष्टे निवतेकतएया आवद्यकत्वात् । यत्तु-निवतैकं ज्ञानमपि 
न शुद्धविषयकम्; तस्याख्दयत्वात् नापि विशि टविषयकम् ; तस्याध्यस्तत्वेन भम्वापत्ते; इति, तन्न; 
उपदितस्य विषयत्वेऽपि उपापरेरविषयत्वेनाश्रमस्वात्। यत्तु-अन्त्यस्य ज्ञानस्य विं निवर्तकम्? खयम- 
त्यद्वाः नायः, भन्यनिरपेक्षपरतियोगिनो ध्वस्तजनकत्तरे क्षणिकत्वापत्तेः, दग्धदाख्दहनस्यापि ईैभ्वरेच्छा- 
दिनेव नाशात् । कतकरजस्तु न पङ्क नारायति 1 नापि खम्; विग्छेषमा्रदरीनात्; नान्त्यः; शुद्धात्मनः 
किंचिदपि भ्रयदेतुत्वात्, तदन्यस्य च निवदत्वात्-इति, तन्न; तन्तुनारास्य पटनारधयोजकःत्वदशे- 
नेन खोपादानाविद्याना्स्यैव तन्नाशकत्वात्। नच--अविद्यानाशे वदुपलक्षितात्मा वा वृत्तिवौ, पूवैत्र 
शुदधस्याहेतुत्वम्; द्वितीये रतियोगिमात्रस्यैव नाशक तापयैवसानमिति- वाच्यम् ; उमयथाप्यदोषात्, 

गोडन्ह्यानन्दी ( घुचन्द्िका ) । 

निवतेकता । तशचोक्तविति उक्तवृत्तो वा । अभावस्येत्यादि । विनातीयस विषमसत्ताकस वा जनकत्वमिव भ्यज्लकः्व- 
मघ्याहतमिति भावः । यत्तु-सघ्य प्रयसखस् न जनकता-इति, तन्मौढयात् । नहि सलयं प्रति जनकं व्रूमः । 
फं व्यज्जकम् 1 नच तदष्यदषटम् ; अत्ताननाशरूपामिव्यक्तिमात्रय शुक्तयादयुपदितविदरपे सल एव जायमानसख 
शुक्तयादिसान्ञाल्कारल्पासयेनेवोष्पततेः । चिदसंसषेति । तथाच चिद्धरितस्य विरोधित्वात् सान विरोधिस्वानुभवो 
नायुक्तः । यत्तक्तमिल्यादि । घटादिश्त्तिचरमद्योश्िद्धिषयकत्वा विरोषात् चरमदृत्तेरेवाविधानिवतेकत्वमयुक्तमिति 
भावः। अवच्छिन्नि्यादि । भन्ञानतध्मयुक्तारारब्याब्रत्तकाराधिष्ठानमरमात्वेन निवतैकता, अन्यथेदन्पवादिना. रज- 

ताह्मकत्वादिना वा शुक्तित्तानाद्रनतोपादानाक्ञाननिन्स्यापाताव् । घटाद्यवच्छिन्नविदाकारक्ञानं चु न तथेति न 
ततोऽ्ञाननित्तिरिति । यथाचान्ञोऽखीयादिक्ञानस्य नान्ताननिवतैकता, तथा विवेचितं मिध्याप्वाजुमने । अषगत- 
मायोपादानकत्वस्य अवगतं मायोपादानकव्वं यत्र तादश । ̀ निर्पपदप्रकृतिपदाव् का्य॑मात्रोपदिानस्वं उुद्धमिति 
भावः । अदृ्टद्यापील्यनेन दश्तवं सूचितम् । तथाचरा्तनख स्वनिववैकदुक्तयादिप्रमाप्रागभावस्वस्ीकारात् भमामान्नस् 

स्वभागमावनिवरैकस्वं इष्टमेव । जत्मप्रमाम्रागभावख च का्यैमान्नोपाद़नत्वादाप्मम्रमायामप्युपाद्पनत्वम् ; अन्यथा 
तदन्य जगहुपादानस कस्पने गौरवात् । दृं च दध्यादेः हुग्धादिरूपपरिणामिनाशकस्वम् । राघवतक॑सहश्त- 
शस्ादिूरुककत्पनानामदष्ट चर विषयकत्वेऽपि न क्षतिरिव भावः । अभमसवमात्रमापाचते, अन्ञान निवरेकताविरोेधि- 
अमत्वं वा । तन्र स्वो परितविषयकाज्ञानं प्रति स्लोपहित विक्ञानसैव लिवसैकस्वेनोपहितविषयकप्व रूपञ्चमत्व मिष्टमिलया- 
शयेना्यमङ्गीङवे्न्लं निरख ति-तश्नोपदितेति । अश्रमत्वात् उक्तविरोधिश्नमस्वाभावात् । उपाभ्यविषयकतवे 
सति उपहितविषथकसवेन निवतैकःवाहुपाधिचिषयकत्वसुक्तविरोधि, रश्च नास्येवेति भावः । पतेन--उपदितस्य 
श्ुद्धान्यत्वेन तद्टिषयकत्वे अमस्वमिति-अपास्तम् $ अथवा दृ्युपदित विदन्यत् यत् बाधितं, तद्धिषयकत्वमेव 
मत्वम् । ब्रद्युपहित चिद्धिषयकत्वमेव तास्विकम्रमात्वम्; अन्यथा शुद्धसयाविषयस्वमते तारिविद्ठप्रमादोङभ्यापत्तेः । 
यद्वा--उपदितस्य बिषरयववं नाम उपाधिकाकीनसेव शुद्ध विषयत्वं, नतु शुद्धं न विषय इति विवक्षितम् । सदयत्वं 
ठ छद्धभ्या्त्तमेव - मिध . हेतुः । निवेचितमिदं मिध्यास्त्राचुमाने.। द्ग्धद्याख्ददनद्य .-द्रधंःदृाड येन. तस्य 



[ अविद्यानिवर्तकनिरूषणम् ] गोख््यानन्दीुता । ८८५७ 

चुत्तिमादयेव ब्रह्मण उपदितत्वेन शु्स्वाभावात् 1 प्रतियोगिनः प्रतियोगित्वेन नाशकतायामित- 
रानपेक्षत्वे हि क्षणिकत्वं, रूपान्तरावच्छेदेन यत् कारणं तस्यायेक्षणे न तदिति उपाद्ाननारा्वाव- 
च्िछिन्नस्य खस्येव क्चणिकत्वानापाद्कं नाशकः्वं स्यात् । दितीयकारणनिरपेक्षप्रतियोगिनः प्रतियोभि- 
त्वोपादाननारात्वरूपद्यावच्छिन्नस्य नाशकत्वोपपत्तेः । वस्त॒तस्तु-भविद्यानिवृन्तेवत्तिरूपतया न 

~~~“ -----~ ~-- -~-~--------^--~-------~----~ 

गोडजरह्यानन्दी ( रुघुचन्द्रिका ) 
दहनस्य । इच्छादिनेल्यादिनावय वसंयोगनाज्ञादि सेगहः । निव्यत्वात् अन्यन्ताननिवसयसात् । वृत्तिमादायेति । 
वृच्युपहितात्सत्वेन त्मनो नाक्कत्वम् । वृचयुपरुक्चितास्मनोऽविद्यानश्वस्व रूपत्रेऽपि कारणतावच्छेद की मूतल्त्तः 
कार्योभ्यवहितमाक्तानरतिस्वावरयकल्वेन ब्युपहितसेव नाद्कत्वं परयवस्यति । तथाचात्मक्लानख क्षणिकश्वमिषटम् । 
अथवा-उत्तिदितीयक्षणावच्डेदेनेवाटमन्यविद्यानाशत्वस्वीकारान्न तदिति भावः । दितीये दोषाभावं श्रकरयति- 

य तियोगिन इति । रूपान्तरावच्छेदेन यत्कारणं अत्तियोगित्वान्यरूपावच्छिन्नकारणतावत् । निरयेश्चपरतियो 
गिनः निरपेश्चस्यापि प्रतियोगिनः । उपपत्तेरिति । अन्लयत्तानसख वक्ष्यमाणाविाटेश्चरूपस्वोपादाननाशहेपुस्वादन्य- 
क्षणावच्छिन्रयेव ताध्शखरोपादाननाश्चकताया चाच्यतात् तादरावच्छिन्नरूपेण खस्यापि सखजन्यतवसं भवात् तादयो. 
पादाननाशव्वावच्छिग्रखान्यक्चानोव्पस्तिद्धितीयक्षण एुव संम वादन्त्याज्ञानसय न क्षणिकतेति भावः । अथवा--अन्य- 
ज्ञान स्रोयत्तिरक्षणावच्छेदेनाप्यविद्याछेश्नरूपसरोपादा ननाशसमास्ताम् । तथापि प्रदरते उक्तेरेव मनसोऽप्यु- 
पादानस्वादन्यक्ताननादो मनोनाशस्यापि हेतुत्वान्मनो नादे चान््यक्तानरूपस्यो क्तटेकशनाश्सय दितुष्वादन्यह्ानोखत्ति- 
वृतीयक्षण एवं तन्ना इति भवः 1 अथोक्तोपादाननाश्चत्व विशिष्टेन जायमानो ऽन्यक्ाननाह्यः किंसवरूप इति चेत्, 
मिथ्याभूतासतिरिक्तािनादिखरूप एव; सव्यत्वे ददयत्वानुपपत्तर्विनारिस्वेः विनाशधाराकस्पते गोरवात्, साना- 
भावाच्च । राघवमनुखलाह--वस्तुत इत्यादि । खेतरसवैद्व तविरोधिवी च्रन्तिरन्या । - तदुः्तरं न किंचिजायते । 
तस्याश्चाप्रकारखैवाभावेन सुतरां न तत्र तदनु्रस्यापाद्नगैहे। नच-- तस्याः नाशानुस्पादे सा क गतेलादिपश्चावकाशः; 
नाश्लोपदेऽपि तत्संभवात् । विवेचितं चेदं पूर्वभ्र । तथाच तखाः नाश्रोऽगे न जायते; अप्रकारस्येवारी कत्वात् । 
नच--प्वमास्मैव तन्नाशच इलङ्गीकारे व्यथै इति--बाच्यम् ; अन्खच्रृत्तिः क्षणमात्रं स्थित्वा नदयतीति संसारदशाया- 

मास्मनि नाश्चस्वकस्पनया तथाङ्गीकारात् । प्रारश्धमोगकाटीनचरत्तस्त्वविद्या दि मात्रविरोधिसं, नु सच॑ेतविरोधित्व- 
मिलयप्ययुभवबरात् कर्ण्यते । इदमेव च भ्रारन्धभोगस्य वेद्ादिपातग्रतिबन्धकत्वमियादिशब्दै्व्यवहियते । नतु 
देहादिना कमै प्रतिबन्धकं कर्प्यते । नच-- एवं चरमडत्तिरूपो देहादिनाश्ः पूर्वमपि जायतामिदयापत्तिरिति-- 

वाच्यम्; चरमवरच्यव्यवहितपूरक्षणस् चरमचरत्तिदेतुत्वात् । अनेद्ं बोध्यम्--चरमदृततेः सवद रविरोधिष्वं न स्े- 
दवेत नाशजनकस्वम्; तज्ञन्य नाश्चानम्युपगमात् , अन्यथोन्तनाश्चसापि नाद्यतवे नाद्यान्तराणासपि स्वीकायेत्येनानचस्था- 

पत्ते; भनादयव्वे सदलस्वापत्तेः, अद्वेतश्चुतिबिरो धापत्तेः । नापि द्वेताधिकरणकारपूर्वत्वानधिकरणक्षणवृ त्तितवम् ; तखा- 

सतदवघ्वै नियामकाभवेन मानाभावात् । एवच तस्वक्ञानस्य वेयर्थ्याप्तिः । एतावर्छारूमनुदत्द्रेते तच्छ चिक्तानोत्तरं क 
गतमिति पर्यनुयोगश्च स्यात्, अघ्ोच्यते-प्वसखति कपारादिदेशावच्छेदेन दण्डादिकारणकुटवान् यः क्षणः तद्- 
उ्यचहितोत्तरक्षणसय घटादिकायेवत््ेऽपि नियामकाभावात् दण्डादेषैटादिदेतुस्वस्ीकते व्यधैः स्यात् ॥ पुतावक्कालम- 

सतो घटादेः कथयुत्तरक्षणे सस्वमिति पर्यनुयोगश्च । जथ स न व्यथः, उनत्तरक्षणे पटादिसप्वभ्याप्यखस प्रामाणिक- 
स्वात्तयैव तद्याप्यतारूपतज्गियामकतावस्वात् पूर्व॑मखतोऽपि घटादेरूक्तक्षणे सवसं भव इति नोक्तपरयैुयोग इति ब्रूषे 
तदहि या यद्विषयकप्रमा सा खसमानविषयकाल्ञानतस्थरयुक्ताधिकरणकारपूर्वस्वानधिकरणक्चषणनरत्तिरिति च्यते: छ्या- 
दिप्रमाश्थछे दत्वाद्ात्मध्रमापि तथेत्ति भ्रमास खेवोक्तन्याप्यता रूपनियामकतावस्वात् तत््रज्ञानसोक्त विरोधित्वसि्या 
नोक्तपयनुयोगः । अथ--एवमपि सुसुश्ुभरदच्यनुपपन्तिः; फर मावात् । तथाहि--न ताबन्भुक्छिः फलम्; तस्या 

नियात्मरूपत्वात् , नापि वेदान्तवाक्यजवृत्तिक्वनम्; तस्यासुखरूपस्वेन स्वतः पुरषाथैत्वा भावात् , नापि दत्तििषय- 

स्वोपहित भाष्मा; तख रोके पुरुषाधैत्वेनाक्कष्तत्वात् , इत्तेरस्थिरत्वेन तद्वि ष्यत्वोपहितात्मनोऽप्यस्थिरस्वादिति- 

चेश्न; खरज्ञानविरोध्युपहितस्याव्मरूपख सुखसयैव फरत्वात् । रोकेऽपि हि सुखमामेव; चन्दना दियोगजमनोकृत्ेसतत्र 
व्यञ्जकमान्रत्वात् , ध्मा न भूवं भूयासःमिल्याकारिषटाया अन्येच्छानधीनेच्छाया "एष परमानन्द" दइयादिश्चुतेश्वान्यथा- 
जुपपर्तेशच । स्वा्तानविरोधिस्व च स्वाज्तानाधिकरणकारपूर्वष्वश्युन्यक्षणदृत्तित्वम् । एतावांस्तु षिरोषः--यचन्दना- 
दियोगजमनोदृततेयै तवि दक्लान विरो धित्वम् ; तश्नाशोत्तरमज्ञानान्तरेणास्मसुखस्यावरणात् । वेदारतजन्यदृत्तेसूवन्तान- 
सामान्य विरेधित्वम् ; तत्नाशोत्तरमक्तानान्तरेणनावरणात्, स्वाग्यवहितपू्बक्षणे सुखावारकयर्किचिदस्तानविसोधिष्वं 
चु द्वयोरपि चुस्यम् । न-एक कमे वान्लानमान्रृणो तीति सिद्धान्तात् खाव्यव हितपूरवक्षणे सुखाचारकाक्तानसामा- 



८८८ द्धितसिद्धिः । [ पर्चच्छिदः ४] 

निवतैकखण्डनावकाराः, घ॒त्तिनिवृत्तेयाटमरूपतया न तजनकखण्डनावकाशोऽ पीति सवैमवदातम् ॥ 
इव्यदवेतसिद्धौ अ विद्यानिवतेक निरूपणम् ॥ 

अथ मुक्तेरानन्दरूपत्वेन पुरषार्थत्वम् । 
नत त्वन्मते भुक्तौ न दुःखोच्छेदमारम् किंतु निरतिश्ायान्दरुष्रणमपि । तदुक्तं "तस्मादविद्या- 

स्तम्रयो नित्यानन्दप्रतीतितः। निःशेषदुःखोच्डेदाच्च पुरषार्थः परो मतः ॥ इति । तत्न न सुखात्मता 
तावत्पुरूषा्थः; खी स्यामितिवत् खखं स्वाभितीच्छाया अददौनात्, पुमथेताया इच्छानियम्य- 
स्वात् । अन्यथा बौद्धमतसिद्धात्मनाश्चादिरपि पुमर्थः स्यात् । अतपव नापरकीयं सुखं पुमर्थः; 
तयेच्छाविरदात्, गौरवाच्च खुखसाधने परकीयेऽपि खकफीये पुमर्थत्वस्यापरकीये.ऽप्यखकीये अपु- 
मथैत्वस्य च द्द्रीनेन इृः्वाविदोषात् , सुखेऽपि तत्कव्पनाच्च दुःखतत्साघनयोः खकीयतयेवापुमथे- 
त्वस्य दक्चेनेन सुखदेरपि तथेव  पुरुषाथैत्वाच्चेति-चेन्न; खुलादौ हि पुमथैता नाप्ररकीयत्व- 
अयुक्ता । नापि खकीयत्वप्रयुक्ता; गोरवात् किंतु साक्षात्कियमाणतया; संबन्धस्य चानितयत्वसाधन- 
पारतज्यदेरिवावजैनीयसक्निधिकत्वात् । नच-दभ्वरस्याप्यस्सदादिखुखं पुमर्थः स्यादिति-चा- 
च्यम्; हेयतया अङ्ञातत्वे सतीत्यस्यापि तजन प्रयोजकत्वादीश्वरादिना चात्मादिशुखस्य हेयत््े- 

गोडब्रह्मयानन्दी ( कक्ुचन्दरिका ) 1 
न्यविरोधित्वमपि दयोस्तुस्यमितिं यत्किचित्पदं व्यथैमिति- वाच्यम् ; चन्दनादियो गजदन्तः पूर्णानन्दावारकमूरूा- 
ानातिरोधिष्वात् , प्टवाद्ताने साक्ष्यानन्द्ावारकं प्रयेव तस्या; विरोधिखात् । नच--वृत्तेरेव सुखस्व संभवेन नात्मा 
सुखरूप इति--गाच्यम्; सुषौ निष्कामत्वके जागरे च भासमानसुखसय बृत्तितवासंभवात् तदानन्तवृ त्तिकल्पने 
गौरवात्. । एकस्पेऽपि साक्ष्यानन्देऽनुभूयमाने तारतम्यख व्यञ्जबृततितारतम्यगतस्वात् नानुपपत्तिः । तथाच यक्कि- 

चिदक्ञानतिरोध्युपहितास्मनः खतः पुरषार्थस्वमात्रसच्वेऽप्यज्ञानसामान्यविरोध्युपहिताद्मनः परम पुरुषाथत्वादस्थिर- 

स्वमकिंचित्करभ्र । तदुत्तरं खुखानावरणादिति सुक्ष्म धीवेचमेतत । तकैरित्यादि--भविद्यानाहकस्थितिः ॥ इति 
ल्युचन्द्रिकायामबिद्यएनिचतैकनिरूपणम् ॥ 

खुखारमता सखभिच्रसुखत्वम् । पुरुषार्थः पुमथैरशक्षणघटकम् । पुमधैतायाः येन रूपेण चस धीनिषयरत्व, तेन 
रूपेण तस्य पंख इच्छाविषयत्वन्याप्यं तद्ूषवस्वं, तेन रूपेण तस्य पुंसः पुम्थतेति पुमथ॑लक्षणस्ेच्छानियम्यस्वात् 
इच्छाचिषय तावच्छेदकूरूपपटित्वात् खकीयसुखत्व पिष्टसाधनत्वादिकं च ताद्यरूपमिति मावः । नापरकीय सुखं 

मथः । अपरक्मोयत्वं पुमथेतामान्ने न घटकमर्; तथेच्छाविरहात् , भपरकीयघुखष्वेन नियमनेच्छाविरहात् । तथा 
नियतेच्छावादिनं श्रव्याह-- गौरवादिति ! साधने साधनस्वेन ज्ञते । परकीये परकीयत्वेन काते । खकीये 
स्वकीयत्वेन क्षते । पुमर्थत्वस्यं षुमथेव्वव्यव हार । अश्वकीये खकीयान्यस्वेन जते । अपुमर्थत्वस्य पुमथौ- 
न्यस्वव्यवहारस । एवमभरेऽपि बोध्यम् । तथेव स्वकीयताघटितयेव । पुमथत्वात् पुमथेता मात्ररूपत्वात् । पुमर्थता 

फुमथतामत्नम् । प्रयुक्ता घटिता । साक्षात्क्रियमाणतया अना्रततया । घटितेति शेषः । संबन्धस्य खकीयत्वादेः । 
अवजञनीयसक्निधिकत्वात् दैवाधीनसाम यघीनेच्छतिषयत्ववस्वात् अगियसुखत्वादिख्पेणाक्षानसख कदाचिष्संपस्या 

तेन सूयेणेव सखकीय सुखत्वेनापि कदाचित् क्नात्तेन रूपेणेच्छा । नचैतावता सैव पुमथेतामाच्रधटिका; भनिदय- 
खुखस्वादेरपि तच्वापत्तेः। अथ--केवरसुखत्वेन हतेऽपि मदीयसुखवेनेवेच्छा, इच्छासामान्यसामम्या एव मदीयः 
स्वचिषयततानियामकत्वादिति-- चेक $ उक्तनियामकत्वे मानाभावात्, अन च्रतं भवलु इयेवाकारसयेष्छामात्रभ्यापक- 
व्वेन मदीयस्वव्रिषयतायास्तदनङ्गीकारात् , अङ्गीकारे वा मां प्रयनावरतस्वमेव मदीयस्वपिल्विरोधात्. । -नहि तदन्यत् 
सुखतस्साधनादि्ाधारणं मदीयत्वमेकजातीयमस्ति, यदिच्छाव्यापकविषयताकं स्यात् । मस्संबन्धमां त॒ परकीय मेषे- 
दुमिति ज्ञातेऽपि मरसमवेतव्वं मल्खस्वं चेत्यन्यतरव्वं तु पापिष्ठकाम्ये परदारादौ नासत्येव 1 मद्धोगयोभ्य्वं तु मां 
भयन्ृततवमेव । नच--तद्पि दूरस्धशघरुभरणादौ नेति--वाच्यम् ; तश्निश्चयस्यैव सुखषिरोषसाधनत्वेन पुरुषार्थस्य 
स्वं प्रयनादतत्वात्> रानु मरणादिमात्रस्यापुरपाथत्वेऽपि क्षल्यभावात् । नहि यद्यदिष्टं थख तस्य तत् पुरषाः; 
हेयख ऋीडादेरिष्टवेऽपि पुरुषाधेव्वेनाग्यवहारादिति ऋचः । ईभ्वरस्येत्यादि । इश्वरेच्छायः क्थमात्रनिषयकत्वेना- 
खदादिखुखबिष्यकस्वमिवि मावः .\ -देयतयेति, 1. बकल पुमेतडन वयवस ~ पाह 



| चिन्भात्रस्य मोक्षभागित्बोपपत्तिः 1 गौडत्रह्मानन्दीयुता । 
८८९ 

नैव ज्ञानात् सखरूपसुखे चेष्टापत्तेः। नच गौरवम्; खसंवन्धित्वेन पुमर्थ॑तावादिनोऽपि निरीनडखे 
धुरषाथेतानिनरुस्यथै तथावदये वणेनीयत्वात् । यन्तु-साश्चात्कारेऽपि खकीयतया पुरुषाथेतापक्षे 
मुक्तस्य खुखसा्चास्कार रूपतया तं प्रत्यपि तस्यापुरुषाथेतापत्तिः, खेतयासंबन्धित्वेन सस्य चुरुषा- 
धत्वे सुक्तखरूपेण सखेन संसारीतरासंबन्धेन संसारिणः पुखषाथप्रसङ्गः--इति, तन्न; साश्चात्कि- 
यमाणत्वेनैव दहि पुमथता सुक्तसुखसाश्चात्कारस्य तं प्रति पुमथेत््ेऽपि न संस्ारिणस्तथा; तं भव्य. 
भाखभमानस्वात् भाने वाऽसंसापित्विनेष्ापत्तिः । यन्तु-प्रव्यक्चप्रकादामानत्वेन खख पुमधः--इतिः 
तदप्येतेन व्याख्यातम्; प्रव्यक्षप्रकारमानत्वेन साक्षाच्कियमाणताया णवोक्तेः । यन्तु-सखत्वेन 
प्रकारामानं सुखे पुमः । नच तत्परमते मोक्चेऽस्ति-इति, तच्च; खाक्षास्कियमाणत्वेनेवाएतिभसङ्ग- 
निरासे अधिकोक्तेर्गौरवकरत्वात् ॥ इ्यद्वेतसिद्धौ सुक्तेरानन्द रूपत्वेन पुरुषाथेत्वम् ॥ 

अथ चिन्मात्रस्य मोक्षभागि्वोपपत्तिः। 

नयु-कस्यायं मोश्चः पुमः ? किमहमधेस्यःजदोखिधिन्मा्स्य । नाद्यः; सवन्मतेऽहमथेस्य सुक्लय- 
नन्वयात् , नान्त्य; “अदं मुक्तः स्यामितिवचिन्मा्े मुक्तं स्यादितीच्छ्ाया अनतुभवादिति--चेन्न; 
अदमथैगतं चिदं मुक्तिकाखान्वयिनं प्रति पुमथैस्य मोक्े संमव रशव्युक्तप्रायत्ात् । नच- सुखस्य 
दःखाभावमाञ्स्वे वैशेषिकमोक्षवदपुमथता, अतिरेके सददितीयत्वमिति- वाच्यम्; दुःखाभावाति- 
रेकेऽप्यातमानतिरेकात् । नच--आलमनः सुखमात्वे सुखप्रकारामातरेनापुमथत्वम् उभयात्मकत्वे 

घालण्डा्थत्वहानिरिति-- वाच्यम्; खखम्रकादायोरेका सरूपतया उभयसवस्येवाभावात् । नचाथ- 

गोडव्रह्मानन्दी (लघुचन्द्रिका ) । 
सस्वेऽपि तदव्यवद्ारात् थं मति यद्धेयं तदन्यस्वेनापि पुमर्थ॑रश्चणं विहोषणीयम् । तथाच छोकविमीतसात्तत्र प्रौढाना. 

मिव स्र प्रयनाब्रूतखरूपसुखपेक्षया श्युदत्वदसमदादिसुखे ईश्वरस्य देयत्वात्तं परति तत् न पुमर्थः + वस्तुतः का्च- 
ष्वेनाकारात्वादिरूपतत्तद् खाधा रणख्पेरवश्वरेच्छा स्वी कियते, नतु स क्षाच्कियमाणमुखत्वेन । नच--सरवे स्वैः सर्ष्तव्वमिव 
सर्वकामयितृत्वमपीति-- वाच्यम्; अनादिपदार्थषु सित्वेन कामनाविरहात्, स्वैकामादिश्चुया यावत्कर्येष्वीशेच्छा- 
प्रतिपादनेऽपि वदधृत्तिसर्वख्यैस्तदप्रतिपादनात् । तथाचास्मदादिसुदखे कथमीश्चं भरति पुमथल्रापत्तिः ? अनादृतसुखस्थे- 
नैः्रधी विषयत्वस्य तेन॒ रूपेण तदिच्छाविषयत्वाभ्याप्यप्वात् । नच-केवरूुखत्नेन ख्पेणास्मदादिसुलमीश्च प्रति 
एुमथैः स्ादिति-- वाच्यम् ; केवरघुखत्वादिना हानखेच्छां ्रयहेवुप्वात् ¦ शश्वरेच्छां प्रति कारादष्टव्िरोषायेर्दतुर्वात् 
सवदा तदभवेनोक्तकाङिकव्य्य संभवा । गौरवमिति । छुखादीच्छां प्रति सुखस्वादिप्रकारकल्तानव्वेनेव हेतुख. 
सं मवेनाना्ुतसुखस्वादिभकारकक्तानत्वेन हेतुरवे गोरवम् । तथा येन रूपेण तदीयन्ञानविषयस्वं तदीयेच्छाभ्या्यं 
त्वस्य सुखत्वमात्रे सत््वेनाना तत्व न सकरपुरषाथताघटकमिति भावः । निीनसुखे सुखं ते भव्रिष्यति तव् 
त्रां अल्याद्ृतगरिति कस चित् पतारणया्रृतत्वेन काते । पुरुषार्प्रसङ्गः युरषाथेखभ्यवहारमरसङ्गः इच्छाप्रसङ्गो चा । 
साक्षाच्छियमाणत्वेन स्त प्रयनाृतत्वेन । खयं ह्यायमानेति शेषः । पुमथेता पुमर्थताच्यवहारः, इच्छा वा । 
भभासमानत्वात् उक्तरूपेणान्ञायमानत्वात् । भाने उक्तरूयेण न्ायमानत्वे । असंसारित्वेन स्वया यं भरत्या- 
पाद्यते तदन्यस्वेन । गौरवकरत्वादिति 1 चस्तुस्थिदिरिययुक्छा । वस्तुतो यदा जीवन्मुक्तिकारे पुमर्थता, तदा 

सुखत्वेन खरूपसुखं भरकादात एव । नहि केवस्यङ्धारे पुमथेतासंसमेः सखरूपसुखखेति ब्रूमः; तदानीं तस्ाच्यवदह- 
णाचुपयोमात् , केचद्यक्गर्खैवाङीकःत्वाच्च । अथ--द्रष्टतावन्डेदकसंसगैख भोग्यविष्याभ्यभिनारिष्वमिति- चेश; 
येनेषटतावच्छेदेन विशिष्टे कामना, तस्यैव तथा । यथा सुमुखनासिकादिपुकामनादिस्थछे । येन तूपरक्षिते 
कामना, तय न हथः । यथा श्रीकृष्ण विहरदेशबृन्दावनस्थितो शनुस्वामिकमुदादौ वा । नहि दृन्दावनस्थितेः शरु 
गृहदेवां भोगकर आीकरष्ण व्रिहारः चन्ुखत्वे वक्षि । तथाच कैवल्ये सुखव्वादयसरसर्गेऽपि न क्षतिः । अतएव यं 
भ्रतील्यादिरक्षणेऽपि न दोषः ॥ ज्ीवन्सुक्किकार एव स्व प्रनादरुतत्वसंघमैस्य स्वरूपषुखे सप्वात् ॥ तर्कैरिव्यादि-- 
युक्तेः खुसपुभर्थता ॥ इति ठघुचन्द्रिका्ां सुक्तेरानन्द्रूपत््रेन पुरुषाथेत्वनिरूपणम् ॥ 

- उतायतवादिति ॥ यादशविरोषणत्रदा कामितं तादृश्षपिशेषणवति जीवन्मुक्ते सुत्तयन्वयोऽस्येत्र, परमते तु 
ञद्धै, सि. ११२ । 



८९० , अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः ४ ] 

सेदाभा्े खुलप्रकाश इतिः खहभ्रयोगायोगः; अविद्याक्रसिप्रतदुःखज डातमकत्वरूपल्यावस्यैमेदेन 
तदुपपत्तेः । यचु-दुःखाभावस्य सुखस्य च तत्वतो इुःखाद्धेदे अपसिद्धान्तः अभेदे त्वपुम्थेता- 
दति, तन्न; दुःखस्य कदिपतत्वेन तद्भेदस्य तत्समानयोगक्षेमतया ताच्िकत्वाभावेनापसिदधान्ता- 
भावात् । यत्तु-खप्रकाश्चस्य छलस्य खतः स्फुरणेऽपि दुःखाभावस्यारफुरणादपुमथंता--इति, 
तन्न; दुःख्ामावस्यात्मानतिरेकेणात्माभिन्ने खख स्फुरति तस्यापि स्फुरणात् तखेनास्फुरणस्याप्रयोज- 
कताया उक्तत्वात् । तस्माट्खध्रकाराचिद भिन्नं खख युमथेः ॥ इति चिन्म्स्य मोक्चभाभित्वोपपत्तिः ॥ 

अथ जीवन्मुक्सयुपपत्तिः । 

तश्च जीवन्बुक्तानां खलुभवलिद्धम् ! जीवन्परुक्तश्च तश्ज्ञानेन निचरत्ताविद्योऽप्यनुव्रत्तदेदादि- 
प्रतिभासः । नच तच्वज्ञानादविद्यानारो सद्यःशारीरपातापत्तिः; निचत्त सर्षश्रमस्यापि संस्कारात् 
भयकम्पाुवृत्तिवत् दण्डसंयोगनारोऽपि चक्श्रमणवच्च संस्कारायुचत्तेरविद्यानिच्त्तावपि तत्का 
यौलुवृ्तिसंभवात् । नच-कियाज्ञानयोरेव संस्कारः, नान्यस्येति- वाच्यम्; निः्खारितयपुष्पायां 
सम्पुटिकायां पुष्पवासनादनात्, विमतो नाराः संस्कारव्याप्तः, संस्कारनाशान्यत्वे सति नाश 
त्वात्, ज्ञाननारावत् इव्युमानच्च, संस्कारः कार्योऽपि ष्व सर इव निरुपादानकः अवियेव च शुद्धा 
त्माधित इति नाविद्ासपिश्चः । नच--भावकार्यष्याध्यस्तस्य सखंस्कारदेदादितद्धेतुप्रारब्यकमदेः 
सिदय्थः तदुपादानाक्ञानायुवृस्यापात इति--वाच्यम् ; बिनहयदषस्थस्य समवायिकारणं विना 
सथितिददीनात् । नच--श्चणमाज्स्थितावपि कथं बडक्षणस्थितिरिति- वाच्यम्; सत्युपपादके 
क्चणगणकस्पनाया अप्रयोज्ञकत्वात् । ̀ तच क्षणमाजं सथितिः; समबायस्याजनकः्वात्, अश्र तु प्रति- 
वन्धकाभावसदङृतदेतोस्तावत्कालमभावात् । अतषव--पुवज्ञानारिच्रत्तस्याध्यस्तस्य तदनधिकः- 
विषयेण कथं निचत्तिरिति-निरस्तम् ; प्रतिवन्धकामावसदहकारासदहकाराभ्यां विरोषात् । जीवन्मु- 
क्तिदरायामानस्दस्पूत्योपादनमिष्टमेव; त्ते क्षाते द्िचन्द्रा दिवदोषाद्वाधितायुदृत्तिसंभवाच्च । नच 
तन्नैवा्ञ ज्ञानानिवस्यंदोषाभावेन वैषम्यम् # यावत्प्रतिबन्धकसत्वं क्ञानानिवस्येस्य दोषस्याजापि 
संभवात्, सवक्ञानानिव््यस्य तस्य कु्ाप्यसंप्रतिपत्तेः । तदुक्तं--"नहि जायेव कथिदोषो ऽस्तीति । 
यद्वा-अविद्यालेशानुवृच्या देहाययुढत्तिः । नचु-छेरो नावयवः; अक्ञानस्य निरवयवत्वात्, अत- 
एव्ाविद्या द्ग्यपटन्यायेन तावत्तिष्ठतीद्यपि निरस्तम्; निरवयवे पतभ्यायार्सभवादिति-- चेन्नः 
साकारस्येव लेश्चशाब्दार्थैत्वात्> “इन्द्रो मायाभिः पुखरूप ईैयतःइयादिश्युत्या अविद्याया अनेकाकार- 
त्वावगमात् । आकारिनिव्रत्तावप्याकारस्याचचत्तिव्यक्तिनिघृन्तावपि जातेरिव । नयु--कोऽयमा- 
कारो नाम जातिवो, दक््यादिरूपो ध्मा वा, सुवणं ङण्डलादिवदवस्थाविदोषो वा । नायो; तयो- 
दंदादिध्रमोपादानसे - अ विद्यात्वापातात्, अजुपादानत्वे च उप्रादानान्तराभावेन देहादिश्रमोत्पच्य- 
नु (न ^-^ 0 

गोडग्रह्मानन्दी ( ठघुचन्दरिका ) । 

लोकाम्तरभातिरेव सुक्िसवेन कामथितृश्चरीराचविशेषित्र एव तदन्वय इति भावः । अभ्रयोजकतायाः एुमथेरक्षणा- 
वटकखस । जीवन्मुक्तौ सुखप्वादिना साक्षाकियमाणत्वसत्वात् प्रयोजकत्वेऽपि न श्षतिरित्यपि बोध्यम् । तर्कै- 
रिव्यादि- चिन्मात्रे मोक्षभागिता ॥ इति रुचन्दरिकायां चिन्मात्रस्य मोक्चभागितोपपत्तिः ॥ 

भव्रिानाद्ाकालेऽप्य विध्ाप्रयुक्तका्थेप्वे श्टन्तमाह--निचृत्तसपेति । कारणनादोऽपिः वश्पयु्तका्सप्वे 
दशान्तमा्---दृण्डेति । ध्वंस इव परभ्युपएगतध्वं घ इव । मन्मते तु संस्कारोऽपि ध्वंस एव; श्रक्ये वसैमानस्य 
कायेसूक्ष्मावस्था पसंस्कारय ध्वंसत्वात् । तत्र॒ समवायिने विना स्थितिकाङे । समसमयस्य कायनाश्चात् 
पूषैवर्तिनः समवायिनाशखय । वस्तुतः का्यनाह्ात् पू्ैवर्तिनः समवायिनाशख कार्यनाहासमसमयष्वे सस्येतरविषाण., 
वदजनकस्वं स्यादिति बोध्यम् । अजनकंत्वात् कायैनाश्षाजनकत्वात् । अन्न अविचानाश्रस्थरे । प्रतियन्धका- 
भवेति; सख्यग्रानकमोभावेलयथः ।. डेतोऽ -भविध्या्युपादाननन्चस्य । -अभोवादिष्यसान्ते तावस्छाटमिति स्थिति. 



[ जीबन्युक्तयुपपत्तिः ] गोडब्रहमानन्दीयुता । ८९१ 

योगात् आमान्यत्वेन क्ञाननिवत्यत्वेन चाविचातत्कायान्यतरत्वावदयंभावेनाक्ञाने' निच्रत्ते सित्ययो- 
गाञ्च । अतएव न तृतीयः “अवस्थावन्तं विना अवस्थायाः सित्ययोगा दिति- चेन्न; भनेकद्ाकिम- 
द्विद्यायाः पपे पारमाथिकत्वादि्महेतशक्तेः प्रपञ्चे यर्थकरियासपर्थत्वसर्पादकराक्तश्च परार 
ग्धकर्ससमकाङीनतच्वसाक्षात्कारेण निच्त्तावपि अपरोक्षप्रतिमासयो ग्याथीभाखजनिकायाः शक्ते 
जब्त: तद्धती अविद्यापि तिष्टयेवेति नोक्तदोपवकाश्चः। नचावषिचायां कथं भुक्त इति व्यपदेशः? 
शरसिनारामा्ात् । अतएव समये सर्वैशक्तिमदक्ञाननाशः तज्नातीयेनाथतिष्देन धव्ययेन ! तथाच 
ध्ुतिः--“तस्याभिभ्याना्ोजनात्तस्वभावात् भूयञचान्ते विश्वमायानिदृत्तिःरिति। नच~-भूथ इयस्य 
योजनादिल्यनेनान्वयात् न ङेशानुचर्तावस्याः श्ुतेमनतेति-- वाच्यम्; बिेषणास्बयापेक्षया 
विशेष्यान्वयस्याभ्यर्हितत्वात् तर्वभावादिल्यनेन व्यवधानात् अन्त इति पदवेयथ्यीच्च विपरीत- 
योजनस्यालङ्गतेः । नच-लेश्चस्थितो कमौचुचत्तिः तदनुवृत्तौ च क्षानप्रतिवन्येन रेरस्ितिरिलय- 
स्योन्याश्चय इति- वाच्यम्; न तावत् क्षसो “भूयश्चान्ते विभ्वमायानिचरन्तिःरिवयादिशरुतेश्व लेदालु. 
छुत्तेरवगतत्वात्, नापि स्थितौ एककाटीनत्वेन दोषाभावात्; यद्वा--अज्ञानस्य सुकष्माबस्थाङेदाः । 
1 ^. ^-^ ̂~ न ००४ १८५ 

गोडबद्यानन्दी ( टधुचन्दिका ) । 

रिति चानुषज्यते । तत्कार्येति । तस्पयुक्तेर्थः । तेनानादिदस्यसाधारण्यम् । सम्थतेति । प्रपनच मिश्यात्यैन निश्चिते 
बह्मायाससाध्यकायैविरोषमुदिर्य प्रवृत्यभावेन तादलार्थक्रियोप धरायकताग्रयोजकदाक्तयभाव इति मावः । त॒ज्ञातीयेन 
भरारम्धकर्मकाडीनसाश्षात्कारजातीयेन । योजनादिद्यनेनेति तथाच योजन श्रवणादिरूपस्यैव भरुयस्वमथैः । 
विद्ोष्यास्वयस्य निवृत्तिरूपविरोष्यान्वयसख । योजनात् अभिध्यानात् तत्त्व मावश्चडिदतसाक्षात्काराव् उक्तशक्तिरप्- 

विश्वमायानिचत्तिः । अन्ते भारञ्धभोगान्ते । अवरिष्टशक्तिमदनच्तानतत्प्युक्तदेहादिरूपविशमायानिदृक्ति मूयश्रेय्थः । 

प्रथमान्वये चिश्वपदृघङ्कोचो न दोषः; भूयश्रल्यादिवाक्यान्तरसस्वात् । ब्राह्मणेभ्यः सर्दं॑धनं दृत्तं यज्ञे भूयः सर्वं धनं 
दत्तमि्ादाविवेति बोध्यम् । अभ्यर्हितत्वादिति । शुणानां च पराथेव्वादसंबन्धः समलखस्लादि"ि जेमिन्युक्ः 
विरोषणान्वथखीकारेऽपि "योऽदाभ्यं गहीत्वा सोम्राय यजतः इल्यादावदम्य मिघ्यख गृदीष्वेलत्रेव भूय इदयख तस्वभा. 
वादिलन्नैवान्वयः नतु योजनादिल्यत्र । तथाच साक्लात्कारादिश्वमायानिवृत्तिः भूयः साक्षात्कारादवरिष्टसर्बमायानिवृत्ति- 

रियः । अन्त इतीति । चकारवेयभ्यैमपि बोध्यम् । मूयोयोजनायधीनसाक्चात्कारात् स्व तिश्वनिदृत्तिरिवयसेवं श्रुयः 
थेष्वेऽन्तादिपद्ं भ्यर्थमिति भावः । यन्ु-भ्यानादिन्दरिडती नं परमास्मनि योजनात् ध्यानपरिपाकरूपेऽन्ते सति , 
तष्वेषाक्षास्कारजन्यभगवस्परसा दाद्धि्वमायानिव्रत्तिरियथेः- इति, तन्न; अभिशब्देनेव ध्याने प्ररिपाकराभति 
अन्तशाब्दसख सद्धोधरुत्ववैयर््यात् । उक्तप्रसादस्तु न राब्दार्थः; त्वस्य भावः भासिरिति भ्वुत्पत्या तस्व भावशब्दस्य 

तीक्षात्कारा्थकस्ात्, अभानष्ादशाक्तानेनाप्राप्षस्य प्रषः साक्षात्काररूपत्वात् । अथ-- तत्वे मावो भक्तिः । भाव 
शम्दस भक्षौ परसिद्धव्वादिति--चेत्; तथापि न भक्तयघीनग्रसादकाभः । अथ तत्वे भावो यसा इति बहुब्रीहिणा 
प्रसादखाम इति--चेश्न; बहुनीहेसतस्पुरषापेक्षया जघन्यत्वास् । विच "यख देवे परा भक्तिःरिलयादिना "मह्या माम. 
भिजानातिः इया दिना चोत्तमभकतेक्ती नहे तस्वयेवोक्तः बृहन्नारदीयादौ अधममध्यमभह्तवुक्स्वा ।विधिसि दवै भजेधस्तु 
दुसवद्यक्पाणिनम् । भक्तानां प्रवरो देष स्वेदाखाथेकोनिद्ः ॥ इलयनेनोन्तम भक्तसुक्स्वा (अहमेव परो विष्णुमेत्तः 
सर्वमिदं जगत् । इति यः खततं पद्येत विश्चादुत्तमोत्तमप्र् ॥° इत्यनेनोत्तमोत्तमभक्तेसतस्वसाक्षात्कारसरूपसोक्तेः, गीतायां ` 
च “भरतो जिक्ञासु"रिलादिना ्ञानिनश्चतु्थभक्तत्वोक्त्था तथोक्तेकमैनलैव भक्तित्वेनाबिरो धः । साक्षात्कारख प्रसादहेतुव्व. 
कश्पनं तु मोव्यादेवः । नहि कोके तथा ह्म् । अतरिद्ानिच्तेः श्रलादजन्य तापि न रोके कुप्त । निगरुमोचनादेस्तत्वेन ` 
्ष्वेऽपि न तदृष्टान्तेन तस्यां सानुमातं शक्या; पश्चद्टान्तयोरेकरूपेण साध्यद्वानात् , तसात् ^तख तावदेवेष्लादि. ` 
श्रुलेकूवाक्यतयान्तपवं भोगान्तपरम् । चश्चम्दोऽवधारणा्थंकः। अन्ते तत्वभावादेव चिश्वमायानिदरत्तिः। न व्वम्यापेक्षा-ः 
भन्ते नित्तिभैवलेव । नतु मायावस्थितिरिति। अतएव ^दृतरस्याप्येवमसंष्ेषः पाते चिति सूत्रे क्ञानाधीनात् स्कमौ-- 
संबन्धात् ज्ञापिनो देदपाते युक्तिः वुश्देनावधारिता । वसात् सत्रेण तुदरब्दिन समानार्थकः भतश्चशब्दः । पातश्चष्देनः 
समानार्थकः अन्तश्नग्वुः नतु भसादार्थक इति भरसादरो तैव निशत शक्यः । ज्ञानप्रतिबन्धेन साक्षात्कारका्य देहादिना - 
प्रतिबत्पेन । एककालीनत्वेति ॥ अन्योन्यस्थिदेरन्योन्यनिष्स्वे अन्योन्याधीनते वा दोषः । सच न अरङ्ग इति भावः । 
"पडे ्रदृत्तस्य यागरादे"रियनेन धागादेः फसाधनतानिवौदकसष्वममूर्वं उक्तम् । नु एरुसाधनतानिवीइकस्वन्धापरनिन 
भ्रया, सूक्षमावस्थारूपपाक्ते्रन ज्यापारत्वम् । ागजञन्यत्वख पश्रादिपकजनक्दख च सत्र स्ते मानामावदियत आ्ट--ः 



८९२ अद्रैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः 

यथा (तस्मात् फलेःप्रघ्रत्तश्य यागादेः शक्तिमाजकम् । उत्पत्तावपि पश्वादेरपूर्व न ततः पृथक् ॥ इति 
वार्तिकेन याने गतेऽपि यागसु्ष्मावस्थारूपमपूर्वे यागे साधनतानिवोदकमङ्गीक्रियते, तथा अज्ञाने 
गतेऽपि तत्सृ्ष्मावस्थारूपो छेरो देहादिप्रतीत्ययुकखः खीक्रियते; सखरीजनकताग्रादकश्रुतेरिवाचापि 
जीवन्मुक्तिश्वतेस्तादगर्थसखीकारात् । तस्मादविचाछेद्ानुद्च्या जीवन्मुक्तिख्पपन्नतरा ॥ इटद्धेतसिद्धो 
जीवन्मुक्त्युपपत्तिः ॥ 

अथ सक्तो तारतम्यभङ्खः 

सु-परम्तेऽपपेक्षक्ञानिनोऽपि खयोग्यपरमानन्दहे तुपर्मकाष्ापन्नभवस्यभावे तत्साध्यस्य 
मोचकस्य ईश्वरप्रसादस्याभावेन प्रारज्यकर्मणा संसारयसुवृत्तौ जीषन्मुक्तिः तद्भावे तु पसादस्यापि 
भवेन निद्रोषदुःखनिवृत्ति विरिष्टखतोनीचोष्वभावापन्नसरूपानन्दाविभोवरूपा भुक्तिः इति, तन्न; 
तावदेवाद्य चिरमिदयादिश्वुल्या अस्योव्पन्नतचसाक्चाच्कारस्य प्रारब्धकर्मक्षयमान्नमपेक्षणीयं 

क्ेवध्य संपस्य्थमिति प्रतिपादनेन ईभवरपसादापेक्षाया वक्तुमराक्यत्वात् स्रतिपुणादीनां श्रुति 
विरोधेन स्तुतिपरत्यात् “यमेवैष ब्रणुते तेन रुभ्यस्तस्येष आत्मा विवृणुते तनू खाः सिति भक्तिज- 
न्येश्वरप्रसादस्यापि तत्साक्षात्कारखरूप एवोपयोगस्य वोधितत्वेन स्मृत्यादीनामपि तदसुसारि 

^+ ॥ # "~. (0 ̂ 

गोडव्रह्मानन्दी ( लश्युचन्दिका ) 1 
इत्वत्तावपीति । पश्चदेर्स्पस्य्थं यागाधीनोष्पस्याश्रयत्वाय च शाक्तिमात्रमेव कटप्यतं इति रोषः । अम्यथानुपपत्या 
तश्चैव तवुभथै कश्प्यत इति भावः । तादगथैति । "आचायवान् युषो चेदे"यनेन विद्याया उन्तस्वात्तस्याश्चाविधयां 
प्रि श्ीध्रेमलन्तोच्छेदकस्वे “मायां तु ्रह्ठति'मिलयादिश्चुतिषिद्धानिष्याकार्यताटस्य देहादेरत्यन्तोच्छेदकल्रस्याप्यापश्या 
अ्रिधाया अलन्तोच्छेदे भुज्यमानकरमैव अतिनम्धकं कस्प्यते । तथाच कतानप्रयुक्तायन्तोच्छेदं विनाप्युपादानसृक्ष्माव- 
स्थाया एव मुद्ध रषाताधीनकपारादिनाश्चस्थे कानार हेठतया छ्ु्तस्वेन जआचतत्वसाक्षास्कछाराधीनाक्तानसृकष्मावस्थाया 
एवं पूर्देहादिनःेपधायकस्वेऽपि देहाधन्तरोत्पत्तिस्लीकारेण तत्र मोगोप्पततिः । तदिदयुक्तम-(ङेशो देहादिप्रती- 
व्यध्क्षख' इति । नच-एवमल्ञानसेवानुवतेतमिति--- वाच्यम् ; अन्ञाननिषरृत्त्षानस्वेवानुभवाव् 1 अतएवाधिषाने 
सा्षास्तेऽपि सोपाधिकओमश्यद्े उपाधिसान्निभ्यादिना छेशोपादानकश्चमनिञ्चत्तावेव प्रतिबन्धः कर्प्यते, न स्वज्ला- 
मनिधृततो; तक््युभवात् ! तथाच "यावन्न बिमोक्ष्यः इत्यस्य यावद्विद्यछेशो पादानकूदैहअमादिना भोगख समाति- 
्ैद्यथे ईति भवः । अत्र च जीवन्भुक्तिश्चतिरिव शतवषौ यवष्छिक्रभोजनक्मबगोधकष्चतिरष्युक्ताथ मानम् । नहि 
शैतवषोधवश्िक्गमोगे क्रियमाणे परज्चाशद्षकाडे ज्ञानोदये देहादेर्यन्तोच्छेदे सा न घिरभ्यते, न वा तथाश्चुति 
बोधितकर्मणो त्वा ति नोक्तफलोपधाथकत्वम्, किंतु पञ्चाशद्रषयवच्छिन्न एव भोगे जनकख गिति कल्पयितुं 
शक्यम् ; भपू्वेनानाबिधहेुत्वकस्यनापत्तेः शतवषोचवच्छिन्रभोगानुभवाश्ेखपि बोध्यम् । तकरित्यादि--जीव- 
म्सुक्तयुपपादनम् ॥ इति ठघुचन्दिकायां जीवन्मुक्तयुपपत्तिः ॥ 

छ्योभ्येलयादि । बर्यादीनां स्ये तश्य यादी भच्ठिः साधयितु योश्या, तस्या; परमानन्दहितीः परमकष्टा- 
प्या भमाव इयथः । कर्सक्षयमाज्र सिति । शयावन्न विमोक्ष्यः इष्यनेन युज्य मानक्मेखपबम्धकारुमात्रं विरमस्व 
इ्यु्तस्वात् । यावता काडेन सुञ्यमानकर्म खम्षिः, तवन्यकारविरुस्बनिषेधः शेद्यथैः । प्रसदपेक्षायां सुज्यमान- 
कर्मैकाडे तदनुरपतत तद्भ्यकारुदिरभ्बात् श्ु्थेनाध दति भावः। यञ्नेवेद्यादि ! ̀ च शुरुषमेव परमाप्मा श्रते 
भ्रसदेनभगरह्णावि, तेन छभ्यः साक्षारिकियते । ततस्तस्य संबस्धेन एष परमात्मा खां तनू खं खरूपं चिगरणुते रकर- 
यति आवरणे विनाश्य तेनेकीभवति । नतु-"मचित्तः स्वदुगौणि मखरसादततरिष्यसि । अष्टं स्वर सर्वपापेभ्यो 
माक्षवित्यापि मा इचः ॥* इल्यादिगीताधुक्तेः 'तद्धन्ताचिपुकाह्वादक्छीणषुण्यचया तथा । तद्रासिमहादुःखविरीन(- 
शेषपातका । निरुच्छ्रासतया युक्तिं गतान्या मोपकम्यक्ा ॥.इत्यादिषिष्णुपुराणाशक्तेश्च आरभ्चकमेश्चये पसादो हेतुः । 
अधे स्पेन आर्धक साधरारणक्ममात्रसय प्रसादनार्दयस्वभ्रतीतेः'।- दितीये तु तत्वसक्षात्करे तं त॑त्. स्पष्टम् । 
गव~ तस्वासाशात्कारे त्वाविदध्ावा नक्षासभवात् दवितीय स्ततिपरम,-आोधं' तु भ्रसावनदियत्वं ` तेखवसाक्षात्कार- 
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| खक्तौ तारतम्यभङ्गः गोडजच्लानन्दीयुता । । ८९३ 

त्वात् वैपरीयेन साध्यसाधनभावे मलनाभावात्। नच प्रारभ्धकर्मक्चये प्रसादविनियोगः, प्रसाद् 
निरपेक्षमोगादेव तरिसिद्धेः । नापि सुक्ताबुच्चनीचभावः; तस्य द्वितीयसपिक्षत्वे तदा असंभवात् 
“परमं सम्यसुपेती'ति साम्यश्रुतेश्च । सातिशयत्वे पुक्तः स्वर्गादिवदनिघ्यत्वं स्थात् । अधिकदरीने 
डुःखदधेषादिकं च स्यात् । नज्ु-मु क्तौ अतास्तम्ये कि भेदाभावात्, उत सत्यपि मेदे तत्साम्यात् । 
नाद्यः; श्चुत्या भेदसिद्धेः । नान्यः, साम्यं दि जीवेश्वस्योः, उत जीवानामेव । नाद्यः, तयोर्वि- 
सुत्वाणुत्वरषरेषिभावखातन्यपारतच्यादिना तारतम्यात् अनेकेश्वरापर्या जगस्मघरुच्ययोगात् 
तद्मयतारतम्यप्रतिपाद्कस्पतिभिः (जगच्यापासवजेमिलयादिसतरेरत्छष्ःव निषृष्टत्वग्राहकालुमनैर्वि- 
सोघाच । नान्त्यः; जीवान् पति रोषिणो रक्ष्मीतखात् तान् परति नियामकाद्धिष्वक्सेनारितश्च 
जीवानां निङ्ृष्टत्वात् 'सैषानन्द सेःल्यादितेत्तिरीयादिश्वुतिभिः शसुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरा- 
यणः । सुदुरैभः प्रशान्तात्मा कोरिष्वपि महामुने ॥ इत्यादिस्मृतिभिः श्ृद्धिहासभाक्तवमन्त- 
मावादुभयसामश्चस्यादेवमि'ल्यादि सत्रे द्तश्ुतितकांयगृदीतेरुमानेर्विरोधाचेति- चेन्न; सेदाभावेन 
तारतस्याखिद्धेः। यथाच श्चुलयदेन सेदपरत्वं तथा प्रागेव गतम् । यत्तु द्वितीय पश्षमाशङ्खय दूषणं, 
तद्काण्डताण्डवम्; सेदसच्छे अयेदात्मकपरमसाम्याभावात् तच्स्ते मेदस्येवाभावात् । किंच 
तारतस्याभिधानं पस्मसु्तौ, उत व्ह्मरोकादिवासरूपापरमसुक्तो घा, नाद्यः; “एवं मुक्तिफलानिय- 
मस्तदवस्थावधृतेस्तदवस्थाव श्रुतेरिति ततीयान्दयाधिकण्णे 'एेहिकमप्यप्रस्तुतथ्र तिबन्पे तदना दि- 
व्येतस्स्ोक्तन्ञानगतेहिकत्वामुष्परिकत्वरूप विदयेषचन्पुक्ताषपि तारतस्यमाशङ्खय निषेधात् । दितीये 
विष्टापत्तिः \ यन्तु-सुक्तजीवमोगः ईष्वरमोगान्निकएटः जीवभोगत्वात् सं्ारिभोगवत् । एवं जीष- 
ज्ञानादिकमपि प््चीकृत्य प्रयोग उःदनीयः । ईष्वनन्द्ः, जीवानन्दादुल्छृषः, तन्नियामकानन्दस्वात् 
यदेवं तदेवं यथा सेवकानन्दात् सेव्यानन्द्; । ईभ्वरः, जीवस्वभावानन्दादित उन्छृष्टखमावानन्दा- 
दिमान् तस्मेप्त्वे सति तत्र शक्तत्वात् यो यस्परेप्ुत्वे सति यत्र शाक्तः स तद्वान् यथा संमतः 
इत्यादीति तारतम्यसाधकानि- इति, तघ्न; आधे मुक्तस्य बह्मरूपतया उपाधिक्तजीवस्वाभावेनश्चया- 
सिद्धेः, इईऽवरत्वाभावेन _साध्याप्रसिद्धेः, खरूपासिदधेश्च । द्वितीयादयुमाने जीवेश्वरबिभागकाङे 

॥ न 

गोडब्रह्मानन्दी (रुघुचन्द्िका ) । 
नैरयकष्य तु दिरण्यगभोदै्तरवसाक्षास्कररे खयपपि स्वीकृतम्, तप्राह-नचेति ! भोगादेवेति । उक्तवाक्ये आहद्- 
दुःखभोगयोरेव कर्मनान्कसवपरतीतेन॑प्रसाद्ख सा । उपदेश्रद्रास कऋचित्त्वपराक्षास्छारपयोजकप्वं तु तखेष्म् । 
"देहान्ते देबसतारकू व्याचष्ट इति श्च तेरिति भावः । साम्यश्ुतेः "निर्न: प्रमं साम्य मुपेती"यत्र निरञ्जनशब्देन 
निर्पाधिकसरूप्रसाधारणरूपोक्तैर्विद्रानिदयन्तेन यू्वबाकंयेन शेयस्वेनोपस्थि तखुद्धबद्यणो भिरपाधिक्ानन्दरूपेण साम्ब- 
बोधनात् । प्रमपदेन च मेवाथघटितुक्छिरूपामेद रूपमेव साभ्यमिति पित्र् ॥ तथाच गगनं गगनाकारं सागरः 
सागरोपमः । रामरावणयोयुद्धं रामराक्णयोरिव ॥' है्यादिरामायणादाभिव सक्त्य सदशचान्तराभावयोतनायं 
साञ्थादिषयपरयोग इति बोध्यम् । अतएव लिरभ्नन इयय पूवे अधिकं व्यधेमरियपासम् । सातिद्यत्वेनेति । 
थत् सालिश्चवं तद्विना । द्श्यस्वेनाविष्याभयुक्तस्वेन विधोच्छेदष्वादिति भवः । वुःखद्धेषेति ॥ नच--मनोऽ- 
भावात्तन्नाचेऽपि भगवस्यसादृाव प्रापाभावाद्वा न ॒दुःखादीति--वाच्यम्; भपङषटुखत्वावच्छित्रं भ्रति मनस्त्वेन 
हतायाः ङ्शस्थेन स्वन्मते सुक्को मनस आवङयकर्वात् , श्ेतद्वोपवासिनां युक्तत्वे ष्वदभ्युपगतार्ां चक्चराद्यभाचेऽपि 
मनःसक्षस मोक्षध्वमौदाबुत्छ्वातव् मनःसस्वे च पापादेः द्ैषादेश्वावश्यकत्वात्, मनसस्िगुणव्वेन सातिवक्ष्या इव 
राजस्यादैरपि बृत्तेरावद्यकस्वात् अधिकूदशैनखय तदेतुस्वेन इसव्वद्धिषाद्यभावे मनःसीकारस्य व्यर्थता । 

घद्धिहासेलयादि । बह्यदीनां क्तिषु छदिदासभाक्सवं त्यूनाधिकस्वम् । अन्तभौवात् स्युनाधिषटसाधनफटान्त." 

भवात् । एवे सलेव साभ्यल्ाधनयोरमयोस्तुद्यस्वेन सामजश्याह्िति पराभिमतः सूत्राथैः । अन्याधिकरण ति । 

निवेधादिलगरेऽन्वथः । पवपित्यादि' । यथा कने रेहिकामुषमिकस्वे प्रिशेषौ, तथा कान जाते सुक्तावलानगिवृ्ति- 
रूपाया कलयविवैहिकल्वश्ेव, कस्यविदायुष्मिकरवमेव षिशेषाप्तरमिवेति नियमो न । स्तावदेव विर, "निर्वन 
परमं साम्य'मिखादिना सुव्यवश्थाया रेहिकत्वनिर्नरपत्वावधारणािलथैः । इष्टापत्तिरिति । उपासनांत- 
रतम्येन जद्षरोका्यासौ तारतम्यमिति भावः । तक्नियामकानन्द्त्वात् तननियामकस्मानन्दस्वात् ॥ यदेवं 
तदैवक्र् । यश्जियामकख य सानन्दः स॒ तदानन्दादुष्कृष्टः । इश्वरत्वाभावेन सुक्तं॑प्रतीश्वरलध्रसियां । 
साध्याम्रकतिद्धि; सुक प्रति - यदीश्चर्वं तद्ररितसरष्यापतिदधिः । सर्वतियभोगस्ेन साभ्ये निवेरे ववीयोज- 



८९४ भदेतसिद्धिः । [ परिच्छेदः ४ ] 

तारतस्थसाधनं चेल्सिदसाधरने, तद्भिन्ने काके चेत्, पूर्वदोषानतिचत्तिः। श्िषानन्दसये'त्यादिश्- 
तिभिः माुषानन्दमारभ्य ब्ह्मानन्दपयन्तेषु उत्तरो त्तररातगुणत्वरूपतारतम्यमुपाधितारतम्येन 
वदन्तीभिर्निरुपाधिके खरूपानन्दे तारतम्यस्य वक्तमराक्यत्वात् 1 एतेन -भरङ्ता बन्धमिच्रत्तिः+ 
खसजातीयबन्धनिवृस्याश्रयपतियोगिकतारतस्यवन्निष्ठा जन्धनिदृत्तित्वात् निगरवन्यनिचत्तिव- 
दिति- निरस्तम्; तारतम्यस्य गुणगतजातित्वेन बन्धनिनचरर्याश्चनयात्मनि वक्तमराक्यत्ात् । अत- 
एव--निच्रत्तिगततारतम्यसाधनमपि- पास्तम्; निवृत्ते्निरतिद्यत्वादानन्दस्य खरूपतया उभ- 
यवादिसिद्धतरेन गुणत्वाभावेन तत्रापि तस्य वक्तमद्ाक्यत्वात् 1 एतेन--खरूपुखानां ग्रयक- 
मेकत्वेनाणत्वेन च सं ख्यापरिमाणङृतवेषम्यामातेऽपि जरुखधापानजन्यस्ुखयोरिव मशुरमधुरतर- 
स्वादिवच्च खरूपरृतवैषम्यं सुक्ताविति-निरस्तम्; वैषयिकसखुखे साधनतारतम्यप्रयुक्ततारतम्ये- 
ऽपि खरूपानम्दे तदभावाच्च । नच सारोक्यादिमुकिः सायुज्यादिमुक्तितोऽपकृष्टेति भसिद्धि- 
विरोधः; परापरमुक्तिरूपतया तदुपपत्तेः । सायुज्यादिमुकावुत्कृष्ठत्वव्यपदेशो ऽपरृष्टत्वाभावमान्रेण । 
नयु- सायुज्यं नेक्यम् । चन्द्रमसः सायुज्य ‰ सलोकतामाभोतीःल्यादिश्वुत्या सत्यपि मेदे सायु- 
ज्योक्तेः, “सयुजञः परमात्मने विश्य च बहिगैताः )' इत्यादो सयुजं पवेदामाबोक्तेञ्च, सयुजो भावः 
सायुज्यमिति युजशब्देन संबन्धस्यैवोक्तेः (साोक्ष्यमपि सामीप्यं सारूप्यं योग एव च ॥' इति 
स्घतो सायुज्ये संबन्यवाचकयोगरान्दभरयोगाश्च, वस्या ना क्षीरनीरवत् _ अन्यदे्ाषिष्ठ- 
ग्रहदेवता दिवश्च संछेषमाघ्रं, न चेक्यमिति- चेत्, नः व्यापकेनेश्वरेण संश्छेषस्य नित्य सिद्धत्वेना- 
पुमर्थत्वात् । नचैतछ्छोकस्थितस्य जीवस्य रोकान्तरस्थितालोकिकशरीसवच्छिकतेनेभ्वरेण संटेषः 
साध्यः (अत्र बह्म समश्चुतः इति श्चुतः । उत्कमणगमरनादिसा्यन्रह्मखोकावाप्तिवदुपाध्यवच्छिन्न- 
^ 

गोडन्रह्मानम्दी ( रघुचन्द्िका ) । 
कवम्; साध्यं विनापि देमूपपत्तेः । अनति वृत्तिरिति । प्रच्छन्नत्तानिजड भरता दिनियामकेरहूगणाद्यानन्वे 
भ्यभिचारोऽपि बोध्यः । तसपरप्ु्वं तत्र शक्ततवं चासिद्धम् ; तादृशानन्दस्य सिदधव्वेनेश्वरे तस्प्तीच्छा विरहात् , निल- 
मीज्ञातम्दुं भरति शशस्य शक्तवामसिद्धे्च । निरुपाधिक इति । "निरञ्जनः परमं साम्यमिल्यादिशवतिन्यायसिदध- 
निर्पाधिताक दव्थः। एतेन जाश्रयासिश्यादिना । खसजातीयेति । निगलबन्धनिवृत्तित्वा रियानिवृत्तित्वान्यतर- 

रूपेण खसजातीयेदय्थः । गुणगतजातित्वेनेति । म धुरस्वादिभ्याप्यजातिविरोषाणामेव तारतम्यन्यवहारास्पद्र्वम् । 
तद्दरृत्तिधर्मैखेव तध्तिथोगिकतारतम्यजब्देनाभिधःने सूक्तानन्दयोरेकनातीयत्वेऽपि सलस्वमात्रविषयकधीषिषयत्व- 
मादायाथौन्तरम् । निरति शायत्वात् निरतिन्यात्मल्ररूपष्वात् । उभयवादिसिद्धेनेति । खरूपानन्दसय सुक्तावा- 
विभौव द्रष्युभययादिसिदधम्। नचच-जीवस्ररूपानन्दुानामनःादितारतम्पस्वभावस्वमिति-- वाच्यम् ; जीवस्ररूपाणां 
तारतम्यरूपष्वे मेदुमात्रे विवादपथैव सानेन परिमाषामात्रापत्तेः, उव्यगतधमेबिशेषाणामपि तद्ुपत्वमङ्गी कृ सक्तु 
तदाविभीव द्युक्तौ उक्तशचुतिवितेधः । नच--तदन्यधमैनिषेध उक्तश्चताविति- वाच्यम्; स्ोचे मानाभावात् । 
तदिदं वक्षयते-खरूपानन्दे तदभावादिति । एतेन सुक्छनन्दख श्रुयादिसिद्धनि्विंरोषार्मरूपत्वेन ! सङ्खया 
प्ररिमाणङतेति । यथा स्यपेक्षया अष्टवसूनामाधिक्रं, यथा चा बद्रपेक्षया बिव्वख, तथा मुक्तानां मध्ये 
एकापेक्षयान्वल नेखथंः । मधुरतरत्वादिवत् मधुर्मश्वरतररलाद्योरिव । खरूपरतम् अनादिसवलि्ठधमंङ्कतम् । 
लद्भावादिति । नच--निविरोषानन्दसखापि मेदस्थानीयेन विरोषेण धर्मधभिभावसंमव इति--वाच्यम् ; उक्त- 
विशेष धमैषवादेशचातिरेके निविकेषत्वस विरोधात्, अनतिरेके परिभषामातरत्वात् । ननु सायु्यसतोत्कषैवस्वे 
लिरविशेषस्वहानितत्राह--सायुज्यादिगतमुक्ताविति । सायुज्यादिमध्ये स्वो्ष्टत्ेनावगतसुच्छा विलयः. । 
म्रेणेति । खायुञ्यानभिकापकर्षसखय सालोक्यादौ तत्छमलत्ताकसय करिपतत्वेऽपि सारोकया्वधिकोत्कषः सायुष्ये 
सस्पमसन्ताको न कस्पितः, कितु भ्यावहारिक दति भावः! प्रबेदामानोक्तेरिति । "गृहस्थः सदशी भार्या. विन्दते". 
तिवत् भाविनीं इत्तिमाभित्य भवेोततरसायु्यसख भङ्ते उक्तिसंभव दति ध्येयम् । यदप्ुपाध्योः शरीरयोः सं्ेषा+ 
कदुपहितविद्रपयोशवन्रादिनीवान्तरयो भद नारोनैक्यस्य मन्मते संमवः, जेयबद्मणस्तु निरुपाधिकस्वेन तेन सरैक्यसयो- 
पाभिनिदृत्तिमन्तरेणासंभव् ~ इति  सायुऽ्यजब्द्सेक्याथैकस्वमभ्याइतम् 3 तथापि. परोन्तत्चदश्ेनाथीनसायुऽ्यस् 
संशेषवं दृषयित्माद~-उयापक्रेनेति ! संगेषस्य जणुतवेन व्वन्मतसिद्धजीवसंयोगख । नित्य सिद्धसेन तश्व्षानं 
विनापि. सिद्धत्वेन ।अपुमर्थत्व्ादिति 1 नच-रसादितपरसं केष पूमलिदधप्वात् -ुदपाथत्वभिति--वाच्यम् ; 
चमर हि रता साल पपम् 1 जन तकम्» तानन तेः सतः सामल 



[ मुक्तो तारतम्यभङ्गः ] गोडत्रश्चानन्दीयुता । ८९५ 

जीवस्यानवच्छिन्नब्रह्मासेदरूपपरमधुक्तेः पारलोकिकफरत्वाभावात् जह्मविदाश्रोति परमिव्यादौ 
शवातेवह्यरूपत्ववत् सायु्यस्यापि तद्रपताया अङ्ीकरणीयत्वाच श्वन्द्रमसः सायुज्यमिल्यादौ एको. 
पाध्यवच्छि्नस्योपाध्यन्तरावच्छिननिन पेक्याङ्ुपपत्तिवदजायुपपत्तेरभावात् थसिद्धार्थस्वीकारे वाघ 
कस्योक्तत्वाच्च सायुउयशाब्दस्तावद्धिभक्तत्वाभावाभिप्रायकः। यच्च--उच्तरोत्तरं श॒तगुणानन्द् प्रकारक 

गोडव्ह्मानन्दी ( लघुचन्दिका ) 1 
वापततेः ! अत्न ब्रहेति । “न तख राणा उस्कामन्तीग्यादिः । श्वतेरिति एर्खाभावादिलन्र हेतुः । अजति 1 यत्र रोके 
ज्षानोतपत्तिसत्रेयथैः । रोकावाप्तिवदिति । परलोकरिकफठे अन्वयः । शोश्टावासिवच्यत् पारलौ किक फर तस्वा- 
भावादिल्थैः । उरछमणादिसाध्यत्वेन ब्रह्मरोकावासितुर्थं फरसुपाध्यवच्छिन्रयैव वाच्यम् ; उपाधिं विना जीवस्य 
गमनाद्यद्टेरूवयापि रिङ्गशरीराविद्यानाशोत्तरं स्थूरुदारीरवच्छिन्रयेव युक्स गमनादिसवीकाराच्ेलाशयेनाह-- 
उपाध्यवच्छिन्नजीवस्येति । तथाचोक्तशचेया शुद्धेन सेयेन बहणेकयं क्तानोक्त्तिकार एवेति यत् बोधितं तद्धा; । 
सोपाधिक रोकान्तरगतख जीवश तदभावादिति भावः । नञ्ु--'अनत्न ह्म समश्चुतः इूलयत्र प्रसादितेश्वरसंयो. 
गीञतरवे्यथैः साघुभ्यपदख्रारस्यात्, तथाच प्रसादो ्ानफरुम्; प्रवादफरं तु रोकान्तरप्रास्तिः, तच्राह-- 

अह्यविदिति । बद्मरूपत्ववदिति । (बह्म वेद् ब्रहैव भवतिः तद्धावभावनापन्रसतोऽसो पर्माव्मना । भवलयसेदी 
मेदश्च तख्यगतानक्कतो भवेत् ५ इयादि ु तिस्सूतिभिः क्लानफलमुक्तश्चत्युक्तं जद्येक्यमेवेति सायुञ्यमपि तदेव । अतणएव 
“सारोक्यसार्टिसामीप्यसारूष्येकस्वमप्युत । दीयमानं न गृह्णन्ति विना मल्सेवतं जनाः ॥° इति भागवतादौ सायुञ्य- 

मेकस्वपदेनोक्तमिति भावः । नु--सायुस्यशब्दस्यैक्याथैकस्वेऽपि चन्द्रमस इवयादालुपाधौ सलयप्यौपाधिकमेदाभगवे- 
नेयम् । तथाचो एभ्यवच्छिन्ननीवस्य रोकान्तसातसय लोकान्तरीयेश्वरेण सहोपाधिकसेदभावरूपमेक्यम् । नस्वाय- 
न्तिकनिधर्मरुग्यक्तिमात्रमिलेव तत्र वक्तुमुचितम् । नच--“निरञ्जन"इलादिशचति षिरोधः; तस्य दुःखरेतूपाधिनिषेधः 
पररस्वात्र् । अतएव (अशरीरं चाव सन्तं न प्रियाभरियेः इलयादिकमपि व्याख्यातम् ; त्वथापि प्रियाभ्िये न स्पृशत 
ह्यत्र प्रियसन्देन वैषयिकसुखय वाच्यत्वेन सद्धो चावश्यकत्वात् । नच--युक्तस्य कमा मावात् शरीरथरहणासंभवः; 
प्रसाद्यैव तनन हेतुत्वात् , जीवन्मुत्तयनुमितकर्मखच्वात् । 'सुङृतदुष्छते षिषृ नुते" इल्यादेष॑द्धरोकःप्रसिनिषेधपरस्वात् । 
भतएवे “दुं दारीरं निहलयाविधां गमयिद्वान्यन्नवतरे कस्याणतरं सूपं ऊुरते पितयं वा गान्धर्व चा देष्यं वा भाजापयं 
वा? इत्यादिश्रुतौ रिङ्कशरीराप्रियानायोत्तरं युक्तस्य पिभ्यादिदेदहाधिरक्ता । '्ानान्मोक्षो भवघयेच सर्वा का्यैङृतोऽपि 
तु । आनन्दो हरतेऽकायौत् चुभं त्वा च वधते ॥* इति ब्रह्माण्डे श्चुभाद्युभक्मभ्यां क्तानिन शानन्द्रद्धिदासावुक्तौ, 
“ह्म वेद् ब्रह्मेव भवती"लादिकं त्वौषाधिकमेदाभावबोधकम्; सगुणखेव ज्ेयत्वेन जेयप्राप्यथोरेक्यात्, तत्राह-- 
चन्द्रमस इत्यादि. । रेक्यालपपत्तिवत् निषेर्मकयक्तिमात्ररूपाखण्डेक्यालुपपत्तिवत् । अजर श्रह्म वेद् जैव मव- 
तीण्यादिश्वत । प्रसिद्धाथस्नीकार इति । चन्द्रमस इलयादौ' प्रविद्धस्योपरितयोभैदाभावरूपस्य सायुज्यस्प खीकार 
इव्यथः । उक्तत्वादिति । अरारीरमिलया दिश्वतेः सङ्कोचे माना भावात् शरीराभावयप्रचुक्तलेव भरियाद्यरपदीस्योच्यमान. 
त्वेन प्रियदन्दस्य तरैषयिकसुखपरस्वेऽप्य शरीरपदे सङ्कोचस्यायुक्तवात् प्रसादे ज्तानजन्यत्वस्य निरस्तत्वात् “स एष नेति 
नेती"टादि "एष तिलो महिमा ब्राह्यणस्य न कमणा वते नो कनीयानिःलादिश्चुया बाह्यणराब्द्तिख् बह्मविदो धर्म- 
प्रात्रनिषेधपूरवककमधीनवरद्धिदासनिपेधेन क्मनशरीरादेभुक्ताबसंभवात् ।सुहदः सधुङ्कलयां द्विषन्तः पापङयाम्” 
(अपुण्यपुण्योपरमे यं पुनभववभिताः ।° नतानान्निः सर्वरू्मांणि भससस्कुरतेऽ्ैन ।› (्तानाभिदग्धकमाणम्' इलादि- 
छतिस्द्टतिभिक्ौनिनां स्वैकभफला मोक्तुतवराभात् स्वेष्ाजन्यकारीरे मानाभावात् तद्रोचकर्श्यदेरपरमसुक्तिषि- 
षयकत्वात् 'ख यत्रायमारमाऽवस्यज्नेखादीति जु कामयमानः इयन्तसंघतारनिवेचनशवुतिमध्यपरितस्येदं शरीरं लिहले- 
ल्ादेरमिकमणवाक्यवत् संघारबोधकव्येन ञुक्तख शरीराबोधकष्नात् इदंपद ख परयक्षवाचकस्पेनोत्सर्िकख रिग". 

शरीरादोधकत्वात् गमयितेयय नारशयिव्वेयधकव्वे रश्षणापत्तेः इमं श्षरीरं निहयाति्यामिव्युक्तयैवाविथानाशला भ- 

संभवेन भ्यथैत्वात् स्थूरुशलरीरमभि मानासे शिशयाविचां संस्काररूपेण प्राप्येयथैकःवावरयकत्वात् उक्तमह्या- 
ण्ठोक्तेः शुभादुभक्मेपयुक्तरोकिकसत्कारासस्कारपयुक्तानिदोपवि्षेपाभासपरसवेन सक्पिषुखगतवृद्ध्ासाबोधकत्कात् 
श्रपञ्चोपद्ठाममिण््यादि “स आत्मा स विज्तिेयः' (तमेव चिदिसे"यादिश्चुतिभिः उद्धव जेयत्वेन भाष्यत्वात् कैवद्यं न 

सोपाधिकमित्यादिवाधकसोक्तपरायस्वादिल्ैः । ननु तथापि सायु्यज्ब्दृष्य कवचिदौपाधिकभेदाभावः, कचिदखण्ड- 
ग्यक्तिप्राच्रमर्भं इति न युक्तम् , नानाथैत्वापत्तेः; अखण्डसख बोधने रक्चषणापत्तेश्च, तत्राह-सायुस्यशब्द् इत्ति । 

विभक्तत्वामावाभिप्रायकः चन्द्रमस इल्यादौ अश्चसायुज्यमियादौ च सेदामाववाचकः । चन्दरपदा्थस चन्द्रशरी- 
रावच्छिननरूपत्वेन तेन सह दोपाभिकजीवस्य सममिव्याहतशरीररूपोपाभ्यवच्छिन्नप्रतियोगिताक्मेद्स्याभावो बुध्यते । 



८९६ धद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः ४ ] 

वाक्येषु तिवाक्यं मुक्तावकामहतशब्दप्रयोगात् मायुषानन्दवत् अकामहतसुक्तासन्देऽपि तास्त- 
स्यम्--इति, तन्न; “पतस्येवानन्द्स्यान्यानि भूतानि माामुपजीचन्ती"ति सर्वेषां लोकिकानन्दानां 
यरमानन्दान्तभावाभिधानोपपत्तेः। नतु तस्य तस्याकामदहतस्य सावानेवानन्द् इति । येन तत्रापि 
वारतभ्ये कर्प्येत । तथाच “सोऽश्चते सर्वान् कामान्” कामस्य यत्राप्ताः कामास्तत्र मामसृतं धी 
ल्यादिश्वतेः 'स हि मुक्तो ऽकामदतः इव्यादिबरह्माण्डोक्तेश्च न पिरोधः। नजु--पकस्वेव श्रोचधियस्य स्वत्न 
पराम मादुषनन्दादिभ्यः साबघारणशतशुणितमुष्थगन्धवौद्यनेकानन्दा पएकस्सिन् विरुद्धाः, 
भिन्नथेदकामदतत्वादेरेकरूपतया श्वुतस्याठयवस्थापकत्वादानन्दव्यवस्थाऽयोगः । अथ व्यवस्था 
पतत्पदाकाम पतदितरपद कामश्च रक्ष्यते, तदाऽश्वुतकस्पना वाचश्च 1 नदीन्द्धादिपदे वा रजपदे वा 
निष्कामस्य भिष्ठुकस्य इन्द्रा्यानन्दाचुभवोऽस्ति, तस्रच्छरुल्या पूर्वैवाक्येनाघुक्तानां तारतभ्यसुकत्वाः, 
“श्रोचियस्य चे"टयादिना यश्च धोत्रियइत्यादिना चोत्तरबाक्येन मुक्तस्य तदुच्यत इति-चेन्न; सवषु 
वाक्येषु अकामहतस्य मुक्तये करेऽपि तदानन्दे सवौनन्दानामन्तभावात् स पव तसिन् तस्मिन्ना 
नन्दे वक्तव्ये पराखुद्यते; तत्तदिन्द्रादिसाम्येन तस्य सर्वजाभिधानोपपत्तेः अधिकं प्रविश नतु तद्धा- 
निरिति न्यायात् । साम्ये हि तत्सजातीयच्मवच्वं तचम्, नतु तदितस्धमोनधिकरणत्वमपि; गोर- 
वात् । यञ्च-सुक्तसुखं परस्परतार्तस्यवत् परस्परतारतम्यवत्साधनकत्वात् संमतचदिति; तन्न; 
असिद्धेः । नचु-मुक्तिः भयागमरणभगवद्धेषादिसाभ्येति मते क्ानकर्मसमु्चयसाध्येति मते च 
प्रयागमरणादीनां वणौश्रमक्मणां च विषमत्वात् नासिद्धिः, ज्ञानैकस्ाध्येति मतेऽपि "कस्तं मदामदं 
देवं मदन्यो क्ातुमर्रति' सवं गुणा व्रह्मणेब _ह्युपाष्या नान्यरदैः किमु . खवैभेवुष्यैःरित्यादिशरुत्या 
'ह्मादि तद्द न चेदसम्यगन्ये कुतो देवमुनीन्द्वयाः \ द्या दिस्तिभिः देवादिमनुष्यादिस्थपुक्ति- 
डेतुब्रह्मक्षानगतद्य बहुबहुतरद्राखाश्रवबणसाध्यत्वस्य ` वहुबहुतरणुण विषयत्व पिनाऽयोगेनाथपच्या 
न "~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~ 

ईः 
| (; गोडबरह्यानन्दी ( टघ्ुचन्दिका ) । । 

उपाध्योभरने सयेकोपाधिम्वेनापरेप्ाधिसति मेदप्रतीतेनै तदसंभवः । बष्ठासायुभ्यमि दादौ च ब्रहमपदार्थसय शुद्ध- 
स्वेन तस्परतियोगिकमेदसामान्याभाव एव बोध्यते । सोपाधिके च तदसंभवात् पिहपाधिकजीवसे व तत्पर सानमर् । 
एवंच सायुज्यपदख संबन्धाथफुतवं दूरपेतम् । “सारूप्य योग एव चे"खत्रापि स ॒प्वार्थः । "सारूप्येकखमष्युते" ति 
स्तेरिति भावः । मुक्तौ स॒क्तात्मनि । माचुषानन्दवत् मालुषाद्यानन्द इव । अन्तभौवासिधानोपपत्तेः 
अन्तभौवेन सुक्तानन्दख शततगुणिततत्तदानन्दसाद्दयाभिधानोपपत्तेः । तावानेव वत्तच्छतगुणितानन्द् एव । 

तै्नापि यक्नन्देऽपि । कामान् सुखानि । कामस्य कामुक्ख । कामाः सुखाले । यत्र ब्रह्मसुखे ¦ तत्र 
तदभिन्ने । स्वैञ्च दतगुणितानन्देष् । पामरो सद्टतानन्द संबन्धित्वेनो क्तौ । माञ्ुषाटिभ्यः माजुषानन्दादिभ्यः । 

श्चतगुणितेदयत्रान्वयः । सावधारणेति । देवगन्धरवानन्दादीनामयिकव्वेन वक्ष्यमाणत्वास् ममुष्य गन्धा नन्व् पव 
मनुष्यानन्द्शतशुणित दयाद्यवधारणमाथिकम् । “स॒ एकः इयेकपदैः श्ाष्दं॑वा बोध्यम् । अनेकानन्दाः 
अनेकानन्दजारयानन्दाः। एकरूपतया कामसामान्याभवखूपतया । व्यवस्था योग इति 1 जक्षामहतपदेनेक- 
ज्ातीयानन्दुभ्याप्यनिष्कामष्वोक्ला ताद्यानन्दस्य साहश्यप्रतिपादनेन नानाजातीयानां मचुष्यगन्धवांद्यानन्दानां 
निणीयासंभव इत्यथैः । अश्ठ॒तरूर्पनाप्यन्यथाुपपस्या कायौ, तत्राह-- बाघश्चेति । बाधं विद्रणोति--नहीति। 
तथाच तत्तच्छतगुणितानन्दसत्र बाधित इति भावः 1 एकत्वेऽपि एुरूजातीयानन्दव्ेऽपि ! वक्तव्ये उपमेये 1 
पराचद्चयते उपुमानतयोष्यते । साम्येनेति । कका "व सा कान्तिमती कावतरूवमस्य रोकख च नेतरकतोमुदी ।* 
इयादाविव `सहनिर्देशविरोषातर सास्यराभ इति भावः । तत्सजातीव धर्मवच्वमिति । तथाच परते मनुभ्य- 
गन्धवाँदेः यत्सजारीरथं तदीयध्मैवस्वै लद्पेश्षया अपटष्टस्वश्चन्यस्वरूपं तदुत्तिषमेवरवमिति भावः । तदितरेति । 
उक्तघ्नुन्यत्वेतरेल्थः। तथाचाकामहतस्यानन्दे- मचुष्यगेन्धवा्येक्षया उस्कषेस्य करिपतस्य सच्वेऽपि न साद्दयहानि- 
दिति भावः ̀ नच--चरमोक्तसर्वारछृष्टाचम्दं प्रकंमहतानन्दख सादश्यासं भवः, भेदाभावादिति--वाच्यम्; तत्र 
(गगनं गगनाकरमितिवदुपपत्तः अकामहतजी वन्छुक्तानन्दत्वेन कल्पितमेदसख संमवाच्च । नच--जीवन्भुक्तसयः 
भवरजिन इति विरेवणासंभवः,- सुञ्यमानद्जिनसर्वादिति-वाच्यमर् ; भनभिमानेन छजिनादेः बाधितानुद्र्तिव्वेन 
च सचक्षुरचछ्करिसयादिवहुपपत्तेः । जीवन्सुक्तमहणादेवत्कामहत इयत्रः हतपदं सार्थकम् । अन्यथा केवटीभूलस्य 
षणे भकृम इदददोश्येत । तथाचाकामहतस्वं बाधिताडुदृच्तिकामत्वम् । सत्यसेन प्रतीयमानो हि कामो मुहं विकली- 
अन्. इन्तीप्युच्यत इति बोध्यम् + अयामेत्यादि । सितासिते खरिते यत्र सङ्गते तज्रप्ठुतासो दिवसुधतन्ति, । 
क ब-----्य---------------- - 
“ ' ‰ अन्रप्रयन्तरे तवना बति साधीयान्याठः + ` 
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च तत्सिद्धिरिति--चेच्न; केवखकर्मपकषे समुच्चयपक्षे वा कर्मसाध्यत्वेन भुकतेरनित्यत्वापत्तेः, नान्यः 
पन्थाः' इयादिश्चुतिविरोधाच, ठतीयपक्षि तदाह तश्रुतीनां बह्म विद्या दुङमत्वप्रतिपादनयरत्वेन तदुक्त 
साघनसाभ्यत्वापतिपाद्कत्वात् । नचाथोपच्या तत्सिद्धिः; बह्मसाक्षात्कारसय निगणविषयतया 
शुणविषयत्वायोगात् । यन्तु-यस्त आदिष्र आ्यास्ते न स भृलयः स वै वणिक् । स वै ध्ुत्यः सच 
खामी युणटु्धो न कामुकौ ॥ सुयुश्चोरमुमुश्वस्त॒ पय्येकान्तभक्तिमान्॥' इत्यादिस्मया मुसश्च- 
भक्त्यपेक्चया असुमुक्षोभक्तस्याधिक्योक्तेः तदाधिक्यस्य रोकरीतिषिद्धवताच्च "भक्तिः सिद्धर्मरीयसी'ति- 
स्मरत्या अस्पभक्तिसाध्यसुक्त्यपेश्चया अधिकमुक्तिहेतुभक्तेरपि आधिक्यस्योक्तेश्च--इति, तन्न; "यस्त 
सआश्िषः' इत्यादिना फटमनिच्छतो गुणखोभेन या भक्तिस्तस्यास्तु गरीयस्प्वं यत् घतिपादितं, तन्त- 
स्वसाक्षात्कारे चरासम्पादकं नतु सुक्तितारतम्याक्चेपक्नम् । “भक्तिः सिद्धे'रिल्यादिना प्रतिपादितं 
गररीयस्त्वमपि तज्जनकत्वमा्रेण युत्रास्पितुरिव । यत्तु--अन्े त्येवमजानन्तः श्वव्वान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितर्येब घख॒त्यु श्वुतिपररायणाः ॥ इद्यत्रापिरब्देन, 'सखियो वेदयास्तथा शूद्रास्तेऽपि 
यान्ति परां गतिम् । फं पुनव्रद्यणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा ॥› इन्र कैषुयेन च साधनतार- 
तम्येन साध्ये तत्प्रतीतिः इति, त्न; नहि तस्णेऽपीलयस्यान्वयः, किंतु अधिकारिणि। तथाच विल- 
म्बि्ततरणरूपफरखुसम्बन्धमाज्रपयैवसानात् कैसुयस्यापि स्वयफलङाभमात्रेणोपपत्तः साधनमान्न- 
[1 7 स ण का क शा त त प भ 0 

गोडब्रह्मानन्दी ( खघुचन्द्रिकरा ) । 
ये चै तन्वं ¶ विख्जन्ति धीरास्ते जनासो अतस्तं मजन्ते' इति श्रुतिः प्रयाग्मरणस्याष्तसवेः प्रयोजकत्वं बोधयति । 
'शुणप्रवाहो परमस्तासां गुणयिया कथः मिल्यादिनः गोपीनरं सुक्टयसं मवमाशरङ्य द्विषक्नपि हषीके किञुताधोक्षज- 
प्रियाः दखन्तेन भागवतेन मुक्तिः समाहिता । तदपि भगवद्रैपादेसत्परथोजकष्वपरम् ; प्रयमरणजन्याद््ेन 
्ेषादिनान्तरीयकम गवर्स्टतिपरस्पराधीनाद्ेन दृ्टादटपरतिवन्धकनिच्ति्ठारा तदधीन भगवदुपदेशद्रारा वा न्तान- 
संभवात्; अन्यथा रोकङकुष्ठज्ञानकारणताबाधपत्तेः, शहिरण्यदा अग्रतत्वं भजन्तः इदयादिश्वुतेरपि साक्षाद्धेतुत्वबोध- 
करवापत्तेः, '्द्रैव तं मुच्यते यदा चर्मैवदकाश्चमित्यादिश्वतिवाधापरतेः, सुकते कमसाध्यष्वे विनाश्चिस्ादेवक्ष्य- 
माणव्वाच्च । भतो मत दृषयुक्तम् । तत्सिद्धिः तपरतम्यवत्साधनकत्व्िद्धिः । दुङैभत्वेत्ति । यो यो देवानां 
शरलच्ुध्यतः इत्याविश्चुलया छद बह्मणः जुद्धन्वोक्तेः "कस्तं मदामद, परिल्यादिकं स्तुतिपरम् । “सच गुणाः इलयादिकमपि 

सगुणस्तुतिपरम् 1 तत्तच्छरुखा तस्यापि बुद्धल्वोक्तः सयुणग्रष्ठेतारतम्यस्येष्टत्वेन यथश्चुताथेकं वा । ते तुभ्यम् । 
आशिषः रम्यानि । आद्यस्ते यायते । न भरृलयः साभा्ैसेवकखेनप्रशस्तसेवकः । वणिक् राभा्थष्वापार- 
वत्वेन वणिक्तव्यः । मुमुश्चोः मोश्चखदिङ्य भजमानात् । असुमुध्चुः मोक्षप्ैन्तफरूमनुदिक््य अजमानः । परः 
ओष्टः । देतुा्विदोपणमाई--पकान्तभक्तिमानिति । निग्ुणभक्तिमानिल्यथैः । लक्षणे भक्तियोगस्य निण्य 
दयुद्हतम् $ जहैतुक्यन्यवहिता या भक्तिः पुरुषोक्तमे । इति भागवतात् । अहैतुकी रूम्यएरश्रन्या । नच-- 
काम्यफङाभसे खतोऽपुरषाथं भजने प्रवृत्युपपत्तिरिति--वच्यम् ; भक्तेरनौन्तरीयसुखधारारूपेण परिणतमनो- 
क्तिखूपरवेन स्रत एव शुरुषार्थत्वात् । सं साएदुःखमिश्चितत्वेन सुक्स्यपेक्षया अपकृष्तवं॒परं प्रामाणिकं तखाः । 
अव्यवहित चिच्छेदद्यून्या अव्यभि चारिणीति यावल् । अट्पभक्धीयादि । मुक्तिू्तामान्यापेक्षया गरीयस्स्वासंभवा- 
दस्पभक्तिसःध्यत्वेनाष्पा या सक्तिः तद्रूपां सिद्धिमपेक्षय तदधिकसुक्तिेदठः भक्तिगैरीयसीलयथै इति भावः । उक्ते 
श्चि । तारतम्यवर्म्नाधनकत्वं सुक्तीनामिति शेषः । गुणलोभेन युणधाराखाविस्मृति विषयचरितल्छोभेन । तदुक्तं 
भागवते-“दुरधिगमात्मतस्वनिगसष्य तवात्ततनोश्चवरितमहामृताश्िपरिवतैपरिश्रमणाः । त ॒परिरुषन्ति केवि- 
दपवभैमपीशयादि । तस्यास्तु गरीयस्त्वं रस्या एवाधिक्यश्र् ! त्वणसस्पादकं स्वरया निष्पादकम् । तदुक्तं 
जागवते--“जनिमित्ता भावती भक्तिः सिद्धेर्गरीयसी । जरसा या कोडयं जिमीणमनरो यथा ।1" इति । कोशं 
टिङ्कशरीरं कोश्चपञ्कं वा ! तप्वसाश्चाच्छारट्वारा नरयति नाश्चयति । नतु सुक्तितारतम्यक्षेपकम् $ सुष्िजायगप्रयोजक- 
तैजात्यस्य तस्वसाक्षाष्कार भाक्ेपकं नेल्यथैः । मात्रेणेवि ! सिद्धिरिति षष्ठी । युक्तैः संबन्धिनी गरीयसी । सुति 
संबन्धिगरीयस्ूयं विब्रणोत्ति-जरयती त्यादि । तथाच सुक्टयपे्षया गरीयस्त्वं षते नाथं इति तु युक्तम् ; उन्तराधे- 
स्यापेक्चितसरमप॑कस्वराभात् । तहि तरण दइसयादि । जपिश्नब्दाथेसय संभावितत्वसछं तरणरूपसुक्तावन्वये तद्वरा- 
जिश्ितञुययेक्षयापकषं आक्षिष्येत 1 यथा इयामाकादयोऽप्य्नमिद्युक्ते तेषामपकषो रभ्यते । अधिक्रारिणि तदन्वये 
तु तस्यैनापकर्षः बिम्बेन विभरेयसंबन्धरूपो रुभ्यते । यथा सुग्रीवं प्रति अभिषेकमाज्ञाप्य ^भयमप्यङ्गदो राजन 
तोवराजयेऽनिविष्यत मिनन विरम्बासिषेकानिप्रायेण भगवत्राह्ापितम्। त्वसफटरहासेति । बह्यणाच्यन्य- 

द्वै. मि. ११३ 



८९८ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः ४ ] 

तारतम्यसख फलतारतसम्यापरयोजकत्वाचच । नदि दण्डतारतम्येन. धरतारतप्यं कंचिदपि द्यते । 

यन्तु-"खाधनस्योत्तमस्वेन साध्यमुत्तममायुयुः । बह्यादयः कमेणेव य थानन्द्शरुतौ श्चुता ॥' इति 

बद्धाण्डे, (अधिकं तव विज्ञानमशिका च गतिस्तवे'ति सा्चान्मोश्चधमे च साघनतरतम्येन साध्ये 

तदुक्तिः इति, तन्न; खाधनोन्तमत्वेन साध्योत्तमत्वस्यापरममुक्ति विषयत्वात् , वि्ञानणता धिक्योक्तेगपि 

गौडनह्यानन्दी (्घुचन्द्रिका) । 

सेलादिः । नयु विरम्बिताविकम्बितत्वरूपसख तारतम्यस तच्वसाश्चास्कारस्वीकारे तत एव तत्फटेऽपि तद स्ताम्ब्, 

तत्राह--साघनममेति । रोकिकालोकरिकयावस्साधने थैः । तदहि दण्डेति । तथाच “कर्मणामद्पमहतां फरानां 

च खगोचरे । विभागस्थानलामान्यादुिरोषेऽपि चोदिते ॥' इति वार्तिकेनाविशेषेण ख्मसाघ्नतथा श्वो दितानां 

उयोिषटोमद्धिहोत्रादीनां तारतम्यातर् तश्फलारना तारतभ्योक्तावपि रोकसिद्धसर्षेकारणस तारतम्यं न कार्यतारतभ्य- 

योजकम् ; नानालातीयदण्डादितोऽष्येकजातीयधरादुखत्तेः द्टत्वात् । धया दावविरम्बोत्पत्तिकस्व रूपोष्कर्ष भति 

दण्डादिभिष्टस्य दाद्यदेः प्रयोजकस्वस्य षटस्वेऽप्यविरस्बोस्पत्तिकष्वस्य तदद्षेः विरुस्मेनोद्पक्रख्यापि दण्डदहनादेर- 

विरभनेनेव चटतमोनाशादिजनकस्वषुरोनात् । तथाच साश्चाव्कारख तरिकम्वितसवाविरुम्बितस्वाभ्यां सुतो तयोः कर्पनं 

द्षडादेः धटादृाचिव भलयक्षादिबाधितम् । यन्न चुन मानान्तरबाधः तत्र ब ुपित्तव्ययायासस्यकमणि प्रबत्य- 

न्यथानुपपत्या खहपरिन्तव्ययायाससाभ्यकमेफरपेश्योरछृषटफरकत्वं करप्यत एव । पतेन--भक्तिश्रपत्योक्लान- 

साधनयोरस्ति तारतम्यम् । भक्तौ हि कायिकादिव्यापाराषृत्तिश्वासि 1 प्रपत्तो तु भगवान् भां संारखागरात्तार- 

विष्यलेव । सङ्कदेव अपन्नाय तवास्मीति च याचते । अभयं स्वेभूतेभ्यो द दाभ्येतद्रतं मम ॥` इति श्रीरामोक्तेरिति 

दिश्वासमाच्ररूपायां न तदपेक्षेति । तत एव च्ञाने तारतम्यं, ततश्च सुत्छाविति--परास्तम् $ नहि याद्शस तिपिरख 

भार यो वहिः खरूपयोग्यः, ताददासख ततो वद्धरूष्टवह्धिना जनिते नाद्रोऽतिशयः कश्चन प्रामा णिः । एतेन प्रति- 

योगिन उक्छष इत्यप्य पालम; भवियो गिन्यज्ञानेः उस्कपं क्षतिषरिरहाच । ब्रह्मानन्दे पञ्चदश्रकरणास्तेतम्न्ये (१) ॥ 

सगुणविषयज्ञानेति 1 खगुणोपासनेलयर्थः । तथाच शुरोष्तव असादेन तव चेोपरिश्षया । तस्यैव च असादेन 
आदहुशरूतं सहासने । ज्ञानं दिव्यं ममापीदं तेनासि धिदितो मम । अधिकं तव विह्ानमथिका च गतिस्तव । अधिक 
च तवैश्वय तच्च त्वं नावदुध्यसे ॥ बास्यादा संश्याद्वापि सयाद्भाप्यनिमोक्षजगद्। उत्पतनेऽपरि च विक्ताने नाधि 
गच्छति तां गतिम् । व्यवसायेन श्युद्धेन मद्धिषेरिठन्नसंकयः ॥ विसुच्य इद्यमन्थीनासरदयतति तां गतिम् ॥ भवां- 
शओरपन्नविक्लानः स्थिरबुद्धिररोद्धपः । व्यवसरायाहते ब्रह्म नासादयति यत्परम् ॥' इति मोश्चवधरमोत्तो जानं दिव्यसुपासना- 
रूपं तस्वसाक्षाव्काररूपं च मम॒ जनकष्य तेन विदितोऽसि । उपासनापिशेषख परकीयक्तानवेरप्यादिक्तापकस्वात् 
त्वं क्ाश्चस्कृतचतस्ते तैडिदधेः परकोयतत्व साक्ास्कारस्यानुमाहु श्ाक्यसवाच्च । तव छकस्य अधिकं विक्लानं मदीयदु- 
पासनादधिकञुपासनमर् । अतव पफरमाकाश्चगमनादिरूपा गतिः, अगिमादिरूपमेनयमपि मदीयात् गमन्येश्वया- 
दधिकम् । तच्च तत्तु । “सर्वभूतेषु चारमन'प्रियादिना मया पू्वसुक्तपरमतच्ं तु स्वं नावडुध्यस्ते मदुपदेशात् पूर्व 
न निञितवान् । तञ निष्कामनिरन्तरभक्तिरूपं विज्ञानं चरमस्ा धनत्वेन शीर तच्वनिश्चयजनकम् । तच्च मम स्थितमेव 

स्वदुपदेशावयूषेम् । तत् ङुतो न निश्चितम् १ तत्राह-- बाल्यादिति । चिक्ञाने उन्तसक्तौ उदपननेऽपि वास्यादिना तस्व 
रूपां गतिं नाधिगच्छतीव्यन्वयः । व्यात् पिृरास्यमानबास्यावस्थायाः । पित्रोच्यमाने तत्वे भवलसंभावना-- 
इदानी मुष्पश्नेन -मया पितुर्निकटे यच्छुतमनायासरेन, तत्कथं त्वम्मिति संशायादिति । एकेनैव मस्पित्रेदुक्तं नान्येन । 
अत इदं त्वं न वेद्वि सन्देहादिल्यथः । “क्रि कार्य ाहाणेनेह मोक्षारथैश्च किमात्मकः । कथं षइ मोक्षः आ्ठभ्यो 
ज्ञानेन तपष्ठाथवा ॥* इति शुकेन पिघुपदेशे सलयपि सन्दिह्यनेन प्रष्टो जनकः आश्रमचतुष्टयानुष्टानस्युक्तवान् । 
तहुक्तरं भ्रक्नद्टयसयाचशिष्स्यातिरह खोत्तरकप्वेन जनकेनादत्तरितस्वेन भूयः छक उवान्च । 'उस्पक्ते छानविश्ाने निदधन 
हदि शाश्वते । किमवश्यं निवस्तव्यमाश्चमेषु भवेचिषु ॥° इति । त्च यदि मोक्षरूपः पुरुषाय भात्मखरूपरानन्द्ः, 
तदा तदुाबरणापगमाय क्वानमान्रमपेक्षते । अथ छोकान्तरप्र्ठयादिरूपः; तद् तस्य खरूपार्थं॑तद्रताततिकायाथ श्च 
श्रवणाश्तिरिक्तदपोऽप्यपेक्चते। संन्यासिनस्तु न तप्संमव इति कथं सुुश्चोः सन्यासाश्रम उक्तः ॥ किच गुहस्थावि- 

कर्मणां यदि मोक्षे उपयोगः, तद्य मयापि गाहस्थ्यवानप्रस्थे कायं । भथ निविदिषायां, तदा तस्याः सिद्धत्वान्न काये 
इल्यारायः ॥ तेत्र जनकेन “त॒ बिना तत्व वित्तानं_ मोश्षसखाधिग्मो भवेत् । न तिना गुसंबन्धं ज्ानस्याधिगमो 
भवेतु ॥* दइयनेन गुदयुखाधीनश्चवणादिमात्रं क्ञानख, चानमात्रं च मोश्चष्य हेहरिति व्यरिरिकससेनोक्तवा स्भुमी 

१ अन्न ब्रह्मानन्दे इति ब्रह्मानरन्दसंमतः पाठः कटु स्त न समन्वीनः, प्च्दद्या ब्ानन्द न्धे एतद्चनस्यानुषलम्भात् । मह्मण्डे 

इय ब्रह्माण्डपुराणे इत्यथैः (त २ विचारण्यसुनिविरचितपश्चदशीयन्थ इत्यथैः सथिमपत्रेखयुनरटेखाद् आति । तसिन््रन्येवेतद-चं 

भ इश्यते । तसात्युसवान्तरददनेन मूके दधी कृतः पाठ एव युक्तः 1. 



[ स्तौ तारतम्यभङ्गः | गोडनरह्यानन्दीयुता । ८९९ 

साशात्कारशरयोजकसगुणविषयकक्ञानपरःवाज्, अतण्व दहरदिविद्यानामधिकाट्प्युणविषयकत्वेन 
साघनतारतम्य यत्पराभिमतं तदष्येवमिति न कथिदोषः। 

तस्ात्वरूपानन्दस्य खप्रकाशास्ररूपिणः । पा्षिसक्तिने तथास्ति तारतम्यं कथंचन ॥ 
श [1 

श्यदेतसिद्धो सुक्तौ तारवम्यभङ्गः ॥ 
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गोडन्रह्यानस्दी ( रुचम्द्रिका ) । 
मोश्चादनुषवं सूचयिखा ^मावितेः कारश्वायं बह्संसारथोकिषु । आसादयति शुद्धात्मा मोक्षं वे अरथमाश्रसै ॥ 
तामसाच्च तु सुक्तख दाख विपश्चितः । त्रिषवाश्रमेगु को ऽन्योऽर्थो भवेस्परमभीष्सिवः ॥' इत्यत्र बहुसंसारयोनिषु 
नानाविधकमंयुक्तशरीरेषु कद्धारमा सन् प्रथमशशरमरेमोक्चरूपमपत्मानं ज्ञानेनासाय शुक्ति प्र्षस कर्मणा नाथे दस्यव 
खद्धिदवारकविविदिषादैतुत्वं मोक्षहेतुत्वं च कर्मणां स्पष्टीक समाहितम् । तदनुस्परन् जनक आह--भयादिति। 
अबिमोष्वनात् क्मीनिमोक्षशङ्खानन्यात् १ उक्तराङ्का्रयुक्ता या "कर्म लयाञ्यं न चेति चा्का तज्जन्यात् । यच्वधिका 
गतिरिव्यस मोक्षस्थानश्चेतद्वीपा दिगतिरधिके्ं इति, तन्न; तादशगतौ श्ुकुय विद्यमानाया तदधेतुतस्वदशैनमपि 
छकस्याधिकं तपर विज्लानपियनेन जि्मानसुक् स्वया वाच्यम् । तथाच बाल्यादिलयाचसङ्गतस्च् । अथ--तादशगति- 
सामर्थ्यं विद्यमानमपि खस्य बाख्यादिना न जानासीय्थ इति--चेन्न; व्यव सायेनेवयादेरघङ्गतेः । वत्र हि भ्यव साया 

यत् परब्र नादयति पूर्वं नासादितवानू, तां ब्रह्मरूपा गति छद्धेन व्यवसायेन मद्विधैः छिन्नसंरायो भवानासादयति 

भासादितवान् । प्रतेमनसरामीप्ये रुट्; विञ्ुच्य इदपम्रन्थीनिलयस्यासंगतेश्च । नहि विद्यमानसामध्याक्ञनेऽपि इदय- 
मन्थ्यनुदततिः । किंचोक्तसाम्यं जनकेन नोप दिष्टम् । येन त्रैव सेशयोच्छेदं स्वयं छृतं ब्रुयात् , फिंतु त्वम् । तस. 
तध्वयोध्र्. समभर उपासनादिकं वत्फरेश्वया दिना अलक्षेणायुमरेयं तव स्थितं, तथापि. बाट्यादि, बाद्यादिभरयुक्तासं भावनादित्- 

स्वा तं न निश्चितम् । हृदानीं तु मया. तस्या भिरस्तव्वात् धितमियेव वाक्याथ दति युक्तष्रूप्। सगुण विषय“ 
क्ञानपरत्यादिति । भिक्षाने त्वददौनम्। मतिः ्रवणादिपाटवम् । द्वयम् है श्वरभावः रागादिराहियं साभा बिफम् । 
एतश्रयं तव धिद्यमानमधिकं सोक्षापारुसेव । स्वं दद्धिकं नाबद्ुध्यन्ते । मोक्षाय नारुपिति निश्चितवान् । तत्र देवः 
बोद्परादिलयावि । यतः उव्पक्चेऽपि विक्ताने तत्वद्रीने बाद्यादिदोषात् तां गतिं तत्वदरैनङ्पां नाधिगच्छति प्रतिष्ठित्व 
रूपां वदाति न रुग्यवान् । भसं भावनादिदोषाद्धि जातापि कदय मप्रतिष्ठिता । अतएव “भरत्मेकत्व विद्याप्रतिपत्तय, 

८ परिशब्देन न पतस्व सुर 

रापहः इति क्षानप्रतिबन्धकस्येन पञ्चदश यकरणादावुतं त्रयमत्रोक्तम् । यद्ययि "प्रतिबन्धो वतैमानो विषयासन्धिः 
रक्षणः इति पूर्थवाक्येन तप्र विषया सक्तिरपि वतैमानश्रतिबन्धरत्वेनोष्का । 'अघ्रावपि च भवी चा भूतो वा वतैतेऽथं 
मेति चािकेन भा विभ्रूतायपि सानभ्रतियन्धकावुक्तो; तथापि हुकशय विषयसाज्निभ्येऽपि निर्विकारत्वेन जनकेन परीक्षाः 
द्विना लिश्चितस्वाद्विषयासक्त्य भावस्य व्त॑मानर्येन तच्र निश्चयात् भाविभूसग्रतिबर्धकयोश्वाजुमग्नादिना तजासाद- 
किश्वयादुष्तत्रयमेव वक्ेमानप्रतिबन्धकं शरा्धिवम् । तश्रापि बाल्यशष्दितस्य प्रच्छामान्यख नासंभावनाहैतुत्वं भक्ते 
संभवति; शुकस्य स्वामाविकसृक्षम्द्धिववातर् । अतः--संहायादिति। खष्षमबुद्धित्वादेब नानातिधकुतकोवसताराः 
धीनवष्वासं मावनारूपात् संश्चयादिदमधः । सोऽपि शिषटकाष्टा भाससखयात्मक्षणिकल्नमिथ्याप्वादिपय॑वशायिङ्कतकीसंभवात् 
न तस्यं संमवतीखाशयेनाड--भयाद्वाष्यिमोक्षजादिति । अधथिकारिकष्वेन प्रदृततिपरस्य पितुरदु्टानमारोच्य 

कर्मदासनदृक्यीत् कमणा छोकान्तरप्राक्षिः सलयासीति दिप्य॑यमदेण कमोसागनिश्चयल्पेण अष्रिमोक्चेण जनितात् 
मयशषभ्दितदरैताभिनिबेदादिसर्थः । उ्यवक्तायेनेद्यादि । यत्तेऽन्योऽपि व्यवसायादिनैव तां गति अतिष्टितां कुमते, 
असो भवनपि तेसेवोद्क्बिशान इदानीं प्रतिषटिततप्वदृशरीनः । व्यतिरेकसुखेनेतदेव ्डयति--स्थिरेत्यादि । स्थिर. 
अुद्धिरषोटपरोऽपि स्यवघायाद् युरूपदेश्चाघीनप्त् बाख्यादि्युक्ता सं मावनानिवसैकनिश्चयाइते थत् य स्मात् परं नास्रादमति 

न प्रतिषठिदविच्छान विषीशरोति इखपि भ्याख्यानं संभवतीति ध्येयम् ॥ एवं लिष्कामर मस्यादितारवम्यं विरूम्बाविरुग्बो- 
सश्रस्बरप् तस्व दृरौनतारतस्यख भयो जकम्। नतु मोषे तस्मयोजकम् न वा तप्वद्तेनमोक्षयोतारतस्यान्तरभ्रयो- 
जकमिलय्थ; । भूयोगुणविरेषकस्वेनोपासनोव्कषैण वित्तेकाग्यरूये सक्षात्तस्फर एवोष्कषैः । तेन चाविरम्बोप्पत्तिकत्व- 
-रूपस्स्वद् ने उत्कः; नान्यः नानायुणविषयत्वादिः धतेनियुणि तप्पयात् , जाहिविशेषरूपोक्कषेस्मोपासनान्तरपरयुक्त- 
सर्वद मादृततेतप्वदशरे स्वीकारे मानाभावात् । ततश्च स्ेदधेतमिद््या मोक्षेऽपि न विशेष इति भावः ॥ तङ्कैः सारस्वते 
रतेशरनद्रिकाचन्दभषरोः । दर्तथ्वान्त भङ्गाय तालस्य न सण्णय् ॥ इति ठु चन्दरिकाथां पुत्तो तारतम्यभङ्गः ॥ 



९०० अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः ४ 1 

यो रक्ष्या निखिलाछपेक्ष्य विवुधानेको चतः खेच्छया 
यः सवाौन्स्पतमात्र एव सततं सवौरमना रक्षति । 

यश्चकरेण निकृत्य नकमकरोन्मुक्तं मदहाङजरं 
दवेषेणापि ददाति यो निजपदं तस्मे नमो विष्णवे ॥ 

श्रीमाधवसरखत्यो जयस्ति यमिनां वरः । वयं येषां प्रसादेन शाखार्थं परिनिष्ठिताः ॥ 
सदजसरलां परेम्णा दीधौ खमस्तविरोधिनीं सदपि कपादष्टि सन्तो दिशन्तु भवद्विधाः । 
कथमपि सती पूता सद्यस्तया विषयीकृता मम ृदिरिधं हित्वा दोषान्मवत्वतिसड्धणा ॥ 
गुरूणां मादत्म्यान्निज विविधविद्यापरिचयात् शुतेयैन्मे सम्य ननपरिनिष्पन्नमभवत् । 
परब्रह्मानन्द स्फुरणमखिरानर्थशामनं तदेतस्मिन् भ्रन्थे निखिलमतियद्वेन निदितम् ॥ 

शह कुमतिरतखे तत्वषादी वराकः प्रख्पति यद्काण्डे खण्डनाभासमुचेः 1 
प्रतिवचनममुष्मै तस्य को वक्तु विद्धान्. नहि खतम सैति ग्रामक्तिंहस्य सिः ॥ 

कुतर्कगरखाङकरं भिषजि मनो दुर्धिया मयायमुदितो मुदाः विषबिघातिमश्चो महान् । 
अनेन, सकरापदां विघटनेन यन्मेऽमवत् परं खकृतमरपितं तदखिलेश्वरे श्रीपतौ ॥ 
ग्रन्थस्यैतस्य यः कतौ स्तूयतां बा ख निन्यताम् । मयि नास्त्येव कठैत्वमनस्याजुभवात्मनि ॥ 

भीष्यासशाङ्करखरेश्वरपदमपादान् वेदान्तराख्ज्ुनिबन्धङृतस्तथान्यान् । 
विद्याग्रदानिह यतिगप्रवरान्दयादन् सवीन् गुरून् सततमेच नमामि मक्ल्या ॥ 

सिद्धीनामि ्नैष्कस्येब्रह्मगानामियं चिरात् । द्वैतसिद्धिरधुनां चतथा सम्रजायत ॥ 
इति ् रीमत्परमहंसपरिवराजकाचायश्रीविश्वेश्वरसरखतीश्ीचर्ण शिष्यश्चीमधुसूदनसलरखती- 

विरचितायामद्रैतसिद्धो शुक्तिनिरूपणं नाम चतुर्थः परिच्छेदः ॥ 

| 0 ^~ ~~ 

गौडब्रह्मानन्दी ( कघुचद्दिका ) । 
निखिटान् शिवाकीन् । खवान् दौपधयादीन् । ददाति शिदचपालादिभ्यः । निजपदं सायुज्यसुक्तिम् । विचण्युरुनयु- 

सरति--ध्रीमाधवेति । गुरूणां श्रीविभरश्वरसरस्तीनाम् । गुरमाहरम्येन । सरूरशासख्परिशीलनेन श्चुतवेदान्लश्रवण- 
पाटवेन मननेन च याव द्वधारितं ब्रह्मानन्दस्य स्फुरणं, तसखात्तादश्चम् । अवधारणस्य रएुरणप्रयोजकस्वात् अवधारितख 
तदुक्तिः । निहितं छिखितम्। अतर अतये । तचववादी सलयवावी मिथ्या्रपञ्चे तादात्म्येन सत्वभ्रकारकवनचनशीरः 
माध्वः । शीलटोक्या नियुक्तिकवचनं दितम् । अकाण्डे अनवसरे दूषणश्रून्ये मन्ते । श्रामसिद्टस्य खनक । 
इष्टनैष्कस्यन्रह्मगानां इष्ादिषदप्यवहितोत्तराणाम् । सिद्धीनां सिद्धीतिपदानाम्र् । नामनामिनोरभेदोपचारादिष्ट- 
सिख्ादिअन्थराभः । 'हिरप्यपूर्ं करिपुं प्रचक्षत इत्यादिवत् बह्यगानामिलन्ते रुक्षणया वा तद्काभः ॥ 

मदाञभावधोरेयशिवरामाख्यवर्णिनः । पतद्नन्धस्य कतरो केखकाः केवलं वयम् ॥ 
श्रीनारायणतीथौनां षट्खख्रीपारमीयुषाम् । चरणो दशारणीक्चत्य तीणैः सारसखताणैवः ॥ 
भजे श्रीपरमानन्दसरस्वव्यङ्किपङ्जम् । यद्छपाष्िङेशेन तीभैः संसारसागरः ॥ 

यथत्संभवदुक्तिकं परवचः संभूष्य तदूषितं भ्याख्यातश्च निगृढभावगदनो वाणीषधासागरः । 
स्वै तच्छरदिन्दुखन्द्रमुखश्ीरृष्णठीखातनौ माखाभावमवाप्य सज्जनमनोमालां सखमाकषैतु ॥ 
एषा यद्यपि चन्द्रिका खलमनोरजीव राज्ेररिष्वौन्तच्छेदकरी सरीसपमुखव्याघातसुद्राकरी । 
साधूनां सररखभावकरूणकूपारसारातमनां चेतश्चन््रमणीमणीषु रमणी जाव्या तथापि स्फुटम् ॥ 

इति श्रीपरमानन्दसरस्यतीपृज्यपादरिष्यश्रीन्रह्मानन्दसरखती विरचितायामन- 
देतसिद्धिधैकायामदैतर्घुचन्दिकायां चतुर्थः परिच्छेदः ॥ 

समाप्तोयं रघुचन्दरि्ा । 
ॐ श्रीरस्तु. 



गोडन्रह्यानन्दीयुता । ९०१ 
^~ ~^ 

अविद्यानिवृत्तितन्निवर्तकमुत्तयान्दरूपत्वादिमिरूपणम् ॥ 

(१) तत्र न्यायाग्रतकाराः-- 
नावियानिगृर्ति्ुिः । तथाहि- साहि असाध्यलापत्या नालरूपा ! नापि तद्धि्ा सती; अद्रैतदान्यापत्तेः । अतएव 

आत्मभिन्ना मिथ्याह्पा न सा भवति; अवियातत्कायचान्यतरापत्तेः ! एतेन--चरमदृ्युपकक्षितात्मखरूपलमपि-- 
परास्तम् ; उप्लक्षणसाध्यतयेव सुक्तेरपि साध्यताया इव तचिवृत््या मुक्तेरपि निप्र्यापततेः, इृ्युपरक्षितस्य पश्चादिव 
मोहकादेऽपि पूर्वं सत्त्वाच्च, उपलक्षितखस्याप्यधिकस्य भामे सविशेषलापत्तेश्च । यत्तु अवियानिवृत्तिसद्विरोधिड्तिरेवेति 
मतम्, तदप्यनेन-परासम्; एृत्तिनाशनन्तरकाङेऽप्यनुववमानस्याविया्वंसस्य पृत्तिरूपत्वासंभवात् । चेयं अक्रिया 
किमन्यत्र हृष्य, उतेरैव । आये नरिम्बप्रतिनिम्बाज्ञाननितेरपि ज्ञातभिम्बप्रतिनिम्बैक्यरूपतापत्तिः, दि तीथे नियामका- 
मावः । विश्वमिथ्यालश्चुतिस्तु खतात्प्यैनिषयमिृत्ती तरमिथ्या्परा न निवृततेरपि निव्र्ति बोधयतीति न निकते्ञानधिष्ठा- 
नापिरेके तद्िरोधापत्तिः । अपिच उच्युपलक्षितात्मनो मोक्षते नीवन्मुक्तावपि सोऽसीति तदाऽपि मोक्षापक्तिः । चरम- 
साक्षत्कारत्तिविवक्षायामपि तदुपरक्षितात्मनः साध्यलापत्तिः । वेदान्तश्रवणसाघ्यो हि पुमर्थो नाता; असाध्यलात् , 
नापि श्रत्तिः; अपुमर्थलादिप्रि मन्तन्यम् ॥ 

एतेन नावियानिवतैकमपि सभरचादयैतस्यमात्रं तदाकापपरोक्षततिवी, आयसेदानीमपि सत्वात्, द्ितीयेऽसलया- 
त्यसिख्योगात्त्, अज्ञाने जपषिरूपज्ञानविरोधिखसयेवाजुभवेन दृत्तिविपेयित्वायोगात्र् \ नहि चिता प्रकारामाने सुखादाव. 
ज्ञानं श्दयते । इच्छानिवद्दधेषवव् इ्तिनिवर््याज्ञान यापि स्वापत्तेश्च \ किच वृततेनिवृत्तिः । नि कृत्यन्तरेण उतात्मनैव । 
अब्येऽनवस्थभ्रङ्गः दितीये खस्थितिविरोधः । यत्र वृपान्यशब्दजशष्दः सखेखापि निवतेकः तापि उपादाननिवतेकत्व 
न उष्टमेव । पतेग--उ्तिपररिनिम्बिततिणिवेत॑कलमपि--पराष्टतम् ; अपरोकषदतौ सां चिदय्रतिफलनेवानिवर्तकत्वा. 
द्दरीनात्ः। अपचि निवर्तकं ज्ञानं छडयाटद्यलात् न श्चदधगोवरम्, विशिश्याध्यसतत्वेन भ्रमलापस्या न तद्विषयम् । 
एतेन--अन्यज्ञाननिवतैकासंभवादपि तदवुपपत्तिः--खृच्विता ; अन्यनिरयेक्षपरत्नियोगिनो ष्वंसजनक्वे क्षणिकलाप्या 
नहि यमेव निवतैकम् । नापि छद्धत्मा; तख किंचिदपि ्रयदैतुलात् । सवथा निवतेकासंभवाज्ानिव्यानिृत्तिमेक्षः, 
करतु उृत्तिसाभ्यावरणनिढृत्तिरूपानन्द्घ्रकाश एव मोक्ष इति सिद्धम् ॥ 

विच खन्मते न ःवोच्छेदमात्रं पुमः, कितु निरतिशयानन्द प्रकाशं चैतन्यम् , त्च न युक्तम् । छसी धामिति टि काम- 
न्ते न खुखं स्यापरिति ! नद्यपरकीयडखं पुरुषार्थः, तथेच्छाविरहात् मावरूपसकीयत्वनेवेच्छानिषयत्वेऽभावरूपापरकीय- 
स्वेन तख गौरखम्रसवात् । देवदत्तयक्तदत्ताभ्यां मिलिताभ्यां नि्मितथआसादसख पररकीयस्यापि उखसाधनखेषटत्वात् । अपर 
कीयेऽसकीयेऽपि चन्द्रमण्डस्मदौ इच्छजुदयाश्च । साक्षाक्कियमाणतं त॑ न पुर्षर्धलप्रयोजकम् ; ईैशरखाप्यसदादिखखे- 
च्छाप्रसङ्गात् 1 पतेन--उपरुग्धत्वमेव पुरुषार्थलमयोजकमिति विवरणसिद्धान्तोऽपि--प्रयस्तः; परकीयञ्लसाधन्ा- 
प्युपलस्यमानख युरषार्थलप्रसङ्कात् । किंचापरकीयघुखसाक्षात्कछये न तावत् खघंबदधः खय पुस्षार्थः; यखसाकात्का- 

ररूपस् मुक्तय खखेच्छायुदयापत्तेः 1 खेतरासंबन्धितया तु॒संसारीतरमुक्छसंबन्धितया साक्षत्कियमाणमुक्तलपयुरुषाथेन 
संसारिणोऽपि पुरुषा्थमसङ्गः इति खसंबद्धतया साक्षात्कियमागद्ुखादिकमेव पुरुषा इति अदैततिद्धन्तो न समीचीनः । 
अपिच्च नायं मोक्षोऽटमर्थंस लन्मते युक्त्यनन्वयिनः संभवति । चिन्मात्रं क्तं सखादितीच्छप्रसङ्गेन चिन्मा्रमपि न 
तदन्वयि । किंच अपुखषार्थतापत्या न खखं दुःखामवरूपं, सद्वि तरीयल्रापत्त्या तु न ॒तदतिरि्तरूपम् खखप्रकाशचाभावेना- 
युमर्थताप्या च नात्ममा्र्ं अकाशमानत्वं वा तख संभवति । एक॑ निविशेषछस्लस पुर्षार्थत्वायोगात् समिशेषानन्द् 

एवं पुष्षार्थो सुक्तिरिति चं सिद्धम् ॥ 

एतेन गिर्विरेषखखस्म भीबन्युक्ताठमवसिदधत्वमपि--निरस्तम् ; तत्लक्ञानादवियानारे सधःस्षरीरपातापत्त्या न 
निष्ठताविचोऽनुकतदेदादिप्रतिभास्तो जीवन्सुचं इति युक्तम । क्रियाज्ञानयोः संस्वारसत््ेऽप्यविदायाः संस्कारसत्त्वे भमा- 
णाभावात्तभिवन्धनोऽयं देहाद्ितिमास इति न युक्तम् \ अन्यथा मावकार्यघाध्यसतस्य संस्कारदेहापितदवेुभारब्धकमीदेः 
रथिय तदुपादानाश्चानाञक्यापातास् ॥ नहि समवागिकरणं तिना कलयापि बहु्षणावस्ानं त्रापि दघ्चरम् । नहि 
ूर्ज्ञानानिडतद्याध्य स्तस्य तद्नधिकविषयेण पाश्चालेनापि निकत्तिः संभवति । एदेन--अवियल्श वु्रत्या देहाठुकत्ति- 
रषि--परास्ता; तत्रहि मज्ञानस्य निरवयवबलात्र् खरो जावयत्रः । द्रधपट च्ायेनानिदयाणिवक्तिवादोऽप्यत एव पराहतः + 



९०२ अदैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः ४ ] 
~ 

नाप्याकासे केरपदार्थः । सहि देद्यदिभ्रमोपादानत्वेऽदियालपतत्याऽनुपादानत्वे उपादानान्तराभावेन देदादिभ्रमोतपत्त्ययोगेन 
च न जातिः दक्तयादिरूपो धर्मो वा । अवस्थाबन्तं विनाऽवस्थाश्िखयोगाचावस्थापि आकारः । नह्यवि्याथां सक्तिः 

रूपाया बियमानायां मुक्त इति व्यवहारो युज्यते । पतेन-ख्यस्थितौ कमीयुडत्तिः । कमीदुकत्तेच ङेशस्थितिरियन्यो- 
न्याश्रयोऽपि-सूष्वितः ॥ 

एवंचापरोक्षज्ञानिनोऽपि सखयोग्यपरमानन्दरैतुपरमकाष्टापननमक्त्यभव्रे तत्साध्येश्वरप्रसांदामावेन आारब्धकर्मणां संसारः 
यत्तो जीवन्सक्तिः, भक्तिसतत्वे असादखपि भागािःरेषदुःखनिगृतिसहितखतोनीयोचभावापननखरूपानन्दाविभावरूपा 
स॒क्तिरिति सिद्धम् । ईश्वरप्रसादो हि भारब्धकर्मक्षये उपययुस्यते । युक्तवपि मेदः प्रमाणकिद्ध एवेति पूर्वमेव निरूपितमिति 
त्र मेदाभावान्नोचनीचमावायोगः । जीवेश्वरयो्िभुखाणुलादिना तारतम्यं वियत एव । अन्यथाऽनेकेश्वरापत्या जग्म 
पारवजंमिदयादिसू्नवियोधापत्तेः । शसुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः । खदुकंभः भ्रस्न्तात्मा कोरिष्वपि महायुनेः 
इति स्प्रस्या जीवानामपि तारतम्यमवगम्यते ! एतेन--सुक्तजीवभोगः, ईश्वरमोगानिङृष्टः, जीवभोभत्वात् , संसारि- 
भोगवत् , ङ्वरानन्दः जीवानन्दादुक्ष्टः, तन्नियामकानन्दललात्, यदेवं तदेवं यथा सेवक्षानन्दास्सेव्यानन्दः इयायजु- 
मनमपि~-व्याख्यातम् । एवंच खरूपद्ुलानां प्रेकमणतवेनैकत्येन च संख्यापरिमाणक्ृतवेषम्यासविऽपि जलछघा- 

पानजन्यसुखयोप्वि मधुरमधुरतरत्वादिवत्खरूपकृतं वैषम्यं मुक्त विदत एवेखङ्गीकरणीयम् ! अतएवहि साखोकयादिसुक्ति 
सायुज्यादिमुक्रितोऽपङ्ेति असिद्धिरुपपरयते । सायुज्यं नेक्यं, किंतु सं्ेषमाघ्रम् । अतएव चन्दमसः सायुज्यं सलोक- 
तामापतोीव्याशरुपपत्तिरिति सयुज्यादौ उक्ृष्टलग्यपदेशखयापक्ृष्टत्वाभावनिबन्धनलवणैनमपि न संभवति । श्रोत्रिय 
श्वाकामहतसेवि श्रतिपयायमकमहतभ्रयोगोऽपि युक्तानन्दतारतम्ये प्रमाणम् । तत्रहि नेकसेव श्रोत्रियस्य सर्वत्र परामशः; 
मानुषानम्दादिभ्यः सवरेधारणरतयुणितमदुभ्यगन्धवयानन्दानामनेकेषामेकस्मिन् विरो धात्. । अकामहतलयेकरूपतया- 
उनन्दव्यवरथायोगाच । एतेन--पुक्तयुखं, परस्यरतारतम्यवत्. परस्परतारतम्यवत्साधनकल्वाव्, संमतवदिलयनुमानमपि- 
विच्चतम् । उक्तिः प्रयागमरणभगवेदरेषादिसाध्येतिमते ज्ञानकमैसयुचयसाष्येतिमतेच साधनतारतम्यन्ुक्तितारतम्य- 
मसप्यावर्यकमेव । ज्ञानेकसाष्यवमतेऽपि अ्ह्मपि तद्ेद नचेत्सम्यगन्यदेव सुनीन््रवयां इयादिरषटतिभिः बहुतर्ाखाश्रवण- 
साध्यल्लान्यथाचुपपच्या बहूुतस्युणविषयत्वं ज्ञानेऽपि सिद्धमेवेति नारुपपत्तिः । भक्तिः पिद्धेगरीयसीति अल्पमुक्तिेतुभ. 
क्तयपेश्षयाऽधिक्युक्तिंहेवुभक्किगरीयस्ोकििरयीदानीमेव सङच्छते । अतएवरि--““साधनसोत्तप्रतेन सध्यसुत्तममाभ्चयुः । 

ब्रह्मादयः मेणैव यथानन्दश्ुतो श्रुताः “अधिकं तव बिज्ञानमधिका च गतिसलव”” इति ब्रह्माण्डमोक्षथमेवचने अप्यत 
एव म्यास्याते ईति सबैमनवयतिति--घणैयन्ति ॥ 

, (२) उदैतसिद्विकारास्त्- 
च रमद्रत्युपरक्षितातमेवाज्ञाननिवृत्तिः । उपकक्षणसाध्यतयेव सुकतेरपि साध्यता । पाके निदृततेऽपि पायक्रानिवत्तिवद् 

मुक्तेरपि न निदत्तिः । एतद्भिभ्रायतेव--निग्रत्तिरत्मा मोहय ज्ञातत्वेनोपलक्षित इति वचनम् । फतेन--अनिदयाधिरो 

धिदत्तिरवियानिडृत्तिरिति मतमपि---ज्याख्यातम् । एततिध्वंसोदत्तिपयन्तं त्रूपत्व, चरमदृतति ध्वंसस्व भविकरणखर्प- 
भेवेत्ति नानुपपत्तिः । सोपाधिकम्रमे उपाधिविरदकारीनखैव ज्ञातापिष्ठानखज्ञाननिवृत्तिरूपलाज्नेयं प्रकियाऽन्यन्ायुक्ता । 
मेति नेति ब्रीष्साखारयेनात्मातिरिक्ततेरवमिभ्याल्वावणमात् किकत्तरपि निढत्त्नुपपत्तिरेव तखाधिष्ठानानतिरेके भ्रमाणम् । 
ृ्युपरक्षितस्यात्मनो भीवन्मुक्तावपि सत्वेऽपि सुक्तिमानापादनमिषमेव । चरमसाक्षात्करोपलक्षितलवरूपपरमसुक्तया- 
पाद्न॑तु नावसर्माभोति । मप्तप्रधिरूपतया फलखानन्दप्रकारास्य खसूपतोऽसाध्यत्वेऽपि तत्तिरोधायकान्ञाननिष्रतेः 
साध्यत्वमान्रेण कण्ठतचामीकरादानिव साध्यलोपप्त्या वेदान्तश्नवणसाभ्यतवपुमर्थलयोरपि नायुपपरत्तिः । अनिदयानिवर्वै- 
केव न खप्रकाराब्रह्मचैतन्यमात्रम्; तख तत्साधकलात् > कवु कत्युपारूदं चैतन्यं वेतन्यप्रतिफलनधारिणी वृत्तिरेव 
तभिवर्विका । अमावश्य भावेजनकत्ववत् श्रातिभासिकस्य व्यावदहारििद्ठखजनकत्वव्रासल्याया अपि वततः सलयोताद्. 
कत्वं न विरुद । पततेन--च्छानिवयदेषवत् अज्ञानसयतापरादनमपरि- निरस्तम्; अधिष्ठानततत्वसाक्षात्कारत्रनिब- 
न्धनस्यैव निवर्तकत्वस्याज्राङ्गीकारेण रूप्यवत्सयल्लनापत्तेः । अन्यत्रादमपि खसेवे खनिवर्तकत्वं भ्रमाणबलादङ्गी 
क्रियते । नहि केवलं दत्तिः केवरं वा चेतन्यं निव्षैकमिति इत्तिफकलितचेतन्यसैव निवतैकत्वेन कापि शङ्का । उपहितविषय. 
मपि निवर्कनानमुपाध्यविषयल्वा्न भरमरूपमिति मन्तम्मम् । तन्तुनादख पटनाशभरयोजकलददौनेन खोपादानावियाना- , 
शस्यैव एृ्तिनादाप्रयोजकलेन न तया सद्ितीयत्वापत्तिः । तत्रच छलात्मतैव पुरुषार्थः । तच्र पुमर्थता नापरीयत्वप्रयुक्त , 

सशयलप्रयुक्ता वा, विदु साक्षाक्कियमाणतायुक्ता । तत्रच दहेयतयाऽजञातत्वे निेषणं व्यत इति नासदादिडखम् , 



[ अनिदयानिघ्रुत्तिवनि०नन्दरू०नि ] गौडन्रह्यानन्दीयुता । ९०३ 

दैश्वरखापि पुमथों भवति । सुक्ष्खसाक्षाकारो न संसारिण इति न संसारिणोऽपि युक्तयुखपुमर्थताप्रसङ्गः । पतेन ~~ 
परद्यश्चपकारत्वेन सुखं पुमर्थं इति वचनमपि--ब्याख्यातम् । तच खसं अदमधेगतमुक्तिकाछन्वपि चिदं रेव । त्व 
दुःखाभावातिरेकयप्यात्मानतिरे्ीीति नानुपपत्तिः । खख्रकाशयो स्वतोऽमेदेऽपि काठ्पनिकमेद सत्त्वात् न यसप्रकाद्य 
इति व्यपदेदानुपपत्तिः । तत्र ॒पुखं जीवन्सुक्तस्यातुभवसिद्धम् । जीवन्युक्तो नाम नि्त्ताविधोऽप्यनुद्त्तावियासंस्कारा- 
धीनदेदादिभतिभासः । निःसारितयुष्पायां संपुटिकायां पुष्पवासनावदवियाया अपि वसनासंस्कारापरपयौया संभवयेव । 
व्रिमतो नाः, संस्कारन्याप्तः, संस्कारनाश न्यते सति नाशलात् इनुमानमप्य् भ्रमाणमरू ! बिनर्यदवस्थस्य समवायि- 
कारणं ग्रिनापि स्थितिदश्ेनाहुपपादकसत्तवे बहुक्षणसंबन्धकल्पनाया अप्युपपत्तेः न ॒सस्कारारिस्थिदयनुपपत्त्याऽक्तना- 
नुक्त्यापातः संभवति । पूर्वज्ञानं अतिबम्धकाभावासदञ्रतं न संरकारादिनिवरतैकम् उत्तरं तु तस्मदतं तज्निवतैकमिति 
न विसेः । पलेन--भवियर्डायुवतत्या देहायजुत्तिपक्षोऽपि--भ्याख्यातः तत्रच रेको नाम आकारः, आकारव 
अपरेक्षप्रतिमासयोग्याथाभासजनकामियकदाक्तिविरोषः । तदजुत्या च तद्वदलेयापि अलुवर्तैत एव । शक्तिनादामात्रात्ु 
सुक्तं इति व्यवहारोऽपियाद्शायामप्युपपयत एव । विलीना हि पूर्व॑तनेन जञानेना्थक्रियासमथलसंपादका शक्तिरिति 
स्वैमनवदयम् । ऊेरास्थितौ कमीयुवृत्तिः कमौनुदृत्तोच रेदास्थितिरिव्यन्योन्याश्रयसु पतो स्थितौ वा न विरोधी । एवंच 
यागे नष्टेऽपि तत्पृकष्मावस्थारूपमपूर्वं यथाऽ्गत्रियत्ते एवमन्ञाने गतेऽपि तषठेरो देदादिप्रतिभासदेतुरङगीक्रियत इति 
जीवन्सुककिरुपपचैव ॥ 

त्य च जीवन्मुक्तस्य करवस्यसंपर््यर्थं प्रारन्धकसेक्षयमात्रमपेक्ितं तख तावदेव चिरमिति श्रुतेः, न तु ईखरसादो- 
ऽपेश््यते । रखतिपुराणादीनां स्तुतिपरलाच् । भोगदेव आरुन्धकर्मक्षयोपपत्त्या नेश्वरपसादखय तत्रापेक्ष । एतेन--~ 
मुाघ्रुचनीचभावोऽपि--पसास्तः; युक्तौ मेदाभविन तारतम्याषिद्धेः \ यथाच भेदे न प्रमाणं यथा पूरवेमेव निरूपितपर । 
किच तारतम्याभिधानम् “देहिकमप्यप्रस्चुतमतिबन्धे” इति सूत्रेण परसुप्तौ तारतम्यशङ्कया तन्निषेधात् न परमसुक्तौ घटते । 
अरपरमुक्तौ ठु इष्टमेव । एतेन-युक्तरिवरमोग रश्वरभोगाशिष्ृष्ट इयायतुमानमपि--परातहम्$ भये युक्तख ब्रह्म 
कूपतया जीवलाभावेनाश्रयाशिद्धेः इईश्रव्ाभावेन साध्याग्रसिद्धेः, सखरूपासिद्धेश्च । दितीये जीवेश्वरविभागकाटे चेत् 

सिद्धसाधनम्, कालान्तरे चेद् पूर्वदोषानतिष्ृत्तिः भैषरानन्दस्येति त्रह्मानन्दपर्यन्तमेव तारतम्यमभिदधाति । अनन्तरं 
तु यतो वाचो निरन्त इति मुक्तौ आनन्दापरिच्छेदमाच बोध्यते इति उक्श्ुतिनिरोधादयुमानत्रयमपि बाधितमेव । साधन. 
तारतम्यप्रुक्तं हि तारतस्यै वैषयिके सुखे संभवति न खषूपानन्दे ! साकोक्यसराघरुज्ययोस्तु परापरमुक्तिरूपलादपकषौ 
विद्यते एव ! सायुज्यं चैक्यमेव न संश्ठेषम चम् ; व्यापकेने वरेण संश्चेषरय नियसिद्धलात् ॥ यथा त्रद्मलोकान्तावापतिरत्क- 
मणगमनादिसाध्या, नैवं मुक्तिः; “अच्र व्रह्म समश्वुतेः° इति तख अपारलौकिकलावगमात् \ येन पारलोकिकसंश्ठेषः 
सायुज्यं खात् । एतस्यैवानन्दसान्यानि भूतानि मात्रासुपरजीवन्तीति शुतिरिद्धः सर्वानन्दस्य खलूपानन्देऽन्तभीव एव 
्नोत्रियय चाक्ामहत सेद्यसञ्रखयोगतासयैविषय इति न॒ तदलुपपत्तिरपि युक्तौ उखतारतम्ये प्रमाणम् । केवरकर्मे- 
साध्यत्वे कर्मससुचितक्ञानसाध्यलपक्षे च मोकषानियलापत्या श्ञानसाध्यलपक्षसैव युक्तलात्तस्ेकलपत्वेन साधनतारतम्य- 
निबन्धनतारतम्यखापि नावकशः । धपतेन--साधनस्योत्तमत्वेन साध्युततममाघ्रुयुरिति वचनमपरि-व्यास्यातम्; 
तद्यापरयुक्तिविषयलात् ॥ 

तसात्वहपानन्दस्य खधकायात्मरूपिणः ! अकि्क्तिनै तत्रासति तारतम्यं कथंचनेि सिदधमिी-- निरूपयन्ति ॥ 

(३) तरङ्गिणीकारास्त॒- 

श्रवणादिनन्यढत्युपलक्षितासा नाज्ञानद्यानिः; भसध्यलापतते, उपलक्षणसाध्यतयौपचारिकसाध्यत्वे चौपचारिकपुस्षारथतं 
मोखख समापयेत ५ नहयेवमन्यत्र कुतापि ज्ञातायिष्ठानमेबान्ञानमिड्तिरिति संभवति । बिम्बेकयाज्ञाननिङत्तेपि ज्ञात- 
बिम्बैक्यरूपतापत्तेः । उपाधिविरदक्टीना विधानिहतेरवेवंरूपतेति तु नियामकामावान्न युज्यते । एतेन -तद्त्तिरूपलप- 
क्षोऽपि- निरस्तः; वृत्तरपुरुषार्थाया मो्चरूपलायोगात् । वेदान्तशनवणसाधष्यः पुमथो हि मोक्षः । आनन्दध्रकाातिरोधाय- 
काज्ञाननिवर्तकत्वेन ठु इत्तिपुरुषा्थलमन्ञाननिदृत्तेत्ममात्रलनिरासेन निरस्तप्रायम् ॥ तादश ज्ञाननिडृत्तिथ्च ने बत्यघीना, 
कायकारणयोः समसत्ताकलनियमात् । तच्च उखं न निर्विशेषम् ; अपुरुषार्थतापत्तेः, खकीयलाचसंधानं हि पुरषार्थलप्र- 
योजवं नतु हियत्वेनाज्ञातत्वे सति साक्षाक्कियमाणवरम् ; गौरवात् । तत्र॒ जीषन्सुक्तावुमवोऽप्यतएव परास्तः । युष्मदभि- 
मतजीवन्रुक्तेरेवासिद्धेः । नषि गिटत्तावियस्य संस्काराीनदेहारितिभासो युक्तिसहः; तेषामक्ञानकायैत्वेनाज्ञानं बिन 



९०४ अद्वैतसिद्धिः । [ परिच्छेदः ४ 1 

बहुकारस्थितौ प्रमाणाभावेन ज्ञानादृत्यापातात् । पूौततरथो्ञानयोगं॑हि विशेष उपपद्यते । ज्ञानखय खभागमावनिवतेन 
हवाज्ञाननिवर्वनेऽपि इतरानपेक्षणात् । देददिरनाषियकत्वेनैव जीवन्सुक्ति्ुत्युपपत्त्या नाज्ञानेे भूयश्चान्ते इति श्ुति- 
मानमिति सर्धमनवयम् । पएतेन--युन्तौ तारतम्यमपि--सून्चितमिति मन्तव्यम्; साधनतारतम्ये साध्यतारतम्यस्याथ- 
तिडत्वादिति- प्रतिपादयन्ति ॥ 

(४ ) ठघुचन्दरिकाकारास्व-~ 

अन्येच्छानधीनेच्छाविषयत्वरूपं पुरुषार्थत्वं न ॒साभ्यत्वधटितमिति नोपचारिकसाध्यत्वेन पुरुषार्थतौपचापिकित्वापत्तिः 
अन्यानि च दृषणामि पूर्वमेव तश्र त्र निरसानीति सर्वेमनवथमिति- विवेचयन्ति ॥ 

इति अव्रि्ानितृत्तितन्निवर्वकसुचयानन्दरूपकत्वादिनिरूपणम् ॥ 

इति महामरोपाभ्यायतररुदाङ्कितपर्वतचरखतवरगरुवरपव्वापकेशान्तेवासि- 
नोऽनन्तङरष्णश्ान्निणः एृतिषु चतुभस्थी समाप्रा । 

` २ चमन्यीसिद्ान्तसारसंगरह श्लथैः । ` पतमिन्भे हि न्यायामृत-जदैतसिदि-न्यायतरङ्िमी-लुचन्बिकाणामम्रायाः 
सर्क्पेण बणिताः॥ =; `` 



श्रीमघुसूदनसरखतीश्रणीतम् । 

अद्वैतरलरक्षणम् । 
शास्नारम्भोपपत्तिः | १ ॥ 

श्रीगणेशाय नमः ॥ 

बरहदारण्यनिविष्टं चिद्धुदितमाभीर्वारनार भिः। 
सत्यचिदानन्द्धनं ब्रह्म नराकारमारम्बे ।॥ १॥ 
निर्जय प्रतिपक्लान्देतधियो दुश्टताकिंकंमभ्यान्। 
अद्वेततच्वरलं रक्षितुमयप्तु्यमः क्षमः स्यान्नः ॥ २॥ 

नञ्चु-प्रयक्षागोचरष्वाव्सयक्वानानन्तानन्द्ात्मखरूपमद्वेतं वस्तु वेदेकस्षमधिगम्यमिति भवतोऽभिमतम् । तेश्च 
सङ्गतम्; तख च खाध्यायाध्ययनविधिभ्रयुक्तविचारस्य धर्ममीमां सााश्चेणेव विचारितसवाव्, अर्थवादस्य च विधिरोष- 
तया प्रामाण्यद्दान्तानां च सिद्धवस्तुबोधवत्वेना्थैवाद्रूप्वात् । न च--कसविधिरोषभू तानां वायु क्षेपिषठेल्यादीनां 
तत्र विचारितत्वेन “सदेवे्ादिवाक्षयानामन्न विचार इति युक्तम् । कवस्तावकत्पेन तेषामपि विधिशेषसवात्, संभ. 
वल्येकवाक्यत्वे वाक्यमेदो हि नेष्यत इति न्यायात् 1 नच प्रकरणान्तस्वम् ; पूरवोत्तरकाण्डयोर्नियतपोर्वापयै- 
स्यान्यथा वक्तुमश्चस्यत्वादियनारम्भणीयमिदं बाद्रायणीयं तज्नमिति तदनुप्राहकयुक्तिष्युस्पादनमप्यनथैकमिति असे-- 

ब्रूमः । खाध्यायोऽध्येतभ्य' इति विधिम ईत््रस्य वेदस्य विचारं अयुद्धे । तथ्यध्ये तभ्य इति विधिर्नियोगो षा 
स्याद्धावना वा खादिष्टवाच्नध्वं चा स्यात् । तत्र नियोगपक्षे धास्वधेविषयकरो नियोगस्य च निर्नियोऽयतवारखविष्- 
याननुषटापकलादासनियोऽपे नेवाध्यापन विधिना स्ततिषयानुघ्ठानपिदधेनिंयोज्याकर्पनाच विचारवि धायकं दूरत एवा- 
मलाङ्कनीयम्र् । मावनपादेऽप्यध्ययनकरणिका भावना शब्दाद्परतीयते तखा भाव्याकाद्कूमयां सखमानपदोपाततः 

स्वाध्यायो भाव्यतेनान्वेत्ति न त्वन्यत्; इष्टे सदद्श्कद्पनाऽयोगात् । नच खाध्यायख सिद्धसेन भाग्यत्वानु- 
पपत्तिः; तदवाप्तरसिदत्वेन भग्यव्वोपपत्तः । भअथ-तस्याः स्वतोऽपुरषाधैष्वाद्थीव बोधस्य चलुष्ानोपयिकसवे- 
नोपथोगस्त पव भाष्यत अतिपदयते, तख च विचारमन्तरेणायुपपत्तेसस्सिन्नपि खाध्यायविधेस्तात्पयथैमिति--चेत् , 
न; राजसूयादिभतिपादकानां वाक्यानां ब्राह्मणेनाध्ययनानापत्तेः । बरह्मयक्तजपाद्यर्थं तद्ध्ययनमिति यदिः तहिं सर्वदेवं 
तथाध्ययनमस्तु, किमथ ब गोधकष्पनयेति । किंच ह एडादिंशब्दाध्रयनस्याथौवबो धप्यन्तस्वाभा वाद वर्दपमक्षरमहणं 
स्वाधीनोच्ारणश्चमस्वरक्चणं फलं वाच्यम् ॥ तथाच वैरूप्यपरिहारा्थं सर्वत्र तदैव स्तु, अथोवबोधस्तु तख फङ, नतु 
विधेः, कथं तदु मयभिन्नोच्चारोऽध्ययनविधिषिपेयः खात् । अवधाते आदृत्तिवद्धविष्यतीति चेच; तत्र विहितस्येव 
धत्वथख्य दृषटवेतुभ्य फङातुपपत्या आद्ततिकहपनात् , दह वक्षर्रहणेनेव दृष्टफङेनोपपत्तो करप्य विचार विध्यनुपपत्तेः 

नञु-अथवबोधस्य विध्यफरस्वे तन्न शब्दानां ताखयं न खात्, तथाच न वेदुख अ्रमण्यकाभ दइति-- चेन्न; 
रोके नचरास्तीरे पक्ृफ़रामि सन्तीति वाक्यस्य रिध्यभावेऽप्यवबोपे तादययेददोनात् । तसरान्न स्ध्यायविधिभ्रयुक्तो 
विचारः, फितुत्तरक्रतिधिभ्रयुक्त दति यथा, तथा अ वणादिविधिश्रयुक्त एव बह्यविष्वायेऽपि भविष्यतीति को विरोधः १ 
इष्टसाधनता विधिपक्षेऽपि कखेष्टसख्य साधनमध्ययनमिलयपेश्षावामश्चरप्रहणसयेवाकाङ्काूरकत्वे नान्यफखकट्पनावका 
हति उत्तरक्ररुतरिधिप्रयुक्तत्ादधौवबो धय तस्मयुक्त एव विचार इति । 

भवतु वा स्वाध्यायविधिप्रयुक्त पुव दिचारः; तथापि प्राच्यमीमांखया न गतार्थैत्वम् । तन्न कमोपयोगिन एवं 
वेदभाग विचारितत्वात् । नचेकवाक्यसव्, विरूढा थभ्रतिपादकतवेन तदसंभवात् । भर्थाविरोधे सलेवेकृवाक्यस्वस् ॥ 
नचेवं परस्परनिरुदधाधैतवेनाभमाण्यं काण्डद्रयसयापि शाङ्यम्; पर्वकाण्डस्य व्यावहारिकपामाण्यात्, उन्तरकाण्डखय 

पारमार्थिकतस्तुपरतिपादकत्वेन वत्वावेदकत्वरक्चणप्रामाण्याभ्युपगमात् । किच्च दण्तानश्रतिबन्धकदुरितध्वंखजनककम- 
करपप्रिपदकपूर्वकाण्डेन सह बह्मज्ञानजनरोन्तरकूण्डस मोश्चप्रयोजनकसयैकवाक्यत्वे संभवति विरोघेनाभ्रामाण्य~ 
कन नच--ूषेकाण्डपक्षितदेहादिव्तिरित्तकटेसतावकत्वेनोत्तरकाण्डस्योपयोगः फं न स्यादिति-- 

अदे, सि, ११४ 



२ छद्वैतरनरक्षणम् । 

साप्रतम्; युख्यत्वे बाधकाभावात् , स्तुतो लश्षणापुततेः> देदग्यतिरिकतिय स्तुतिं विनापि कणि अदत्तिसं भवात्; देद- 
व्यतिरिक्तमात्रपिक्षणाच, जपेतन्रहमक्षत्रादिभावख निलश्ुदबुधयुक्तादम भावस्य नियनिरतिश्चयनन्दरूपस्य विज्ञनघनख 
बुद्धेः अह्ृन्त प्रयनुपयोगाच्च। नचैतादसे वस्तुनि प्रयक्षादिबाधः; तख प्रे निराकरिष्यमाणस्वात् । तस्मादगताथेमिदं बाद्- 

सायणीयं तन्रमिति तम्छनिचारः पृथक्षरणीय दति तस्वरक्षाथं यतनीयम। इलयद्धेतरलरक्षणे च्चाल्ारम्मोपपत्ति; ॥१॥ 

अथ श्रुतिप्रामाण्योपपत्तिः ॥ २॥ 
नदु-माष्यकारादिभिस्तष्वरक्षार्थं बहुन्धस्य छृतत्वाक्किमनेनेति-चेत्, सत्यम्, कुता $िकोस्थापितङक्युक्ति- 

निराकरणेन भाष्यकारायुक्ततप्पयैवणेनेन चाख साधकत्वात् । तथाहि- . 

मोक्षाय स्पृहयारुवः श्ुतिगिरां भरद्धारवोऽर्थेऽनृजौ वेदान्ताथैवि भावनासु सुतस व्याजेन निद्वाङ्वः । 
भेदे खण्डनखण्डितेऽपि शतधा तन्द्रारवस्तार्फिकाः केवटयात्पतयाक्वः श्णुत सदयुक्तिं दयारो्मैम ॥ 9 ॥ 
अद्रैतरलनरक्षायां वास्विका एव यामिकाः ! भतो न्यायविद्; सेनाज्निरस्यामः स्युक्तिभिः ॥ २ ॥ 

तदिदं तस्वरश्चणं क्रिय माणं विषेक्रिमिर्वैचारणीयम् । तश्रोक्तं ताचस्खप्रकाश्विदानन्दख्पं सयं लिख सजातीयविजा- 
तीयस्रगतसेदश्चन्य तमिति ! प्रमाणं चान्न ^अस्थूरुमनण्बहस्र'मिदयादि वेदान्तवाक्यमेव । अस्य चायमर्थः- न 
विद्यते स्थूलं यत्र तदश्थुरम्, न विद्यतेऽणु यत्र तदनणु, न षिच्यते हस्वं यत्र तदहस्वम्, एवमन्यन्नाषि स्तेयम् 1 
तथाच सकरुदरैताखन्ता भाववद्रस्तुप्रतिपादनेन सजातीय बिजातीयसखगतसमेद न्यं वस्तुत्वं प्रतिपादितं भवति । नच-- 

ब्रह्मणि द्ैतभसञ्जकामवे भधिपूर्वर निषे धानुपपत्तिरिति--वाच्यम्; दष्टप्रतिपादकवचनजातै रुपा दानत्वप्रतिपादनपर- 
रथौसपज्चपं बन्धस्य प्रापितत्वात् । विमतं जगत्, अभिन्ननिमित्तोपादानकं, भावका्यवाच् , सुखादिवदिल्यनुमानाचं 
प्रसक्तिः । नच--एतद्विरोधादेव न प्रपञ्चायन्ताभावबोध दाक्यम्रिति--शङ्कयम् । सृष्टिवक्यखय मावामयसषिप्रति- 
पाद्कत्वात् › “मायां त॒ प्रविं विचान्मायिनं तु महेश्वरःमिलयनया श्चलेकवाक्यत्वेन तथेव प्रतिपत्तेः, 'अतो ऽन्यद्". 
मिलयन्यसख सर्वयसत्वाभिधानाच्च, "नान्तरिकेऽभिशचेतच्य' इतिवदप्रतेऽपि निषेघोपपत्तेः । नच-- ब्रह्मणि प्रपञ्च- 
निषेपरऽप्यन्यत्न सत्वं फं न खात् १ भूतले निषिच्यमानख्य घटस्य देशान्तरे खध्ववदित्ति-सप्रतम्; खोपादने 
निषिद्धस्य वस्तुनोऽन्यत्र सप्वानुपपत्तेः, घटस्य च भतरं नोपादानम् । नचोपाद नत्वं बहणोऽचिद्धम् ; “जन्माद्यस्य यतः? 
इलयादिन्याय सिदध्वात् , तत्र शुलयनुमानयोरपन्यष्ःचाच । नच--शएकस्यानारम्भकतं सत्तका्यरर्भगरसङ्गादिति- 

चाभ्यस् ; बिवरसेचादभ्बुपगमात् । भन्न चेकस्या एव ॒रज्वाः सपेदण्डभूष्छिद्रा्यनेकोपादानस्वदशोनात्, मायाद्ितीय- 
तवाङ्ग काराच्च उपादानस्यैकस्वेऽपि कारणान्तरसपेश्षस्वेन सततकार्यारस्भानापत्तेः भरम्भवादश्य च श्वुतिस्दरतिपुरा- 
पादिविरदत्वेन प्रतिभामात्रोखेश्ितस्वेन चोपेश्षणीयस्वात् । रिच आरम्भवाद कार्य सत् उतासत् । नाद्यः) 
कारकव्या पारपैयथ्यौपत्तः । व द्वितीयः; असतः कारशूव्यापारेणोत्पत््यसं भवात्, शश्तविषाणखापि तथासति कारक- 
ग्यापारादुखच्यापत्तेः। अथश का्यखाल्न्ताभावो द्द च घटादेः प्रागभाव इसि विशेष इति--चेज्ञ 
उत्पत्तेः पूर्वमसत्वाविरोषे एतस्यैव विशेषसासिद्धेः । तथापि--्तरकारणसमवधाने समवायिकारणे उव्पस्सते 
कायै मिति भरतीतिरस्ि घटादौ, नेतरत्र, तथाचोस्पस्सयमान एव घटोऽभावस्य विशेषक इति--चेश्न; अपता संबन्धस्या- 
निरूपणात् । तञ्छानमभावस्य विरूपकमिति-- चेन्न; क्ानस्यापि संदन्धामावे तदीयस्वासिद्धेः अथ--उव्पत्यनन्तरं 
घटस्य प्रागभावो नासीदिति नायते, कथमन्यथा न सर्वत्र घश्योत्पत्तिरिति- वेत्, न; तदानीं भाग भावस्यासस्वेन 
घरस्य तदीयत्वापिद्धेः, सरूपसंबन्धस्य व्यात्मकल्वात् , भ्रतीतिमात्रस्य च वस्स्वसराधकखात् । अनिर्वचनीयस्वेनप्यु- 

पपत्तेः, प्रागभावस्य सत्वे प्रमाणाभावाच्च । अथ--उष्पन्नोऽपि घटः पुनश्चेत यदि भागम न कारकत्वम् । 
सामओीक्षणोत्तरक्चषणस कार्थ॑सत्वेन व्याप्तत्वात् । तत्रच घटस्य अरतिबन्धकत्वे अतिबन्धका भावस्य कारणत्वपर्यवतसाजे- 
ऽन्यस्यामावस्य वक्तुमरक्यस्वेन गेपादिकान्यायेन प्रागभावे परथैवस्तानमिति-चेत्, न; एका सामम्री एकमेव 
काय॑ जनयतीति स्वभावख कर्पनात् । धर्मिकल्पनातो धमैकस्पनाया रुधुस्वात् ततक्षणादशदिरूपकारणाभ तेन 
सामम्यभावाञ्च 1 किंच यदि प्रागभावः कारणं न खात् उत्पक्ञोऽप्युस्पयेतेदयन्न उत्पन्नस्योसपत्तिरापाद्यमानाऽ्रसिद्धा १ 
थ--पमरायूत्मागभावस नियामकं, - तथापि का नो हानिः! शदशख विषाणं भरति कारणस्वाभावादेव न ततस्त 

दुखत्तिः, तत्वं चान्वयभ्यतिरेकगम्य मिति- चेत्, न; असतः कार्यख कारणसनियामकसवायोगात् संबन्धाभावात् । 
तथा कारणस्यापि न तत्रियामकत्वमसता संबन्धानि रूपणात् । किंच कार्यं विद्यमानमेकदेश्ेन वा वते सर्वासना वा । 
नाद्यः, -भारस्सकातिरिक्तेकदेशानभ्यु पगमात्.। तेनेव वृत्तावप्माश्रयात् । न द्वितीयः; प्र्वयवं गोत्ववस्समाप्यडततौ 
उच्छेनापि सहनकायापततः। अथ-- अवयवी वरत एताबन्मात्रं तखयेकत्नासकात्ख्यैकदेशवरिकस्पनालुपपत्तिरिति-- चेत्, 

न क 



श्रीमधुसूदनसरंस्वतीप्रणीतम् । ३ 

न; एकस्यापि गोप्ववदयुतति प्रश्नोपपत्तेः सर्वा वय वाघ्निकवें चावयव्रिनोःऽलक्षत्वापत्तेः । गोत्व वद्विष्यतीति-- चेन्न; 
भखंप्रतिपत्तेः अघ्यन्तमेदे चोपादानोपदेयभवे हिमदद्धिन्ध्ययोरपि त दापत्तेः । तसादारम्मवादाजुपपत्तरविष्ठारवादश्य च 
काटल्येकदेश विकदपग्रस्तत्वेन दुः स्थष्वार्घंघातवादस्य चातिरिक्तकायीयुभवेन बाधिततवाच्छुन्यवादल च सकर्प्रमाण- 

निर््त्वाद्विवतैवाद् एव परिरिष्यते । अ थ--पवमेकस्यास्मनो नियस्या विनाशिनो जगदुपादानत्व उव्यश्चमपि कायजातं 
निदं खात्; समवायिकारणासमवायिकारणनप्शथोः कार्यनाश््रयो जकयोर भावात्, अन्यख कार्यनाशकखादरसना- 
दिति- चेन्न; तदभावेऽपि मरमरीविष्ठायाञुलन्रय नदीपूरस्य रज्वासु्पन्नश्य च पर्पादिः शुच्छिकायाञुतन्रख च 

रजतदेद्धिस्वादेश्च नाहाद्शैनात् । न तत्न नादाः क्रि तहिं १ बाध दति चेत्, प्रकृतेऽपि समानमेतत् । यथाच 
प्रपञ्च्यापि शुक्तिरजतादितुस्यता तथोपपादयिष्यामः । तसख्रादुपादानकारणे ब्रह्मणि निषिद्धख प्रपञ्च नान्यन्न सत्व- 

मसीति सिद्धम् ॥ इद्यद्वेतरलरक्षणे श्रु तिप्रामाण्यो पपत्तिः ॥ २॥ 

अथ श्रुतीनां मेदपरत्भङ्कः ॥ ३ ॥ 
अन्न कथिदाद--नादैतत्ानं सुक्तिदेकः किंतु देहादिप्रतियो गिकूमेदवदातमन्ञानभ् । वदति चात्र सेदनिरूपणप्रति- 

ततापूव॑कमेदस्थाषने प्रमाणम् । तथाहि देहादेस्ताप्विकाङ्धेदं सयं चारमस्यजानताम् । सुयुक्षुणां न मोक्षोऽसील्यतो 
भेदो निरूप्यते ॥ १॥ नक्ता घीःक्रबिदप्यस्ति यत्र सेदो न भासते । भतष्व न तन्माच्नं यज्र मेदप्रमापकम् ॥ २॥ "स 
होवाचैतद्वै तदक्षरं गार्गि ब्राह्मणा मभिवदन्यस्थूठमनण्वहस्रमदीर्घमरोरितमन्ञेहमच्छायमतमोऽवाय्वनाकाश्चम सङ्ग- 
मरसमगन्धमचघ्चुष्कमशरोत्नरमवागमनोऽतेजस्कमप्राणममुखमनामागोचमजरममरम भयससृतमरजोऽशब्दमनिषृतमसंब्~ 
तमपूर्वं मनपरमनन्तरम बाह्यं न तद्श्चाति किंचन न तदृश्रोति कश्चनेति श्रुतावन्योन्याभाबासमकमेदयव नजै 
व्वात् ॥ तथाच स्थूरं यच्छरीरादि तद्धिक्नं बह्येयथः । एवमणु यन्मनःप्रश्रति तद्धिक्नं ब्रह्य इलयादि । तथाच 

भेदक्ञानादेव कैवल्य पिति । 

अश्रेदमारोचनीयम्-मेदक्ञानस्य खुक्तिरहैतुवये यदि प्रमाणं खत्तदास्याः शरुतेर्भेदे तात्पयैवणीनं युक्तम्, तदेव 
नास्ति; प्रमाणाभावात् । तथाहि-आस्मा वा अरे दछन्यः शओोतन्यो मन्तव्यो लिदिध्यापित्तम्यः' 'अप्मनो वा भरे 
द्ौनेन श्चा मल्या विज्ञानेनेदं सर्वं विज्ञातं भवतिः तथा “तमेव निरदित्वातिषप्युमेतिः “भावमा स्तातच्यःः (न स 
सुनराववेत' इलादिश्वुतावास्मक्तानसय युक्तिदेतु्वं श्वम्, नत सेदक्तानस्य, तथाच तत्र शुतेस्ता्पर्थवणनं व्यर्थमेव । 
पदद्वयं चात्र परनीयभू-'अतास्विकाच्छरीरादेरमिथ्यभेदमजानताम््् । सद्यास्मनि सुसुक्षुणा कतेऽसेदो निरूप्यते ॥ 
न सा धीः क्रवचिदप्यस्ति यत्नाभेदो न भासते ॥ अतएव न तन्मानं य्नामेदधमापकम् ॥ ° इति । अथ--भस्थुलादिवाक्यमेव 
भेदक्ञानख भुक्तिदेुवये प्रमाणमिस्युध्यते, तदपि न5 तस वाक्यस्य वस्तुतत्वपरत्वात् › अथौन्तरकद्पने वाक्यभेदा्चछु- 
तिठरसद्धतहैहमद्धादप्रतीतेश्च । नच- देहादौ तादार्यन्ञानखय संसारदेपुस्वात्तदेदज्ञन विस॒क्तौ कारणमिति-- 
वाच्यम् ; बह्यावनाक्ञानखयेव संसार्हेसुत्वेन श्चुत स्मृतो च श्रवणात् । तथाहि-^न तं विदाथ य इमा जजानान्यद्यु- 
ष्याकमन्तरं बभूव । नीहारेण भावता जस्प्या चासुतृप उक्थशासश्चरन्ति" ^अन्ननेना्रृतं ज्ञानं तेन युद्यन्ति जन्तव' इति 
चव शरुतिस्दती तनन प्रमाणम् ; मम देह दति देहमेदस्य भालमानस्वेऽपि संसारस्यानुम वसिद्धप्वाच्च। स्तम्भः पिशाचो न भव~ 

तीतिवस्स्वेमहं न भवामीति सेद कनसंमवेऽपि सर्वेषां संसारस्यानुभव सिद्धस्वाच ॥ तस्मान्न मेदन्ञानख सुक्तिदेतुतवे 
भ्माणमस्ति । नच--ि बद्मणी वेदितम्ये परं नचचापरमेव चेति श्ुतिमानम् ; न तावदस्या श्वतेैदः पदाथा, मेदवाचक- 
पदामावाव् , द्विवचनख सेदावाचकत्वात् ॥ नापि वाक्यार्थः, पदाथसंबन्धसयेव वक्येन प्रतिपाद्यत्वात् । अथ- 
दिस्य भेदवयप्तपवात्तेन भेदाजमानपिति--चेन्न $ "तत्वमसि" “भह ब्रह्मासी "लयसेदबोघकश्चुला जुमानस्य बाधितसात् 
म्रयक्षश्चुतिबिरोधेन स्द्टतिबाधवव्। बिम्बप्रतिनिम्बभेदेन द्रौ चन्द्राविति तद्विस्वस्योपपत्तेश्च न पारमार्थिकमे दातुमानम् । 
किंच श्रे ब्रह्मणी इति श्रुतिनं जीवपरयो मदेः अमाणं, ' घथापरमित्यादिनाऽपरशब्देन ब्रह्मण एव श्चुलयाः अतिषाद- 
नात्. । ज्ञाते च ब्रह्मणि तेन परबहयक्ञानस्य संभवात्तदुपयोगः । नतु तङ्धेद्क्ानस्योपयोगः, आनुष्निकमेदक्ञानस्य 
चाविदयकृतन्मानल्वेनाप्युपपत्तः । तस्ाच्छुते पौर्वापयोक्लानविजुम्भितमेतद्वाचारुवचनगिष्युपेश्षणीयमेव । नच-- 
वा सुपण सयुजा सखाया समानं ब्रं परिषखनाते । तयोरन्यः पिप्परं साद्वत्यनश्नन्नन्योऽअभिचाककीती'ति शतिः 

सदे प्रमाणम् । एतया अपि श्रुतेरापाततो मेदअरतिपत्तावपि वञ्लानस्य युक्तिहेवंस्वाग्रतिपत्तः । किंचात्रापि न पदाथ 
मेदो न वा वाक्याथैः । भनुपप्स्या प्रतिपाद्यमानस्य च सेदस्यभेदश्चतिषिरोधेनाभासत्वात् ॥ भवच्छिन्ानवच्छिञ्च- 
भेदेन च व्यवश्थोपपत्तेखक्ततवात् । रिच "अप्स शाखमथंव'दितिन्यायेन रोकसिद्ध मे दाुवादेनामेदे छतेसात्पयम् ; 
तथेवोपक्रमोपसं हारयोः पयैवखानात् । न्ये वाक्यार्थो भवति, करि वर्हि प्रघहकख । नापि 'सदखरलीर्ष त्यादि 
वाक्यानां सेदभरतिपादकस्नम् ; तत्रापि सेदस्याग्दा्थल्रात् । जाप्ममेदाश्रतिपादकस्वातर, वेदभेदसैवापाततो मेदुप्रति 



ट अद्धैतरलरक्चणम् । 

पत्तेः । तच्रापि म तद्रूपे तत्पर्यम् › किं तहिं ! उपाघनायाम् । तखाश्चाभ्युदयसस्वश्युदधिद्वारछक्चानोत्पत्तिफरुत्वात् । नच~-~ 
न्द्विष्णोः प्ररम्र पद्'मिव्यादौ मेदग्रतीतिः; ष्या सेदाभतिपादकस्वाव्, राहो; शिर इतिवदुपपत्तेश्च न मेदाविना- 
भावसिद्धिः । नच-“सखगीकामो यजेतेःल्ादौ बिधिवाक्याक्कार्यकारणभावः प्रतीयते, सच मेदमन्तरेणानुपपन्नस्तं ,. 
कत्पयतीति--सास्प्रतम् ; मेदमाच्रकस्पनेऽपि तस्य पारमाधथिकस्वांशस्यकस्पनात् , तावतेवं म्रबरस्युपपत्तेः, जअमेदश्चति. 

विरोधेन तथा कल्पयितुसन्क्यस्वात् । "अतोऽन्यदातैगि"ति च ब्रह्मातिरिक्तष्य सर्बय पारमार्थिकटवनिषेधाव् । 
पतेन-मेत्रेयीयान्तवद्क्यप्रशनोत्तररूपोपनिषस्भत्तिरपि मेदे प्रमाणम् । नद्यसेदे परश न वा प्रषटुप्र्टव्यभाव उपपचते, 
हथोभद्याप्तलादिति । तथा श्रोतभ्यादिप्रतिपत्तीनां विधानाद्पि मेदोऽभ्युपेतन्यः । अन्यथेकामेव प्रतिपत्ति विदध्यात् 
इति- परास्तम्; अविदयादशायां कटिपतमेदमाश्रिय भ्रक्नादुपपत्तेः क्ते ठु तत्वे अश्ना्भावस्यष्टत्वात् । पुवं 
प्रतिपत्तिसेदोऽपि । किच प्रशादिवाक्यानामात्मतत्वेः ताप्पर्थ, तथेवोपक्रमान्न अश्रादिरूपे; तस्प्रतिपादनेन प्रसोजना- 
भावात् । यत्परः शब्दः स एव शब्दार्थं इति हि न्यायविदः, एवं श्रवणादीनामिष्टसाधनत्वं श्ाञ्दं नतु तेषां परस्पर- 
भेदोऽपि; तस्मरतिपादने प्रयोजनामावात् । आठमन्ञानसंबद्धं हि प्रयोजनं श्रूयते, नसु तद्नेदक्ञानसंबद्धमिलावेदितं 

एुरसतात् । तस्मा दशचाडदेः निष्मरयोजने श्तेस्ताप्पथेवणैतम थीपत्तिवणेनं च देवानांप्रियस्य परं शोभते न श्ाब्दन्याय- 
मर्यादाभिज्ञखेति । तसादस्थूरादिवाक्यस्यान्योन्याभावमेदाथैकत्ववणेनमयुक्तमेव । भेदान सुक्तिहेवत्वे प्रमाणा- 
भावात् । ननु--अलयन्वाभाववोधनेऽपि वैघम्यैरूपो मेदः प्रतिपादितो भवति । यथा घटायन्ताभावः पर दति । 
हथाचान्योन्यामावोऽप्याथिकः प्रतिपादितो भवति । वेधम्य॑प्रतिपादनख तदेकषलतवात् ॥ तथाच धद्ङ्व्यः प्रभाता. 
यितमिति-चेक्ल; सर्वेषां पदाथौनां बहमण्युपादानकारणे प्रहिपन्नानामलयन्ताभावबो धने द्वितीयस्यासतवे बेधस्व॑भति- 
पत्तवै्त् मशक्यत्वात् । अतएव च न प्रतीतिरपि; द्वितीयस्य मेदश्रतियोगिनोऽभावाव् । नु--भस्थूरुमिति स्थूरुत्वा- 
दीनाेव प्रतिषेधः स्थुलादिश्ब्दानां स्थुकखवादिपरस्वात् , तथाच धर्मिणां सस्वर षस्यीन्योन्याभावयोः सत्वाविरोध 
इति--चेन्न; अघटं भूतं नीरूपो वायुरिल्यादौ तथा ब्युखच्यभावात् , ध्मैपरतवे रक्षणापत्तेः, धरमिनिषेवे बाधका- 
भावाच्च । नच-मनञआदीनां निखस्वेन विचमानत्वातर् कथमेवं खादिति-वच्म्, "यावदधिकारं तु षिभागः 
हति न्यायेन ब्रह्मातिरिक्तख कावयैष्वाभ्युपगमात्, (एतसराजायते प्राणो मनः सर्वैन्द्रियाणि च नतसाद्रा एतसा- 
हष्मन आकाशः संभूत इव्यादिश्वुया मनःप्रशतीनां सृषिप्रतिपादनाच । नच~--निद्यानां कशिरिररेवायुखन्ति- 
रिति-भ्याल्येयम् ; श्ठतिचिरोधेनेतरेषां निव्यत्वैव सिद्धेः, वेरूप्यभसङ्गाच्र । नयु--भसमेदक्षानस्यापि खक्तिदैतुसवे 
न प्रमाणं पयामः । तदिदमा्ध्यं भवतो, यततः 'त्वमसिः "अयमात्मा ब्रह्म' 'सेत्रक्त चापि मां बिद्धि" इलयादिश्चुति- 

स््रतिवाद्ा। जीवपरयोरमेदं प्रतिपाद्यन्ति। नन्वात्र संबोध्यत्वाद्धेदावगमः ॥ आपाततः प्रतिपादछादास्मनो मेदावगमेऽपि 
तत्पदार्थनेश्वरेण सह सं बोध्यस्य जीवस मेदानवगमातर, रस्युतामेद एव प्रतीयते; सामानाधिकरण्यखारस्यात् स 
एवायं देवदन्त इतिवद् । अन्यथामेदमात्रोच्छेद्ः स्यात् । अतिपाद्कादस्मनोऽपि भेदो न शाब्दः, ष्वा । सचा- 
कारासव धटकरकाद्युपाधिनान्तःकरणा्युपाधिनःप्युपपत्तः । द्वितीयवाक्ये गीतावाक्ये च मेद्गन्धोऽपि न प्रतीयते । 
तथा सर्वामिदप्रतिपादिका तिः "सिर एको व््टादधेतो भवतीति ।¡ सिर इव सङिरः खच्छ इयर्थः । आर्षो 
सिङ्गभ्य्ययः । धकः सजातीयमेदशचन्यः अद्वैतो विजातीयमेदशचन्यः द्रष्ा खभ्रकाशविदपो भवतीति सिद्धवज्जि. 
दशात् । स्दैवरूपता तख विद्यत इति ज्ञापयति, तेन रूपारतरं मायिषटमिति ध्वन्यते ॥ 

कश्चिन्न उपक्रमोपरसंहारश्च तिपाऽयनमिश्लो ब्रह्महैषसमुदधतमहापातको वेदान्तसंप्रदायानमिन्लो भगवददभ्यास- 
मतद्रेषी “स किर एको द्रष्टे"ति पं कस्पयिस्वाऽन्येऽपि दृषटारः श्चेत्रक्ता सेदवम्त;ः सन्तील्य्थस्य किेयनेन ध्वनना- 
दिति श्वुयर्थं कश्पयित्वेषापि श्वतिभेदपरैषेति व्वाख्यातयान् , सच श्चुखन्यथाकरणादविविगोधाविमजनन्यायमनुदरन् 
बोदवदुपेक्षणीयः सक्चिरिति । किंच किमिदं ध्वननं न तावथज्ननम्; भारंकारिकाणामिव इृत्यन्तरखानभ्युपग मात् । 
नाप्यनुमानम्; श्रिरुशचब्दस्य गिद्यमेदेन व्याप्य भावाव् । निश्वयादावेव किर्राब्दख कोश्चादौ प्रयोगात् । तथा 
“नतु तद्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्पदये"दिति श्चतिर्बहभिश्नत्वेन द्वि तीयाभावं वद्रौयति । नच- तद्र हिवीय 
नासीति धम्बुपरागोण निषेधः तथापि द्वितीयमान्र्याभगवप्रतीतेवरदयद्ैतपिदधिः, किंच क्थ तस्यामवस्थायरं न 

प्रश्यतीति भैत्रयया ष्टे ल्ानाभावान्न पयतीति न, करं तहिं ! द्ितीयसैव विभक्तखाभावान्न पदयतीति देतु वदन्तीति 
ुति्धिती यमात्राभाचसेव रास्य्वतः प्रतिपादयति, यतो वदति, "पदयन्वैतन्न पदयती°ति.तसास्लकरुद्ैताभावे तसिमात्रे 
चात्म ति श्चुतेस्तत्र तात्पयेमवगास्यते, त द्विडद्धकद्पने बो दवदुपेक्षणीयत्वमेव ता किकमन्यख ॥ 

तथा *एकमेवाद्वितीयमि'ति शततिरप्यश् प्रमाणम् । अत्रच एकमिति सजातीयाभावः प्रतीयते, धट एकोऽस्तीदयुक्ते यथा 
पटान्तराभावभतीतिसतदत्। अद्विरीषमिति न चते द्वितीयं चेति विज्ातीथाभावः भ तीयते, अन्यथा तदुपादान- 
~~~ र 

‡ भयमात्मा गहयेतिवक्मे ! 



श्रीमधरुस्रुदनसरस्तीग्रणीतम् । ५ 

वैयथ्यीपततेः । यचप्येतावतैव सर्वपरपञरहितं वस्तु भरतिषादितं भवति; तथप्ये$स्वादिसंखयाया ध्मैधर्मिभावः 
ङ्ृतिवैत् खगतभेदो वा भवेत् इति कसचिन्मन्दमतेराशङ्क। स्यत्तन्निरासाथैमेवेति 1 अद्वैतदाव्वीथ केनापि भ्रका- 
रेण भेद्गन्धो नास्तीति सर्वथेकरसं वस्तु, नात्र शङ्कातुपोऽभ्यस्तीति । किच “नेह नानास्ति किंचनेति श्रुत्यन्तरेण सर्वख 
जगतोऽविशेषेण निषेधः प्रतीयते । नतु--इद मण्डर एक एव नरपतिरद्रितीयः यथा वा हृद कानने किंडुतरुरेक 
एवेत्यभिधाने राजगतनानात्वष्यतिरेक; प्रतीयते नतु हर्त्यश्वादीनामणप्य भावः न वा च्ान्तरस्याभावः । तथेहापि 
किं न ख्ादिति-चेत्, न; तन्न हि राजक्ि्यकयोः स्तुतौ ताप्यर्थं नतु वरत्वन्तराभावे, तस्रतिपादने परयोजना- 
भावात्, समरक्षप्रमाणान्दरवाधरकसतत्वा्च । सकरुदैतामावप्रतिपाढने पुनः परमवुरुपाथः श्रूयते । श्य हि दैतमिव 
भवति तदितर इतरं पस्यति तदिवर इतरं श्टणोत्तिः हयविव्यावस्थायां द्वैतददीनमनूच “यशर त्वस्य सरव॑मामेवाभूत्त, 
सफेन कं विजानीयाच् "तथा निद्वा्नामख्पाद्वियुक्छः परात्परं पुरुषसुयेति दिव्य 'मिल्ादिश्वतिवादेभ्यः । नच--ताव्यर्थ- 

कनं हेठुरिति, फं तहिं १ स्वसामथ्यैवशाव. प्रदैः पद्र्थप्रतिपादनद्वारा भाकाहगदिकमासा् बाक्यथै प्रतिपादिते 
वस्या एकस्मै तस्मिन् एुरुषदो षान्नानत्वेन प्रतिपन्ने विचारेण तास्थ निर्णति एरोऽथैः सद्य इल्यवधाय॑ते 
युरषदोषङकतारूवपरे इति निश्चीयते । अन्यथा मी्मासिवियथ्यीपत्तेः । वस्साहुपक्रमग्दिनाऽद्वितीये बह्यणि तासप्यै- 
ऽवगतेऽर्थान्तरप्रतीतिञरौन्दिरिति कल्प्यते । नच--परपञ्च्माहकमानिन बाधात्कथं तत्र तात्पयैकट्पनं युक्तिमदिति-- 
वाच्यम्; भिन्रविषयस्वाव् ! तथाहि--प्रलयश्चादिकं हि भपन्चस्य सतामाच्र गह्णाति, न तत्र तखाः कारत्रयाबाध्यत्व, 
मपि, तत्र तसासामर््यात्, श्वुतिस्तु कारत्रयेऽस्याबाधो नास्तीति बोधयति । तावता मिथ्यात्वे प्ैवसानं भवतीला 
देर्वक््यमाणल्रात् । तथा “न तदश्नाति क्रिचन न तदृश्रोति कश्वने"ति श्चुतिरप्यभेदे प्रमाणम् । तथाहि तद्भह्य न किंचन 

प्यासोति, पतावता ब्रह्मसंबन्धो जगति निषिध्यते, तद्र न कश्चन ›षाभ्रोति, एतावता जगत्संबम्ो बरह्मणि निषिध्यते; 
बरह्मणोऽसङ्गाद्ि तीयचिन्मान्रस्य परमा्थंसलयत्वास्पपञ्चस्य च मायाकदिपतस्वेन सखश्रवदनृतत्वात् सलयानृतयो वीस्तवसं- 
बन्धायोगात् । तदुक्तं वारतिककृद्धिः--निःसङ्गस्य ससङ्गेन कटस्यस्य विकारिणा 1 जत्मनोऽनारमना योगो वास्तवो 
नोपपद्यत दृति । तथाच सर्वीदृतसंबन्धद्यूल्य सर्व्॑रमायिष्ठानं सर्यबाधावधिभरूतं प्रमाथेसल्यसेकरसं ब्ह्येति प्रतिपंए* 
दितं सवति । आरोप्याधिष्टानयोश्च संबन्धाभावो भाष्यकरिः अतिपादितः-- %तैवं सति यत्र यद्भ्यसं तच्तेनं 
दोषेण गुणेन वाणुमान्रेणापि न संबध्यत” इति ॥ विचृतं चेतसं क्षेप्ारीरककरि५-- "नहि भूमिरूषरवतौ ष्टगत्द्- 
जरुवाहिनीं सरितञुद्वहति । खगवारिष्ूपरिवारवती न नदी वथो षरथुवं स्छृरती'ति । यत्तु ताकिंकंमन्येन जस्पितं-- 
तद्र किंचनाप्मानं नाश्नोति न व्याति नवा कश्चिदात्मा तद्रह्या व्यण्ोत्ति, केनाण्यामना कषे्ररेन नेतत्संबध्यते; 
वि्चुनोः संयोगिनोरन्यतरकर्माभयकमवयवसंयोगानुपयत्तौ संयोगामावात्- हति, तन्न; स्वाध्यायाध्ययननिभ्यापा- 
दितप्रयोजनवद्थपरस्वेन वेदेन निष्प्रयोजनार्थाचुवादायो गात् 1 नहि विुनोः संयोगाभावानुवादे किंिसरयोजनमस्ि, 
अद्धितीयबह्मप्रतिपादने च निःश्रेयसं अयोननम् । किंच चिशुनोरप्यजसंयोगग्युपगमास्कथं तदभावानुवादः ! 
तथाहि--मछछछयोर्भयक्मेजसंयो ग दक्रनेऽपि यथा स्थाणयुदयेनयोरेकतरकर्मीजोऽपि संयोगोऽभ्युषेयते एवं उयेनचरण 
स्थाणुसंयोगाच्छयेनस्थाणुसंयोगः कर्मेजन्य इवं संयोगजोऽभ्युएगस्यते, वथैतत्सर्वाजन्योऽपि विथुनोः संयोगो निलय 
एक किं नाभ्युपेयते ? वथाच प्रयोगः--भा्मा भाकार्चसंयोगी, हैश्वरसंयोगी वा, षटसंयो गिष्वात् › प्ररवदिति । 
नच--दिक्रारयोग्वमिष्वारः; पक्षलमत्वात् , विपक्षे च सर्वै संयोगिखरूक्षणतिसुष्वभङ्गटक्षण एव बाधरलकफः । नच-- 
यावन्मूवैर्सयोगित्वमेष निथुरवं, न यावद्रव्यसंयोगित्वमिति--वग््यम्; मूर्तं हि क्रियावद्रव्यव्वं परिच्छि्नपरिमाण- 
चद्रम्यस्वं वा, उभयथापि तदपेक्षया इष्यसवसय छषुत्नात् । क्रियासमवायिकारणतावश्छेदकतया मुतरवजातिकल्पनं 
स्पशौदिषमवायिकारणतावच्छेदकजाल्रसङ्गादिना भिरस्नीयम्र् । तथाच धिमुनोः संयोगाभावे विुप्वभङ्गो भवतिं 
बाधकः । पएर्वच रघवमपि सरवैभ्रमाणायुभाष्कम्। नच-- एवं वि्युरोरजविभागोऽरि सिभ्येव्, भाला चाकाशाद्विभक्तः 

घटाद्विभक्कत्वात् प्रटवदिति प्रयोगसंमवादिति-ब्ाच्यम्; संयो गानभ्युपगमे विभुखभङ्वद्विमाणामावे बाधकाभावे. 
नाभ्रयोजकस्वत् । यदिव राधवादाकाशविभन्तत्वं दभ्यमाअ्दृत्ती्यजविभागः सिष्येव् विध्यतु न नो हानिः, 
नच यन्निरूपितो यदा यत्र संयोगसतन्निरूपित एव तदा तच्च विभाग इति बिर्दद्गयं कथमेकन्च भवेदिति-- वाच्यम्; 
प्रमाणसिद्धे बिरोधस्यैवासिद्धेः ! अविल्ययोरेव तयोविंरोघस्लन्र अमाणमावात्, त्रित्वस्य ॒कज्ञाननिलत्ववहुपपत्तः; 
िरोधेऽपि वा बिमागस्यैव परिलयागोऽस्तु तशवतापि विरोधशगन्तेः। तसाद्िश्ुनेः संयोगनिषेधोऽद्द- एवेति 
यथावस्थित एव श्ुयथैः ॥ ह 

एवं “ष्मो; स ृ्युम्नोति य इष्टं नानेव परयती"ति श्वुतिरपि मेदनिन्दयाऽमेदमेव द्यति । तथाहि-~ 
ध्तुगलया नाना नास्येव, तथापि नाना प्रयति यः स तस्मात् खनःपुनः, संसारमापद्यत इति नानादशैनस्य संसारः 

१ त्रियुणासकरप्रधानव््} ` । 1 4. क. 



& अद्धेतरलरक्षणम् । 

हेतुतेऽथीदेकत्वदङ्ननख मीक्षदेठव्यमायाति इवराऽदस्तु वस्तुगत्या दशैनद्यारि नानां निवारयति, तदप्यविद्या- 

दृश्यं नि्यमान प्रियैः ॥ 

तथा “एकएव हि भूताना भूते भूते व्यवस्थितः । पुकधा बहुधा चैव दश्यते जरचन्दव "दिति धुतिरप्यस्मिदे 
प्रमाणम् ! तधाहि-देवतियअनुष्यादिदेदेषु किमेक आत्मा उतानेक हति संदेहे एकष्वेति शुतिर्निणेयति । “पुरुधा 
विद्यमानेषु नानदेडेषु भूतः परारमार्थिक ए एवास्मा" आत्मनो यूतत्वप्रतिपाद्नेनाधौदन्येषां मिथ्यास्वुक्त भवति । 

हथाचैकधा नानादेदमेदेन भमप्रा्तसमनानाख पिषेधेनादातक्तापकं तेनिंवहति । नु-यचेक पवास्मा, कथं तर्हि 

घुखितवदुःसित्वबन्धमोक्षादिव्यवस्था सेत्खति १ तखा जत्मभेदसा्यत्वादिति--चेश्च; भक्तानमेदात्तजन्यान्तः- 
छरणोपराधिभेदाद्धोपपत्तरितयाह श्वुतिः "एकधा बहुधा चैव दद्यते' इति । संत्नैव योग्यं इष्टान्तमाह--“जर्चन्दर वदिति" । 

थथा दिवि चन्दे विद्यमाने एकस्ितत्तनरश्रवोपाधिमेदेन बहवो जख्चन्द्र" उपरुभ्यन्ते उपाधिदोषवराद्रन्याः 
तथा एकसिन्न्धितीये बरह्मणि विमाने वत्तदर्तःकूरणोपाधिपु बहवः प्रतिनिम्बकस्पा जीवाः प्रतीयन्ते आन्या । तत्र 
च निम्बभूत श्वरः ्रतिशरिम्बभूता जीवाः 1 यथाचैकस्िन् जरुचन्द्े कस्पमने न सर्वै कम्पन्ते तथैकस्सिञ्जीवे 
सुखिनि दुःखिनि वा न स्वे तथा भवन्ति । यथाचैशोपाभिपिष्त्तौ न सर्वेषां जरचन्द्राणां निम्बेकता भवति, कितु 
यस्ोपाधिर्नित्रत्ततथेन, तथा ज्तानभ्यानादिना यस्योघन्नस्तसवसाश्चात्कारः स एव बह्येकतां याति नान्य इति बन्ध- 

युक्ि्थवस्था सुक्तैव । एवं जीचैश्चरव्यवस्थापि । उपाधिस्तु बह्व्ञानवादिमते बहून्येव ् वानानि, तत्रैकैकात्तानहा निरे- 
केकक्नोदपस्या, एकाक्ञानपश्चे तु तथेवावश्थाेदो वा शक्तिभेदो वा तत्तदन्तःकरणोपादानभूतस्तत्तञ्ानेन निवत, 
जपरत्र बन्धानुचत्तिरिति व्यावहारिकी दृष्टिमवष्टभ्य कथ्यते, वस्तुगलया बन्धमोक्षाभावस्सवि्ट एव ॥ 

नयु-एकास्मपकषे सर्वशरीरेषु सुखडुःखाचचुसंधानपरसङ्गः । नच--यथातीतनेकदेहेषु भोगानुसंधानाभावसथां 
विद्यमानेष्वपि देहान्तरेषु न स्यादिति-- वाच्यम्; जन्मान्तरन्यवधानख दोषत्वात् । नच-अविचावशचान्न सवदेहेष्व- 
जुखधानमिति--युक्तिमत् ; खदेदेऽप्यनुसंधानामावापत्तेः । नचानुसंधानमिष्टमेव; तथाघ्षति देवदत्तचरणरुञ्मकण्टको- 
दारं अरति यक्तदत्तख शरवरृ्यपततेः। किंच यथा बाद्यादिभेदेन देहभेदेऽप्यनुखंधानमस्ति, तैव भोकतर्योऽहं बाल्य 
स्थितःसोऽहमिदानीं युवेति, यथावा-जीवन्भुक्तख भोगार्थं कायभ्यूहं छतवतो बहुदेहेषु विद्यमानेष्वष्यनुसंधानमसि, 
तथेहापि खदेवेति-चेत्, न; यकासवादासिद्धौ सर्वस्याख विचार्याश्रयसिद्धेः । सिद्धौ च धर्माहकममाण- 
बाधादेव । तथापि सुह्दावेन एच्छतः किमसुत्तरमिति--चेत्, शण वरस, अ््टविशेषसहङ्तस्याक्ञानस्यैव तरपामर्थ्य 
यत्वविदेदे कस्यबरिदधोगानुसंधानं कचिन्न; पटवबखेन तथैव कल्पनात् 1 तदुक्त भगवता--“भक्नेनाद्तं जान 

तेन सुद्यन्ति जन्तवः ञानेन तु तदक्तानं येषां नादितमात्मनः । तेषामादिलख वञ्जानं प्रकाशयति तत्परमिति । 
जीवन्युकूस्य च तत्वज्ञानादेवानुसंधानं नेत्र्य तदभावादिति सर्वं सुस्थम् । एतेनेदं कस्यचिद्यद्थानं परास्तं वेदि 
तभ्यम् । तथाहि-- जन्म मरणप्रबम्धेन बाख्यकोमारादिभेदेन वा भिन्ेषु शरीरेषु एकएव भूतः सल आत्मा कषेच्तो 
म्यवस्थितो नतु देव दन्त्ारीरमेदवजन्ममरणभ्रवन्धेन शरीरमेदेऽप्याध्मसैद इति, यथ! एकधा एकथरकाते जरुचनदो 
बहुधा बहुप्रकार दयते तरङ्गपरसङ्गेन तथा तरङ्गवदतिचपल्जन्ममरणप्रबन्धभिन्न्चरीरावच्छिन्न एक एवात्मा बहु- 
अके इयते । तथाहि- कापि जन्मनि राजाहं क्रापि स्थूखोऽहमिलेकमेवास्मानम् अविद्यया शरीरे समारोप्य भ्रकार- 
वैचिभ्येणवेदयतीति; मूते भूते व्यदध्थित इति वीप्यः देश्मात्रख प्रतीतेः, देह विरोषपरष्वे संफोचापत्तेः । क्रिंच यथा 
विद्यमनेभ्वेकदा बहू पूपा धिष्वेक एव चन्द्रः प्रतीयते तथा विध्मानेष्वेकदा स्वैदेरेष्वेऽ एवात्मा भरतीयत इत्यसेवा- 
थस दष्टान्तबरेन प्रतीतेः । रिच बाद्ययौवनभेदेनप्ममेदो न छोकसिद्धो न वा तन्रसिद्धः, भद्युतत “योऽहं बाख्ये 
पितराचन्वभू्ं स एव स्थाविरे ग्रणघुनबुभवामी"यमेद एवानुभवसिद्धः । तथाच तत्र मेद्प्रसक्तय भावान्निषेोऽनुपपन् 
एव । विद्यमानदेहान्तरे युनर्ोकतिद्धातममेदग्रतिषे धार्थं वचनमर्थवद्धवति; काच्चस्याक्ततक्ञापकस नियमात् । नच 

जन्मान्तरे आस्मभेदाशक्का संभवति; वीतरागजन्मादद्रौनन्यायेनैव तस्या असं मवात् । किंच 'अ्युच्छिन्नधिदास्ेकः 
मानसी नेतरत् । स संकस्पवश्ादधो निःसंकस्पः स सु्यतः इति वाक्येनासदुक्तव्यास्यावये्र स्वहसितत्वात् । 
श्यद् सवषु देदेषु पुमानेको व्यवस्थितः इति विष्णुपुराणे परादारोऽपयुकतमे वार्थं दृढयति स्म । तख च्छरुतिर्तिषुरा- 
णानमिक्तन्याख्यानयुपेश्षमेव सद्धिः ॥ 

किच जीदजहणोरसेदे घेत ते्ताप्पयैाहकाणि रिङ्गानि द्यन्ते । तथाचोक्तम् उपक्षमोपसंहाराचभ्यासो- 
अूलैता फलम् । अर्थवादोपपत्ती च छि तासयैमि्णैय इति । तथाहि--“सदेव सौम्येदमय आसीदेकमे वादवितीय- 
मि्युपकरमः । 'ेतदाप्म्यमिदं सर्वं हस्सलयं स आसना तच्वमसीष्युपसंहारः । तथेतदास्यमिलयादिनवङ्घत्वोऽभ्यस्यते 

भमाणान्तरएनषिगतद्वितीयब्ह्मासतच्ं मतिषायते । भआचाय॑वा्भुस्पो वेद" "तस तावदेव चिरं यावन्न विमोक्षय 



भीमधुसूदनसरसरतीप्रणीतम् । ७ 

दति च निरतिशय पुरषाथीवासियेहयजानफरुम वगम्यते । “अनेन जीवेनत्मनायुभ्रनिक्य' “धेनां शुत*मियादि 
वह्मण्यधैवाद्श्नोपादीयते । शलोदतक्तपरडहणदशन्तेः खपितिनामनिर्वचनेन सषटिखितिसंहारेश्च ब्ह्मासमेकत्वसुपपा- 
थत इति छान्दोग्ये । तथा तेक्रीयके न्तद छानमनन्तं. बहम" 'स यश्चायं पुर्षे यश्चासावादित्ये स पक" इत्युपकर- 
मोपसंकरयोः परसग द्वितीयं ब्रह्मावगम्यते । तथा "सक्च लयच्चाभवच दिदं कचः (तदात्मानं खयभमङ्करतः यतो वाचो 

निवतेन्त' इति च प्रयगदवितीयं बह्ाम्बखते । प्रमाणान्तरेणानधिगतं च तस्मतिषा्यते । (सर्वाम् कामान् समश्चुतः 
इत्यादि च फलं बहक नेऽवकद्पते । सृषिशचुतयश्चाद्वितीयब्रह्मप्रतिपत्यथेवादभृता स्यन्ते । तथा कोशरोपन्यासमुखेन 
माणादिव्यापाररिङग्च बह्यालमैकल्वमुपपायत दति। पव सर्वेषु वेदान्तेषु बह्मत्मैकसभमितौ ताप्पर्यलिद्कानि दषटव्यानि । 
एवं तात्पर्येण समन्वयाद्रहयैव वेदाम्तभमेयमिव्येवं वेयासिकै मते गङ्गाजरवस्पाजङे नि ध्तिस्दरतिपुराणन्यायादि- 
संमते येषां चित्तं न सवृष्णं दोषदक्षि च ते सततं ग्नोचनीयाः ॥ दति अद्धेतरल्नरक्षणे श्वुतीनां मेद्परत्वभङ्गः ॥२॥ 

अथ सर्वबुद्विभेदविषयत्मङ्गः ॥ ४ ॥ 
न्ु-वथापि गद्वत प्रामाण्यं निर्वहति मेदप्रमपरूपरयक्चादिविरोधादिति-चेत्, अत्र बूमः “न सा धीः 

कषिदृष्यस्ति यत्र मेदोऽवभाफ्ते । अतएव प्रमाणस्वमदरतेऽव्याहतं श्रुतेः, ॥ 
तथाहि--न तावत् सविकस्पवुद्धेभैदमाहकसम् । सा हि षो पटोयमिलयाकारा जायते, तदाकारा च बुद्धिसदेव 

स्यति नाधिकम् । भघ्यां च घटघटत्योवेशिण्यं भासते, तन्न च न धटो मेदः, नापि घटत्वं, नापि वैशिषटयं तच्छ 
ग्दवु छिसेदशब्ददुयोर्वैरश्चण्याद्् ॥ । 

सत्र कथिद्ाह-वैरिष्यस्य पद्ाथान्तरत्दानुपपत्तौ परिगणितपदा्थान्तभौचेऽय्यावरत्तिरूपान्योन्याभावाख्यमेद्+ 
सप्तैव वाच्या । तथाच वेशिष्यविषयकन्लानानां सिद्धा भेदपिषयता । तथाचाहराचायों गुणक्रिरणावर्स्यां 
'भतद्यादृत्तिे शिष्य 'मिति। निर्विकस्पानन्तस्माविनो पटोऽयमिति सविकल्पसातब्या्रत्तिरसाता कथं विष दइति-- चेत्, 
वैशिष्यकिपय्वान्यथानुपपष्या संज्ञासरणस्येव निर्विकर्पकसमनन्तरकाकीनस्य प्रयसा तव्यादृत्तिविषयष्वकट्पनात् 
सर्व॑नोष्यन्यथानुपपतियलीयसी । पर्वं सघन्यापोहः पदार्थः स्यात्त थाच जितमतरैदिकैरिति-चेत्, न; गोत्वादिना 
पद्वादनुपस्थित वैशिषटयमपि कस्य भासते ! येनान्यापोहभाननेयलयं स्यात् । तथाच बौद्धपश्षादयमेव सेदोयत्तेरन्यापोह 
पव प्दुधौवच्छेदुको धर्माऽङ्ीक्रियतेऽसददिभिस्तु योतवादिरिति ॥ 

तदिदमतिस्थवीयः--तथाहि वैशिटयाख्यं ताचत्पदाथौन्तरे मतान्तसानुसारिमिरङ्गीकृतं तदेवात्र भासते, 
नच--तसासंभकः; अतीतिवरेन विरोषणविरोष्यत्संबन्धातिरिक्छय तत्सं मवात्, अन्यथा दण्डपुरषरसंबन्धा इलय- 

रपि विरिष्व्यवहारापततेः । चच परदा्थान्तरस्ीकरेः गोरम्; अमाणवतो गौरवस्यापि न्याययलात् । अन्यथा 
समवायादुष्रेदपततेः । नच--दण्डिनमानयेद्युक्ते पद्षथीन्तरयेवानयनं स्यान्न दण्ड्यादेरिति- युक्तिमत्; पटानयने 
तन्स्वाथनियमवदु पपत्तेः । पिच तािकमतेऽपि नातय्या्तिवैिश्यम् । नीरुस्परुप्रि्यादावनीरालुेखे तथयतरस्य, 
उुलठेखात् । नच-यैशषिष्यमती्यनुपपरस्या भध्येऽनीरसुटतिः कर्प्यत इति-- वाच्यम् ; भराथमिकनीखादितिशिषटब्धेसत- 
धाप्यतुपपत्ते, अनीरानुभवस्य तसम् जन्मन्यसंभवात्, जन्पान्तरीयकट्पने च कल्पनमौरवम् । किंचानीलं नम 
नीकाय्या्त्तं वा रूपान्तरं वा । नादय; अन्योन्याश्रयपत्तः, अनीरुग्याब्रुच्या नीङप्रदीतौ नीरप्रतीलयाऽनीरुग्याङृत्तेः 
न हितीयः नीरप्रतीतेरपि तथेवोपपत्तिः; अत्रापि ग्यद्ृ्तिभाने मानाभावात् । किंच गौरिव प्रतीयते नत्वसाव- 
गोषयाषटृतत इति; सगोरप्तीत गोः प्रतीयजुपपत्तेः, अनुभव विरोधश्च, गोस्ववेशिषटयं हि भावरूपमयुभूयते नस्वभाव- 
सपम् । अगोग्याद्कतिरेव तथा प्रतीयत दति चेत् , अहो व्याख्यकोशरुमायुष्मतो यदयुभवोपि व्याल्याय प्रदृश्यंतेयदि 
चरागोष्यादृक्तिरेव भासते गरिदिष्वुद्धौ, तदा तयेवो पपत्तौ अतिरिक्ता मान्यकद्पने मानाभवे बाद्यपक्षः खह स्तितः, 
ख्यात् । नच--गोष्वाच्यसखीकारे वैधम्यौ भावे ग्यादृत्तिबुद्धिः कथं स्यादिति--वाच्यम् ; तद्म वेऽपि भ्यक्तिस्वरूपस्येव 
विरक्षणत्वेन तदुपपत्तेः । भन्यथा तदपि वै र्यं क सादिति अशने धमान्तरस्वीकारेऽनवस्थापत्तेः । तस्मा्पमथमतो 
्यादृत्तिमानस्तीएरिऽम्यापोहः पतयेपेति निधितम् । नच्त--वेरिष्ट्यस्यान्यस वक्तुमरास्यत्वात् सवैतो बरुवती 
क्यन्यथाुपपद्िरिति न्यायात् अन्यसरणपििति--युक्तिमत.; यत्र यस्य यः संबन्धः स एव तत्र त्ख वेरिष्टय पिति 

वु शाक्यत्वेनाथीपतेः शन्तेः। तथाचोक्तं मणिङृता--दण्डी एुरुष इति न्ानानन्तरं दण्डवल्यृण्डन्याद्त्तिरजु- 
भूयत दत्त, अन्यथा दिशिष्टयुद्धेरेव भ्यादर्तिविषयत्वे तद्नन्तरमिति नावक्ष्यत् । भाचैयंवचनं त्वस्मा्रति ना्तवाक्य- 
विघ्रया प्रमाणं किंतु युद्युल्थापकत्वेन, युक्ति सवौ निराहृता, विरिष्ुद्युत्तरशाराभिप्रायेण वा शेया । सवेथापि 
सर्गा विदिष्ुद्धि भे दिषयेति बाकभागरितमेष । यदपि गोत्वादीनां पदादनुपस्थित्ताषिलयादि, तदपि न; प्रयक्षाजुभवस्य 

` १ न्यायनातिककात उदयनाचायौः। २ तत्वचिन्तामणिघ्रस्थकाया गङ्गेशोपाध्याया पर्राचयेपदनिवक्षुणैवाः । 



८ अदैतरलनर्चणम् । 

वरिचा्यमाणत्वात्तदनन्तरं शब्दश चतत । अश्यापोहस्यैव च पदाथस्वावच्छेदकस्वोपपत्तो गोत्वादुच्छेदापततेः । तथाच 
नाय॒मपि विशेषो नेयाधिकवौद्धयोः। इति अद्वैतरलरक्षणे सवैवुद्धिमेदविषयत्वभङ्गः ॥ 

अन्योन्याभावत्निवैचनमङ्कः ॥ ५ ॥ 

अथ--भस्तु विशेषणनिरिष्टविरेष्यवुश्यनन्तरं मेदडद्धिः वेधम्यैज्ञानसय भेदडचिदेतत्वादिति--चेन्न; भतिाहा- 
स्ापततेः । खवा इद्धिः भेदं गृह्ठातीयेव हि प्रतिन्ञानमायुष्मतः । किंच यतो यच्च मेदो गृह्यते तयोभिक्गव्वेन प्रतीति- 
शसि नवा, भरति चेत्तनैव भेदेन मेदृरन्तरेण वा, तेनैव चेत्तस्मती तौ तत्परतीतिरिव्यात्माश्रयापत्तेः ! अन्येन चेत्तत्रापि 
पूरवैस्यायेन भेदान्तरापत्तावनवस्थाप्तेः । सदज्गीकारेऽपि च प्रतीतिपराहतिः । नद्यनन्ता मेदमादा कसाप्यचुभवपद्धति- 

मध्यात फिंमेदविरिष्टे किमेददृत्तिरि्यन्यवस्थापततश्च । न द्वितीयः; खस्माद्पि स्रभेदग्रहापत्तः । अथ--खसात् 
स्मेदाभावान्तद्रहः कथं खात्? तस्मरतीतौ तख हेकप्वादियसिद्धेः, अव्यक्षदैव निचाच॑माणत्वात् । यथा खस्मात् 
खसेदो नासि तथान्यस्मादेपि नासीदयसन्मवस् । तथापि चस्तुगतिस्तारशीति--चेश्न; कापि भमिलयसंमवे वस्तुगति- 
रिलेवातिदेः, भरयक्च्ताने विषयसयाजनकस्वाच, स्रसादिविषयवधयत्न यदस्ति तनैव तद्धह इव्यस्य नियम्यासंभवाच्च 

भभिन्गेऽपि सेदश्रलयदहीनाव । तयोरभिन्न्वेन प्रतिपत्तो सेद्बुद्धिस्तु दूरापास्तेव । मेदासेदो दासीनतृदीयम्रकारा भावाच्च 
त्र वतीयप्रकरेणोपस्थितौ मेदग्रह इति सुवचम् । अथः-प्रतियो गितावच्छेदकग्रकारेण तज्कान नाधिकमपेश्चत 
इति- चेन्न; अभावाग्रहे प्रतियोगित्रख ज्ञातुमरक्यप्वात् , अभावत्रिरहात्मत्वस्य खभावविशेषस् च तद्धहणाधीन- 
्रहणत्वात््, सदप्रहे च तदवच्छेदकरूपस्य अहीतुमराक्यत्वात् , वस्तुगतेति च मां भ्रति वनतुमशक्यर्दाव् । घटत्वेन 
प्रकारेण धरक्तने जाते भेद्ञानं जायत इति- वेश्च; खस्मादपि तञ्तनापत्तेस्क्तसवात् भभवान्तरक्तनमपि कथ. 
मिति चेत्तत्र भेदा्ानस्यपेश्षयत्वेऽपि दोषाभावात् । किंच घटः पटो न भवतीयत्रादौ घटपरयोस्तादास्म्यक्तानं 
वाच्यम्; तयोस्तादारम्बधतीतौ तद भावरूप भेद भ्रलेतुमशक्यत्वात् । मेदो हि ताद्ासम्याभाव इत्र नाचयो- 
विवादः । तथाचोपज्ञीन्यविरोधात्, पश्चाजायमानं सेदज्ञानं न प्रामाण्यमश्चवीत । तदुक्तं भगवता खण्डनरृता-- 
+“भमरदं नोलिखन्ती धीन सेदो्ेखने क्षमा । तथाचाचे प्रमा सा स्यान्नान्ये सवपिक्षवैशसात्* इति ॥ न च--असेदक्तानष् 
प्रामाण्यं नोपजीग्यमिति-- साप्रतम्, आन्तोसि ॥ नरि वयं पूर्वज्ञानप्रामाण्यसोपज्ीव्यस्वेन बरस्वं वदामः। कि तर्हि 
क्रं क्षानं भमा इति विचि किस्सायासुपजीव्यस्वेन पूवैमिति वदामः । तद्विरोधेन चोत्तरं क्षाने जायमानमपि दिचम्ा- 
दिक्ञानवदुबतिष्ठते । विनिगमनायां तु प्रमाणसुपजीम्यस मेव । नच पूर्वायरबलीयस्वन्यायः; तख निरपेक्ष विषयत्वात् । 
तदुक्त पूवा त्पबरी यस्त्वं तत्न नाम प्रतीयताम् । अन्योन्यनिरपेक्षाणां यत्र जन्म धियां मवेत् । इति । रजतादिस्थदे 
च्राधिष्ठानश्चानलेव बाधकत्वं नतु स्जताभाचक्तानसख, येन तख रजतक्तान पेक्षा खात् दिचानतिप्रसक्षापिक्रण- 
स्वरूपेणेव भ्रतीव्युपयत्तौ भन्योन्यामावस्वीकारे मानाभावः । नचाधाराधेयभावेन प्रतीयज्ुपपत्तिः; धटान्योन्या- 
भ्रावो घटो ने तिवहुपपत्तेः। खरूपमेदस्यावदयभ्युपगन्तभ्यस्वेः तेनेवोपपत्तरतिरिक्तख्वीकरे मानाभावात् संसर्गादय 
भावातिरिक्तान्योस्याभावस्य वक्तमत्यत्वाच्च । नच--संस्प्रतियोगिकोऽभावः सं ्रगाभावः तादृहम्यप्रतियो गिकोऽ- 
ावोऽस्योन्याभाव इति रक्षणं सुवचम्; उभयन्नाप्यभावे घटस्यैव अतियोगिखवाजुभवात्तयैवारोपयितं युक्तत्वात्, 
भनुभवख ष्याल्याय दञ्ञपितमयुक्तव्ाव्, संसर्गान्योन्यामावतादास्यालयन्ताभावयोरततिन्यसेः । नच-तश्रापि 
तयोस्तादारम्यसंसगा वेच प्रतियोगिनाद्रिति--बाच्यम् ; तयोरेवाभावद्रयेऽतिन्याेः, अमे धावने चातिष्यपेरनवस्था- 
पत्तेश्च । अथ--यप्न प्रतियोगिनमासेप्य रिषेधबुद्धिः स संसर्गाभावः । यत्र पुनः प्रतियो गिताचच्छेदृकूरूपमासेष्य 
निषेषडुद्धिः सोऽन्योन्याभावः । खारोपे च प्रमाणमिदभिष् नासि, इदमिदं न भवतीति भतीतिः, तदुत्तिधर्भे एवच 
ताद्स्स्यम्र्, न स्वभेदः$ तखाभ्रामाणिकत्वादिति-- चेन्न; प्रतियो गितावच्छेदकध्मखयारोपितसैव गिषेधापत्तेः, नु 
धरादेः, नद्यन्यदा रोप्यतेऽन्षद्निषिध्यत इति युक्तिमत् $ सतिप्रसङ्कात् । प्रतीतिबलात्तथा करप्यतं दति चेर, कारण- 
बधे अतीतेञजौन्तस्वात् । प्रतीततिमातरहारणत्वे च यैौक्तिकुत्वविरोधः । विच यन्न प्रतियो गिनमारोष्य निषेधलुदिः स 
संसगौभाव इत्र पत्तदोः संबन्धेऽधिकरणयेव संसर्गाभावत्वं विधेयं सतत्, तचधु्तम्। पव दवितीयरक्षणेरि बोध्यम् । 
भथाधिकरणविषयक्प्रतियोभ्यारोपपूर्वकनिषेधघीनिषयः संसर्गाभावः, तथाधिकरणविषयक्मरतियो गितावच्छेदकधर्मा- 
रोपपूकनिषेधधीतिषयोऽन्योन्याभाव इति श्याद्यायते, तदपि न; अतियोभिन्यधिकरणे चातिव्यासेः, तयोरपि 
तद्धीविषयस्वात् । अभावत्वे सतीति चेन्न, पूवैमिषेधप्रदस वेय््या पत्तेः, अन्थोन्याभावसंसगीभावाभावे भावस्पे 
तदसिद्धे । विच तादराधीविषयत्वसुपरुशच्ण, विशोषणं वा । न प्रथमः; उपरक्ष्यताचच्ेद्केकधमांसद्धावे तावतीनाम- 
मावभ्यक्तीनामसंग्रहपत्तेः । तस्सद्भावे च तदेव रक्षणमस्तु छिमनेन ! न द्वितीयः; संसर्गी भावस तीन्द्ियष्वापत्तेः ॥ 
उपनी तभानेऽपिः ज्लानाभावसमये सेसगामावनारप्रसङ्गाद् । तथाच ` निजरे ,बन्पतरिष्डेदे जरूनिःसरणं खात् । 



श्रीमभुसूदनसरस्तीश्रणीतम् ॥ ९ 

थ तादशधीयोग्यस्वं तदिति--चेन्न; तस्यैव खरूपातिरिक्तख वक्तुमदक्यत्वात् । सन्न चानुगमं यव, अतीन्द 
याभावेऽन्यासिश्च; तच्रचारोपहेतुरु्लानभिषात् । तिच विषयं ख रूपर्सबन्धः, सच संबन्धान्तरेण विरिष्टमलय- 
जननयोग्यत्व रूपः । तच्च मियतपू्व वातितवज्ञानाधीनम् । नियमस्तु भ्यिः । साचान्योन्याभावगमो वा खादद्यन्ताभा- 
वगमौ बा । उभयथापि यथासंभवं दूषणं स्वयमूहनीयम् । एवमधिकरणपदाथनिवेचनेऽपि । आरोप संसगौमावल्ला- 
नङारणस्वेच पूर्ववर्तित्वं प्रागाभावधटितम्र् । भ्रागभावस्वं च संसभ वे्तानाधीनक्तानं, तथाचात्माश्रयः । गनधानाना- 
रसमयानाधारस्वादिकमेव तदिति चेत् , न; अनाधारखं चाधारस्वाभाव इृलयाट्माश्नयात् , इलया दिखमूह्यम्र! अथ--संस- 
गौभावस्वान्योन्याभोवस्वे भखण्डोपधी आभ्यां रक्षणाभ्यासुपरक्षयेते तथाच नोक्तदोष इति--चेत्, न; तदुभय 
स्वरूपानि्व चनात् । स्वस्ये निर्क्ते हि रुक्षणाभि धानं युक्तिमत् , तयोः पदा्थान्तरतपत्तिशव; दग्यादिष्बनन्तभौ वात् । 
अथ--सामान्येऽन्तभौवः, तथाहि- सामान्यं द्विविधम् । उपाधिख्पं जातिरूपं च । तत्रोपाधिर्हिंलेधः । सखण्ड 
ऽखण्डशचेव्युपाधाबम्तभौव -एतयो सत्तदन्तयोरिवेति- चेन्न; उपाधेः सामान्थात्मकववेः भरमाणाभावात्, निल्यमेकमनेक- 
समवेतं हि सामान्यं, तच्च परमपरं चेति भाष्यकृता विभक्त, नतप्राधिजातिरूपेण । तदिदं व्याख्यानं भष्वविरुद्धम् ॥ 

किचाखण्डोपाधिनाऽनुगतप्रययभ्यवहारयोर्पपर्तो गोष्वादिसखीकारोऽनथैक एवायुष्मतः । जातिबाध एवोपाधिकह्प- 
नेति- चेत्, न; फरतोऽबिदोषात् । उपाथिरप्यखण्डः जातिरण्यखषण्डेति खा षवस्मोभयत्र तु्यत्वात् , जते; समवा- 
योऽसीति चेत्, रिं तेन ? नहिं समषायेनानुगतबुद्धिजैन्यते, अपितु जाला, तत्रच नासि कथिद्विशेषः। जातो व्यज्ञ- 
कवियमोऽस्तीति--चेत्, न; साक्षास्करस्वादो तद भावादिन्दियजन्यस्वस्य तत्वे हैश्वाक्ञानस्य ददुमावापत्तः + तस- 
देखण्डोपाधिस्ीकरे जातिपदार्थापप एव । तत्तेदन्तथोः का वातेति चेत्, अनभ्युपगम एव ! तत्न हि यदि तत्तां 
पदाथौन्तरं, सा विं पूर्वाीचुभवे भासते नवा { । नाद्यः; स्ढतिवदयुभवेऽपि 'स' इलयाकारस्योदधेखापत्तेः । न दितीय 
स्मरणे तद्भानानपत्तः । कच तत्कारुसंबन्धो वा तदेशसंबन्धो वा तदत्तिगुणादिकं वा यदेबेदन्तया माते 
तरघयेव कालान्तरेपि तप्वेन भाने तत्ताप्रती्युपपत्तावखण्डोपाधिकव्पनं व्यथैमेव, एतस्सवमभिंध्रायेवाऽभ्युपग- 
म्रवदेनायं पक्षमुपश्चिप्य घक्तवान्मणिष्ठारस्तत्तदन्तयोरमेदं ज्ुवच् । तसादन्योन्याभावानिद्क्तो तद्भपं मेद प्रल्मक्षादि 

गहणातीति बाङभाषितमेव ॥ इत्यन्योन्याभावत्रनिर्वचनभङ्ः ॥ ५ ॥ | | 

अथ निरिकसपकष्य भेद विषयकःरवभङ्ग; ।। ६ ॥ 
अथ--रिर्विरट्पकं जञानं सेदं गृह्धातीयस्तु दवितीयः, न; तख वस्तुमान्रविषयव्वाद् । नच परख रूपं घटस्वख्पं 

च विद्राकरितं गहशरिर्विकल्यकं खरूपयेद् वे धभ्यैरूपं च भेदं गृह्णारीति--सास्प्रत स्; भेदप्वेनानुलेखगत् । वस्तुगति- 
सथेति चेत्, भान्तोऽसि। कापि मेदाचिद्धौ चस्तुगतेरसिदधेः 1 किच सेदासेवो हि सः, न वस्तुमात्र निविंकस्पके मासते 
हति सर्वसंमतं, तस्य यदि मेदे प्रामाण्यं व्वयोच्यते, तदाऽभेदोऽपि मथा वक्तु शक्यत एवेति न स्वया निवारयिलं शक्यते । 
वस्तुतस्तु निर्धर्मकं वस्तुमात्र हत् निर्विकद्पकमभेद् एव प्रमाणं भवितुमर्हति; तस्य तथारूपत्वात्। नजु-मेद- 

प्रतीतिस्तावदवुभवसिद्धा, चतसूस्या पिषयेणापि भवितव्यमन्यथा ज्ञानासंभवास् । तदुक्तं--अथैनेव विशेषो हि निरा- 
कारतया धिपप्रिति- चेन्न, किमियं प्रतीविस्तव, किंवाऽ्द्ेतवादिनः, किंवा सर्वस ! | नायः५ तव भरतीतेरसान्परत्य- 
संप्रतिपक्नखात्, तव वचने विश्रासाभावाच्,  भ्रतारकत्वोपपत्तश्च । न द्वितीयः; सर्वादितं मन्यमानख मम भेदबुच्य+ 

भावात्तव वज््ानार्समवाच, पवुद्धेः परस्याश्रलयक्षव्वात्, अनुमानादिना ज्ञानेऽपि सत्रैव सेदन्तानं, नतु मम । नापि 
तृतीयः;-खवयुद्धिरसर्षहेन न्षालुमशयक्यत्वात् , तेषाममेदक्ञानस्याङि संभवाचच । तथापि प्रतीलयपराचे वादिवाश्षिद- 

त्िरिति चेत्, न; अदत प्रतिपत्तेरपि श्रुयादिनाऽऽपाद्यमरानाया अपरपे तथा वक्तमरशाक्यखात् । तसास्सापूक्तं मनसा 

धीः क्रचिदप्यसि यञ्र मेदोऽवश्पसते ! अतएव शुतेखीसवमद्वेते सक्षदाऽक्षत,मिति । तदेवं स्धष्ठानानां सेदादिषयस्वे 
सिद्धे बधकप्रमाणाभावाचुलया स्द्वेते भ्रतिपादिते आपाततः अनु पश्चाच्छ्वणानन्तरं दक्षा मननमन्वीशेति स्युर्या 
मण्तव्य हति विधेत्रौदरायणीयं चतुरुश्चणीरा खमभ्येत्यं अथातो ब्रह्मजिन्नासे'लयादि । तेनैवष्ेतत्कष्युखादनात्। 
श्दैव ्रवणमननयोः समानभ्रकारकस्वं रम्यते नान्यथा । एुतच्चाभ्युपेत्यवादेनोक्तम्र॥ वस्तुतस्तु तस्य श्रवणाङ्गाात्रः 
सनमविररषिारमयोजकस्वम् । कितु. साङ्श्रवणणिधेरेवेति श्युत्पादितमद्वैतसिद्धौ । न्यायज्ञाखं तु विरोष्यर्थोपस्था-. 
पवस्वाव . सघुश्षूणामनादेयमेव । तदुक्तं भगवता वेदव्यासेन “एतेन शिष्टापरि्रहा पि ध्यास्याता' इति 1, 
यदि च ऋषिप्रणीतमिल्यदेर्य, तथापि च्यावहारिकपदाथैनिरूपणार्थं तस्य भवृत्तिनैतु मन्तस्य हति विधितिषयतया, 
युक्षु मननाविषयष्वाद् ।. .(मन्तस्यश्चोपपत्तिभि'रिस्ुक्तेमैन नस्योपपत्तिसाध्यत्वात् । वे दान्तशाजेण च धुयजु~ 
दरुगुकषिपरतिपपवनात् । येतु न्यायशाद्न एव युक्ति संभावयन्ति ते शाखान्तरवार्वानभित्ताः दुपमण्डूकवदुपेक्षणी याः ॥ 

¶ति नि्विंकशस्पकस्य. सेदविषयकत्व महः ।1द॥. --- 
भः, पि, ११५ 

= न 



१० अदैतरलर क्षणम् । 

अथ भिन्नादिष्त्तिषिकदपेन मेदथाथा््यभङ्गः ॥ ७ ॥ 

किंच युक््यन्तरासहस्वानच्च भेदो नाङ्गीकारमहेति। तथाहि--किं सेदो भिन्ने निविशते, किवाऽभिक्ने, किंवोदासीने !। 

न प्रथमः, मेदान्तरेण भिन्ने वदत्त मेदान्तरद्रृत्तावपि तथात्वापत्तौ दहितीयसख अथमापेक्षायामन्योन्याश्रयः । ल्मे 
धावनेऽनवस्थाऽविनिगमनाप्राग्डोपानुभवविरोधाद्यो दोषा यथायथमूहनीयाः । तेनैव भिन्ने तदुत्ताबात्माश्रयतांऽ- 
शतः । नहि खविरिष्टे खटृत्तिदे्टा संभवति वा । न द्वितीयः; व्याघातात्. स्वतोप्यापत्तेशच । नं तृतीयः; कोषिद्रय- 
व्यतिरेककोटेरसंभवादिति । नजु--एतावता मेदाजुभवो नास्तीत्युच्यते, किंवा सन्नपि न यथार्थः } न तावदाद्यः; 
'घटाद्बटो भिन्नः इति भेदानुभवस्य रोकिकपरीक्चकसाधारणत्वात् । न द्वितीयः अयथाथैता हि विषयबाधगस्या, 
बाधश्च विपरीतभरमा, सा च प्रछ्ते प्राल्यक्षिकी नासि, “घटः पटो न भवती"ति प्रयक्षानन्तरं "घटः पट एवे"ति विपरीत. 
भ्रयश्चस्याभावात् । नापि युक्त्या, तथाविधयुक्तेरनालोकनादिति-चेन्न; सवोदेरविक्तानास्स्वारशे्यभिचारतः । "घटः 
षट एवैति स्वाद्रैतवादिनामनुभवोऽस्सेव, ततश्च तान्. प्रति प्रयक्षवाधामावोऽसिद्धः । अन्यस्यापि नासतीलयत्न तव 
निश्वायकममाणाभावात् । अन्येऽपि, पतद्िषये बाधरदिताः, ज्ञातृत्वादहमिवेति चेत्, न; जह्यवादिनि व्यभिचारात् 
सवौसद्वादिनि च। तदन्यस्वे सतीति चेव, न; विरोषणाप्रसिद्धेः । स्वाथौजुमाने न दोष इति चेत्, न; अप्रयोजकत्वात् , 
प्रमातृत्वं चासिद्धम्, सामान्यभ्याप्तो चेतरवाधरषिते शछ्क्तिरजवाद्वन्येषां बाधषस्वात् , परवच्चनत्तख बाधाभावो 
ज्ञायत इति चेत् , न; तेषां बहुष्वेन सर्वेषां ज्ञातुमक्शक्यस्वात्। मम तवद्वाधविरहोऽ्न विषये वरत इति चेन्न; 
तवापि न भविष्यतीलन्न प्रमाणाभावात् । इदानीं नास्तीति चेत्ततः किम् १ नहि छ्ुक्तिरजतादिश्रमानन्तरं तव॒ तसि- 

जन्मनि बाधो नावर्तिषटेयेतावता तत्तयेव्युपेषि, तथापि तत्र बाधयोग्यत्वमसीति चेत् , न, त्यङृतेषि दण्डवारितम् । 
यदाच तव॒ कद्ाचिद्धगवदुजुभरहाव्षच्वशुद्धिरूतपत्सयते, तदा सवीद्धेतक्ञाने जाते भेदप्र्ययस्य बाधमपि साश्चाव्करि- 
ष्यसि । तदुक्तम्--शैश्वराजुरहादेषा दुसामद्वैतवासना । महाभयज्कतन्नाणा द्विजनाणां यदि जायते दति । कारान्तरे 
देशान्तरे च बाघाभावो दुर्खेय एव स्वैथाऽसर्व्ेन । किच "नीरुं तम' इति प्रययानन्तर^मनीरं तम इति प्रययो 
नास्ति, (अहं करो गोरः स्थरो मलुभ्य' इलयादयश्च भर्या आसंसारमजुवतैन्ते, वाचता कि तेषां तासिविकत्वमभ्यु- 
पेतम् ! अथ--तत्र युक्तया तमसोऽभावष्वे, आत्मनो देहादिभिन्नववे च सिद्धे तेषां अलययानां आान्तस्वं कर्प्यते, 
तद््रापि श्वतयाऽभेदे प्रतिपादिते मेदबुदधे्ौन्तिस्वं कड्प्यताम् । अलक्षं शवुतेवंलवदिति- चेत् , युक्तेः कथं न बरुवत्१ 

तथाच तद्विरोधे तमसोऽभावत्वमत्मनो देहादिभ्यतिरिक्तदवं च दयक्तव्यं स्यात् । श्तेः शब्दाव्मकप्रमाणत्वात्तख च योग्य- 
ताक्चानसापेक्षसेवाथैबोधकस्वत्तद् भावेऽपरामाण्यमिति यदि, तदाऽचुमानेप्यबाधितविषयत्वमङ्गमिति परिभावय । किच 
भकृतेऽपि युक्तिविरोधो विद्यत एवः; किं भिन्ने किंवाऽभिन्ने किंवोदासीन इति विकस्पग्रामस्योक्तसवाव् । ननु- मेदौ 
बसैत इति कोऽथः १ किं संयोगघतमवाययोरम्यतरः पच्छ्यते, किंवा स्वभावसंबन्धः ! नाद्यः; अभावे तद्नङ्गीकारात् । 
यदि द्वितीयः, तदा घटः खभावं नियमयञ्नन्योन्याभवेनोपरक्तो भासत इलेवोत्तरमिति--चेत्, न; अन्योन्या- 
भवेनोप्रक्तो भासत इयतैव भ्रश्रसख नि्यमानस्वात् । तथाहि--उपरक्तो नाम विशिष्टः, वेशि चान्योन्याभावसं- 
अन्धः । स किमन्योन्याभाचसवरूपमेव, अथोमयखरूपम्, अर्थान्तरं वा! न तुतीयो.ऽनम्युपगमात् । तत्रापि संब- 
ल्धान्तरेऽनवस्थापाताच्च । न दितीयः घरटखरूपसख घटाषृत्तेः घटतत्संबन्धमरतीलनुपपत्तेः । न प्रथमः; वदत्वेऽन्यो- 
म्याभावस्य वैरिष्टयं पट इति न स्यात् । संबन्धसख मेदाधिष्ठानस्वात् । राहोः रिर इतिवद् विष्यतीति चेत्, तर्हि संब- 
न्धामवे संबन्धबुद्धिभम इस्युक्तं स्यात् । तथाच न घटेऽन्योन्याभाववेरिष्यसिद्धिः । भन्योन्याभावस्ररूपमेव विरिष्ट- 
इद्धिुसखपादयतीति ब्रुम दति चेत्, तर्हिं तदेव छत्ोषादयेत् । किं भिन्ने किंवाऽभिनने किंवोदासीन इति प्रश्रावसरो 
लिधत एव । यन्न चिते तश्रोरपादयतीति वेत्, वतैत एव । छत्र ? यजन्र प्रतीयत इति चेत्, वदेवाधिकरण भिन्नमभिन्नं 
वेति एृच्छ्थमानस्वात् । ननु-गोस्वादिकमपि तदति तदभाववति वा वतत इति विकस्पस सं भवान्न सादिति 
तथाच तथ्वष्टारोच्डेदभ्रसङ्ग दति चेत्, न; 'बाघरेऽष्डेऽन्यस्ताम्यास्कि च्ठेऽन्यदपि बाध्यताम् । क्त ममव्वं सुसुक्षुणाम- 
निर्वचनवादिना'म्ि्युक्स्वात् । तथासल्यथौन्तरतेति चेत्, न; तश्याः पुरूषदोषस्वात् । न वा तदुपि; "नहि पक्षे पश्षसमे 
षा श्यभिचार' दति न्यायस्य संभवात् । किचोष्पन्नमात्रो घटः क्थ भिन्नः स्यात् १ भेदेन संबन्धाभावात् । नमूष्यस्च- 
मान्नो घटः कथं घटः खात् १ घटस्वेनासंबन्धादिति चेत्, वयज तर्हि घटस्यापि धटस्वस् । किं नदिछन्नम् १ परतीतिर्वसेत 
इति चेत्, न; दत्तोत्तरत्वात् । नतु--"जातसंबन्धशचष्येकः कारः इति न्यायादुस्पत्तिखमय एव चटस्वादिना संबन्ध 
इति---ष्वेन्न; क्षणमगुणस्वधदुष्पत्तिक्षणे निधर्मकष्वसंभवात् । रडधसत्ताकसयेव द्वितीयक्षणेऽन्येन संबन्धसंभवात् । 
किंच घटनिष्ठो योऽन्योन्यामावस्तस्य पटे कथं विशिषटप्रययजननयोभ्य्वं नासीति वक्तव्यम् । विरिष्ट्रययादश्ैना- 
दिति चेत् उस्पत्तिक्षणे दि निषिष्टभयो न इर्यते १ उक्तरकाङे न् इयत इति बेत्तदा तदं स्वरूपसंमन्ध, स्गीकियताम् । 



श्रीमधुसूदनसरस्वतीप्रणीतम् । । ११ 

घटवति भूतले चत्वरीयघटभावयोग्यस्वस्येव कारभेदेन सत्वासस्वाङ्गीकारात् , सवैदाऽयोग्यत्वे घटवल्यपि भूते 
तसरतीलयापक्तिः । तसल्कारूभेदेन तदेव योग्यमयोग्यं चेति वक्तव्य तथात्रापि किं ने खात् ! किंच योगम्यतावच्छेदकं 
सूपमस्ि न वा ? नाद्यः; तख्यातिरिक्तखासं मवात् अनङ्गीकाराचच । नान्यः; तथासति तत्र जनकष्वतथोग्य्वयोग्र- 

हीतुमदाक्यत्वात् । तयोरनुगतरूपावच्छेयवात् अन्यथाऽतिप्रसङ्गात्. । अथ--अस्ति वैशिश्यमतिरिक्तमिति-चेन्न; 
तलेकत्वेऽतिभसङ्गयत् । भिन्नतवेऽनजुगम एव । किंचो्पत्तेः पूर्व की्टगासीद्वय इति वक्तभ्यम् । नासीदिति चेव् , तर्हिं 
तदन्योन्याभावः कथमासीत् ? त््रागभावतज्ाद्यादिवदिति चेत्, अहो शछाघनीयम्रज्ञो देवानांभरियः ! यदयमसिद्धम- 
सिदेनेव साधयति, दष्टान्ते साभ्यसाधनविकृरुतां च न परईयति । अतियोग्यसतत्वकाे संबन्धाभावेनोदिते प्रागभावे 
कं विरोषं ष्टा स दष्टान्तीञ्तः ! अथ प्रख्ये व्यक्तय भावेऽपि जात्तिसिष्टतीति चेत्, तत्कारे जातेः सच्चे प्रमाणा. 
भावात् । नियतं प्रमाणमिति चेत् › नः तदसिद्धेः, बद्यातिरिक्तसख सर्वस्यानिलयताखीकारात् । अथान्तरतेति- चेन्न 
दष्टान्तस्योभयवादिसिद्धसैव व्यासिप्रहदेतुतवात् । पक्षेऽन्यतरासिद्धिवश्ञात् दृष्टान्तेऽपि तदोषस्य संभवाच, तस्य पुरुष- 
दोषस्वाश्च । सकरपदार्थानङ्गीकारे बौद्धवक्निराकरणीया वेद्ान्तिन दति चेत्, न; तेषां युक्तिशरून्यत्वेन नि्मू्वात् । 
ल्यायज्ञाखवत्, वेदान्तिनस्तु श्चुतिं सकरुप्रमाणमुधैवर्तिनीं बद्य चिषयां दठसूलामादाय तदविरूढां युक्तिशरुमावयन्तो 
घ्यवहरन्वस्तव पितामहेनापि निराकर्तुमराक्याः, प्रयुत तेरेव ताफिंकमन्यः सुखनिरसखः। तदुक्तं “एकं ब्ह्माखमादाय 

नान्यं गणयतः क्रचित् । अन्ते न धीरवीरस्य भङ्गः संगरकेङिष्वि"ति । तदेवं भिन्नादिविकल्प्रसत्वान्न भेदसिद्धिः 
संभवतीति सिद्धम् ॥ इति भिन्नादिब्रत्ति विकल्पेन मेद्याथाथ्यैभङ्गः ॥ ७ ॥ 

अथ खविशिष्टे खद्त्तार्वशत आत्माश्रयोपपत्तिः ॥ ८ ॥ 

मनु--अस्तु भिन्ने सेदो वतत इलयं पश्चः । नचानवस्था; सेदाल्तरानङ्गीरारात्तेनेव भेदेन भिन्ने सख भेदो वेत 
देयङ्गीकारात् । नचात्माश्रयः; तद्गेदे तद्धेदानङ्गीकारात् । नच--तद्धिशिष्टदृष्तावंशतो विरोषणख दृत्तिरायातीति- 
वाच्यम्; यद्विशेभ्यश्रत्ति वद्धिरीषणेऽपि वर्तेत दति नियमानङ्गीकारात् › "घटे रूपमिःलत्र भ्यभिचारात्, "दण्डी पुरषः 
कण्डली"टत्र व्यमिचाराचेति--चेन्न; “रूपवति रस, इयत्रेवोक्तस्थलेऽप्युपठक्षणत्वसैव मणिङतोक्ततवादिरोषणत्वस्ी- 
करिऽपसिद्धान्तापत्तः । अथ व्यावतैकत्वे सति क्रियान्वयित्वं विशेषणत्वमिति लक्षणपश्ञे भवदुक्तदोषावकारोऽस्तु नतु 
तलक्षणं त्िरोषणत्वस्य, # तर्हिं ! प्रयाय्यभ्यान्रस्यधिकरणतावच्छेद्करस्व, खकारुनियतग्यावरत्तिबोधजनकत्वं वा विरोष- 
णत्वम् । तच्च विरोष्यवृत्तिधमौनधिकरणतायामपि सं भवयच । तथाचेत्तद्धेदानाधरितोऽपि स भेद्दद्धेदुबताभ्रितो भव- 
तीति-खेत्, न; विरिषटदृततभमेस्य निशेषणांशे दततेरेव विरोषणत्वग्यवहाराटौकिकानाम्, तदतिक्रमे विरोषणतवस 
पारिभाषिकत्वापत्तरुपेक्षणीयत्वापत्तेश्च । अन्यथा (दण्डिनं भोजये लयादावपि चिरोषणस्वसंभवे तन्नोपरक्षणस्वव्यवहारः 
सर्वेषां खोकानां भज्येत । लक्ष्यानुसारेण हि रक्षणं कतेष्यं नतु रुश्चणानुखारेण रक्ष्यं याज्यमू्। तथासति घटस्वादीनामपि 
परथिवीलक्षणत्वापत्ते; । किंच “घटोऽयमि'ति भ्रतील्यनन्तरं जघरस्पराब्याग्रृत्तिः प्रतीयत इति सखीकषियते ष्वया, साच्च 
प्रतीतिः (पटाङ्गिन्नो घट” इलयाकारा । तथाच परभिन्नत्वमपि घटविहोषणं चेस्स्वीङुर्षे तेनापि पुनर्ष्यादत्तिः प्रत्याय्येति 
स्वीकार्यम् । साच किं घरादुत पटाडुवान्यस्ात्? । न परथमकठतीयो; असंभवात् ! द्वितीयपक्षेऽपि किरेषणभूता 
दयादृत्तिः अन्या वा १ नान्यः; भम घावनेऽनवस्थापन्तः, जनदुभवश्च । न प्रथमः; वस्या व्यावृत्तः प्रथमत एव खुदध- 
त्वात् अन्यथा विशेषणस्वायोगात्तदधिकरणतायाश्च तद्ग्यवच्छेद्यव्वे आस्माश्रयापत्तेश्च । पतेन--सकारे नियतव्या- 
वृत्तिबो धजनकत्वमियपि-अपास्तम् ; विशेषणस्यापि सेद ्याद्त्तिच्ुद्यजनकत्वात् , कदाविदुपठक्षणस्यापि जनक- 
स्वाश्च 'दण्ड्ययमासी 'दियादौ स्वाक्ाखेऽपि व्यादृत्तिबुद्धिजनकस्वाच । नच--उपरुक्षणमेव प्रतियोगीति--वाच्यम् + 
काकप्रतीतिं विनापि गृहप्रतीदिवत् प्रतियोगिभ्रतीतिं विनाप्यमावद्खुद्यापत्तेः । नचेष्टापत्तिः; अभावस्य सवरिकल्पकेकये- 
द्यसस्यागेऽपराद्धान्तापत्तेः, निर्विंकद्पकैकचे्यस्य च भ्यवहारानङ्गव्वात् । किंच अलाय्यव्यादृत्तिरियत्र किं येन केनापि 
भल्यास्या उत विशेषणेन १ । नाद्यः वसय सर्वत्र सुखुभव्वास् । न दिती यः आस्माश्रयापत्तेः । किंच प्रतीतिरविंशेषण. 
सुपरुक्चषणं वा ? नाद्यः, प्रतीतेः पूर्वं बिरोषणत्वाभावापत्तेः, ततश्च कथं तेन व्यावृत्तर्बोध्या { न द्वितीयः; भ्यावृत्तिः 
निषटैकरूपानि्वैचने उपलक्षयस्वानुपपत्तावग्यावतैकतापत्तेः कथंवा प्रलाय्यपदयुपादीयते १ नद्य प्रष्याय्या व्यान्र्िरसि, 
सेन खा व्यावतेनीया खात्; काकादीनामपि भदलयाय्यभ्यावुर्यधिकरणताचच्छेदकत्वाच्च । अथ-अवच्छेदुकत्वं नाव 

च्छित्तिप्रलययजनकस्वे, किंतु अवच्छिश्यन्युननतिरिक्तकारीन चिरोष्य संबन्धवत्वम् । एवंहि काकादेरपरक्षणख व्युदासः । 
ग्रहादौ बिरेष्ये काकादिबिरहकाटी नाया अपि व्यावृत्तः प्रतीचा तस्य ञयाचत्यधिकरणत्वन्युनकालीनविरोष्यसंबन्धव- 
त्वात् , दण्डस्य तु न तथा; पुर्षे दण्डसंबन्धनिरहकारीनाया भदण्डिव्यादृततेरभ्रतीतेरिति-चेत्, न; दण्ड्वयमासी- 
द्यत्र दुण्डाभावकाठीनाया अपि च्यादृत्तिु्धेजौयमानतनातर. । नच--तस्छाटीनाया एव भ्यादरततेरिदानीं बोध्यमा., 



१२; अद्वैतर्रक्षणम् 1. 

नत्वं तदानीं विदोषणस्यापि सस्वभरासीदिति--वाच्यम्; इदानीं व्याद्त्तिवुद्छनुस्पत्यापत्तेः । तत्काटीनसस्वेखेदानीं 
खुद्धि भरयहेतस्वात् , हेतुत्वे वाऽसतोऽपि काकस्य -निरोषणत्वेन किमपराद्धम्? अथ- तदानीं दण्ड उपलक्षणमेवेति-~ 
चेत्, न; अपरादधान्तापत्तेः, तदानीं तदभ्यादत्ति प्रति दण्डस्य विरोषणत्वाभ्युपगमात् । किंच पूर्वोक्तवैचिन्ये प्रमा- 
णाभावश्च; उभयन्नापि वैरिष्यजुदधेरविरेषात् । नहि काकवन्तो देवदत्तस्य गृहाः "दण्डी देवदत्तः" इलनयोः संबन्धबोधे 
कश्चिद्विशेषोऽसि । अथ--“काकवन्तो देवदत्तस्य गृहा" इत्यत्र गृहे काकसालन्तायोगभ्यवच्छेदः प्रतीयते, नतु तद्यो- 
गमान्नम् । सच तत्र कदाचित्काकसंबन्धे जाते काकविगमदश्चायामण्यस्तीति तत्रापि तत्मतीयत एव । तथाच तस्मतीलया 
तत्न काङस्यालयन्तायोगभ्यावृत्तिरपि बोध्यते; तदानीं तसासत्र सस्वादेव, दण्डी पुरषं इत्यन्न पुरषे न दण्डाल्नता. 

योगभ्यवच्छेदः अतीयते किंतु दण्डसंयोग एव । सच दण्डविगमदश्चायां तन्न नास्तीति तत्र भ्व्येतुं न 
शाक्यते । भवएव तत्र तदा दण्डयोगरहितध्यादृक्तिनं प्रतीयते नवाऽसि तदानी च्छयैव दण्डयोगरहितत्वादिति- 
चेश; एवं कट्पने प्रमाणाभावात् । अतीतिरेव कदिपिकेति चेत्, न, विरोष्यक्ियान्वयिनो विशेषणत्वम् 
तष्ठन्यस्योपलक्षणत्वमिलतावति प्रतीतेरपपत्तेः । अतएव ‹खूपवति रसः इलयत्र सस्वेऽपि म॒ विशोषणस्वम् , 
विरोष्यक्षियान्वयित्वाभावात्, अविधमानस्यापि दण्डस्य . 'दण्ड्ययमासी 'दिल्यादौ विक्ञेषणत्वात् । किंच काकादे- 

रपि यद्! योग एव तात्पर्य तदा का गतिः ? तद् विशेषणमेवेति चेत् , तर्हिं तदुभावद्क्षायां व्यावृत्तिबोघो न खात् # 
भसि च तन्नापि बोधः | नहि काकापगये देवदत्तगृहमितरभिश् म॒ प्रतियन्ति । किंच यदि भ्यादृत्तिघरितं विरोषण 
तदा कथं पूर्व प्रतीतिः खात् , व्याद्रत्तिबो भो नास्ेवेति चेत् , न; विरोषणत्वेन विरोषणबुद्य भावे विरिष्टवैरिध्यङुच्यना- 
धत्तः । नच~-विरोषणतावच्छेदकप्रकारकं विरोषणक्ञानमपेक्षितं, नतु विदोषणस्वप्रकारकमिति--वाच्यम् । विरेषण- 
स्वाग्रहे तद्वच्डेदुकप्रकारस्याण्यग्रहापत्तेः । नच वस्तुतसथेति- वाष्यम्; क्रापि विरोषणस्वाम्रहे वस्तुत हत्ययेवा- 
सिद्धः । नच-पवेते वहवयग्रहेऽपि बद्धिभ्याप्यत्वग्रहवदिदं खादिति--वाच्यम् ;. तन्न इष्टान्ते बहिव्याप्यत्वाजुभवेन 
तस्घंस्कारसंभवे बिशिष्टबुद्धेः संभवात्, इह तुं प्रथमिकविरोषणबुदधर्विष्चायंमाणत्वात् । अस्तुवा तत्राप्यनुपपत्तिः । 
तस्माद्विशेष्ये यद्न्वेति तदन्वयिस्वे स्येव विशेषणत्वं रोके सिद्धं निर्वहति, तथाच तद्धेदुविरोषणके विशेष्ये तरेदनर- 
न्तावेदातः सखवाश्रयतापत्तिरिति सुरक्तं भगवता खण्डनङृता । अन्यदीयवचनं तु तदबोधविज्नम्भितमिति सर्वमवदातम् । 

इति खबिशिष्टे खघरत्तावंश्चत आत्माश्रयोपपत्ति; ॥ ८॥ 

- अथ विचिष्टयृत्तो संबन्धाुपपत्तिः ।॥ ९ ॥ 
किच तङ्धदविशिषटे स भेदो वर्तेत इति वदन् शष्टव्यः किं तद्धेदसत्र संबद्धः सन् निशेषणमरुतासंबदः!। न 

चरमः; अतिप्रसङ्गात् । न प्रथमः+ संबन्धस्यैव तिचार्यमाणत्वात् मेदस्यान्योस्याभावसय निदयस्वेन निलसंबन्ध- 
त्वात् असंबन्धपक्षसयाभराततिरिति चेत्, संबन्धिनो घरादेरनियत्वेन निलयः संबन्ध दइलयस्थेवासिदधेः । अथ-अतीते- 
नानागतेन च प्रतियोगिना बिरिष्भ्रतीतिदशेनाद्िदिष््रतीतेः संबन्धासाध्यत्वम्, अन्यथा श“घटख भरागभावो धरय 
वेस ' इल्यादिप्रययो न खादिति-चेन्न,. भप्रदयुतपन्ने पदाथ उपरक्तग्रल्थजननयोग्यष्वस्यासंभवात् , संभवे वा धर्मि- 
मात्रापरापापत्तेः । ग्रिच तत्रापि वञ्छानमेव निरिष्टप्रययो्पत्तौ हेतुमतु घयादिरन्यथाऽसतएव जनकत्वापत्तौ जिव. 
मसद्भादिना । नञु--उल्वस्सयते घटो विनष्टो वेति त्वया भरतीयते नवा  । नेति अुवाणोऽपहवज्त् पक्षपाती, प्रथमे 
अतीयते तथापि संबन्धः, तदेव कथमिति तु न पर्चचयोगावकाशः; वस्तुखभावसख तादशरवात्, प्रतीतेरेव च वस्तु 
सभावनियामकत्वादिति--चेत्, न; सरवादरैतवादिनं परयसिद्धः, भतीतिमात्रस्य च वस्स्वसाधकत्वात्, खभाववाद्ा" 
प्रतेश्च. । नच--यथाऽनुद्यज्नयोरपि संबन्धिनोः समवायः भ्रागासीदेवसुषपननस्यापि घटस्य मेद संबन्धः सा्ेदिको मवति, 
तांस्तु विरोषः-समवायः संबन्धिभिन्नोऽयं तु संबन्ध्यातमको ज्ञानतिषययोरिवेति-- वाच्यम्; तन्न हि संबन्धिभि.+ 
फरत्वादेव तदृ भावेऽपि संबन्धसस्वे न. विर्ध्यते, अत्र तु स्वरूपसंबन्धस्य संबन्ध्यभिश्रव्वे तदसत्वे सत्वाजुपपततेः 

समवायल्ञानबिषवस्थटेऽपि विप्रतिपत्तेश्च । नचाथान्तरता; इष्टान्तस्योभयवादिसिदधस्थैव साधनोपयोगिव्वात् । अन्यथा 
स्वाभिप्रायमवल्कन्य .यत्किवि दूषणस्य सैव श्रक्यत्वात् । .दथाचाऽसिद्धमसिद्धेन साधयतो महानैयायिक तव + 
पुव च सति “रूपवति रूपं" रसवति रस्त" "गवि गोस्वमि"टयादिकमपि कथंचिदुपरक्षणपक्षएव योऽयं नतु विक्षेषणव्व- 
षके; अंशतः स्द्श्यापततर्क्तत्वात् । ननु-भस्त्वभिन्ने भेदो वतैत इयेवोत्तरम्, नहि -खस्मादपि घटो नभिः । 
तथाच घदादिभिन्ने घटे पटभेद बतत इति -अश्ोत्तराथैः संपधत इति-ेत् , श्नान्तोऽसि नितराम्, यस्पररभ्ाथे- 
जवुध्वा परिहरसि छलवादीवान्याभिभ्रायेण -प्रयुक्तख चचनस्यान्यमर्थं वर्णयन् कुतोऽस्य नवकम्बलस्वं दुरिद्रस्वादिलयादि । 
भहि घटा्धिशने घटे घटाद्भिन्ने वा घटे पदमेदो वर्तेत द्रति प्रभाः । किं तर्हिं परात् भिन्नेऽभिन्ने.वा घरे प्ररमेदो 
वतत इति ।'तथाच पररिभावयस्वाल्लानम् । नच एवंबिभः प्रक्नो न युक्तिभनान्+ . नेोधितावच्छेद्रकप्रकारेणोपस्थितस्य , 



श्रीमधुसूदनसरस्वतीप्रणीतम् । १३ 

धर्मिणो विश्दप्रकारावच्छेदेन प्रशरस्याऽदृष्टचरत्वात् । नहि भवति छन्मयोऽयै घटो वद्धिमयोः न वा बाह्मणोऽयं चेन्नः 
दमद्धो नवेति वा । भन्यथा विज्ञानास्मकं बह्म जडं न वा, सुखास्मकं बह्म दुःखात्मकं न चा इति परच्छतो युक्तिशते- 
भाषि त्वया साभ्यमानेऽपि वि्तानसुखात्मकत्ये एृष्छानिवृत्तिनं स्यादिति- वाच्यम्; घटपटयोः पारमाथिकमेदासिद्धौ 
विरोधितावच्छेदकम्रकारेणोपस्थितेरसिदधः, सिद्धौ वा विरोधाभावापत्तेः । मम तावत् सिद्ध इति चेत्; न; देहाव्म- 
भावेन त्वसिद्धेन दत्तोत्तर्वात् । “ग्रन्मयोऽयं घटः इयादौ तु यदा घटादेस्तेजोमयस्वा दिविधित्वं न निश्चितं तदा भरश्नो 
भवयेव 1 अन्यथा शब्दो निल्योऽनिलो बेल्यपि प्रश्नो न खात्; शब्दस्याऽनिलेकरूपत्वात्, तव मते मीमांसकमते चै 
निदेकरूपत्वात् । यदि च तत्र विध्रतिपत्तितः प्रश्रं खीकरोषि, तद्य॑त्नापि विभ्रतिपत्तितस्तं स्वीङकर । ज्ञानात्मकं बधं 
जडं नवेलयत् प्रश्ने न जडमिलेवोत्तरम्, ङतः ? इति प्रभे तद्धिर्ढस्वादियिवोत्तरम् । यदित्थं तत्तथा यथा तमःध्रंका- 
श्षाविति जातेन चोत्तरेण तस्य अमनिन्र्तिमैवयव । नच पुनः अश्नावकाश्षः; भ्रमस्य निचचत्तत्वात् । तथा तवापि ्र्टर्भ॑मं 
इति चेत्, यदि विचारे छते पटाद्यो भिन्नो भविष्यति, तदा तथेव, अन्यथा तु तवैव विश्रमः, भश्चस्तु ममो- 
पपद्यत एव । नच्- मेदः ऊत्र वतत इति प्रक्षे यत्न प्रतीयत इस्युत्तरं, कुच प्रतीयत इल्यत्र यत्र वतत इव्युतरमिति-- 
वाच्यम्; तदेवाऽधिकरणं भिन्नमभिन्नं वेति अश्र संभवात् । नच-- प्राभाकरं प्रयेतदुत्तरम् तं अरयवयग्यादेः 

परतिबन्दिस्थानस्य बिधमानस्वात् । बुुरूढवेदन्तिनस्वु खण्डनयुक्सयेव निरसनीया इति-सामरतम्$ वितण्डामाभिंलयं 
चदतो मायावादिनः प्रति पुनः पथैदुयोगानवकाश्चात् "स्वया नेर्वाद्यं तैदूषणीयमिःलयस्यामेव नियमस्थितौ कथायाः 
भततस्वात् । किंच खण्डनयुक्तयो ब्रह्यवादिभिरेव प्रयुक्ताः कार्य साधयितुं समथः नत्वन्येन चक्रमिव विष्ण्वतिरिक्तेन । 
नच--मेदः प्रतीतो नवा, यमधिङ्कलय प्रक्ष इल्यादिरूपा युक्तित साक्यत इति-- वाच्यम्; प्रतीतिमान्नस्य वरूवसाध- 

कत्वात् अश्नेऽपि युक्तयभावात् । किंचैवं सति खण्डनयुत्ती नामेव बरन्वं स्यात् । तथाच तद्भादिन एव. जेत्रता । 
नच--मया स्वव्यक्षनिराकरणे ममेव जय दति--वाच्यम्; मस्पश्चस्य स्वया निराकतैमशक्वत्वात्, जयप्रला्ाभावाव् 
तावतापि च तन्न भिणैयाखाभात् । नच--अनुन्मत्तेः सह तस्वनिणेयः कार्य इति--वध्यम्; मायावादिनोऽपि' 
तथाव्वात् । तेषामुन्मत्तस्वेन वा तथष्वे का भरत्या विचायैमणे त्वमेवोन्मत्तः यथास्वरूपात्माऽनिज्ानित्वात् । 
तथोक्तं "अन्यथा सन्तमात्मानं योऽन्यथा प्रतिपद्यते ॥ किं तेन न छतं पपं चोरेणत्मपहारिणा ॥' शतथा मन्यन्ते ये 
स्वमात्मानं विभिन्नं परमेश्वरात् ॥ न ते पशच्यन्ति तं देवं श्ुथा तेषां परिश्रमः इलयादि । तक््निणैये च कियमाणे 
खण्डनदूषणमवदयमुद्धसैश्चमन्यथा तत्वनिणैयसय क्मदाक्यत्वात् । नच तदुद्धठुं र्यं परकेणापीस्युक्तम्, । वक्ष्यते च ॥ 
इति खविशिष्टवृत्तौ संबन्धालुपपत्ति; ॥ ९ ॥ 

अथ भैदद्चावभेदतिबन्दीनिरासः ॥ १० ॥ 
- भनु--सर्वाभिन्नं ब्हमियत्राप्यभेदो नाम धमो भिन्ने बरह्मणि वतैत उतभि, आये यद्रह्य पूरवं भिक्तमासीत्तस्कथं 
पश्वादभिन्नं स्यादिति विरोधः, द्वितीये तेनैवासेदेनाभिनोऽमेदान्तरेण वा । आदये तव भात्माश्रयत्वम्, द्वि तीयेःऽ- 
नवस्था । अपिच यथ्ेकदा सर्वेऽमेदम बह्म परिरभ्भन्ते, तदा किमसेवादभिन्ने कोऽमेद् इति तेषां वत्तावन्योन्यफोरहलं 

कः समादध्यात् १ अमेदभूयस्तवे चः मेदपर्थवसानमिवयधिकं वूषणमिति--चेश्न; भपश्चस्यानिर्व चनीयस्वेन तेन बक्मणोऽ- 
मेदानङ्गीकारत्; अन्यथा अपञ्चष्यापि सत्वस्ीकारापत्तेः तदभावे केन सहभेदो निरूप्येत ? मेदसि स्वीक्तः 

स्यादिति चेत्, न; प्रपचनस्यानिर्वच्नीयस्वादेव । तृतीयः पन्था नासीति चेतर, न; अधिष्टानत्वस्य बिदधमानस्वात् । 
तदेव कथमिति चेत्, श्णु; समस्तजमदाकारपरिणममानाविद्यादिषयस्वं * तत् । तथाच. तप्वज्ञानेन सतिङासाक्षान- 
निबत्तौ बाधावधिस्वेन ब्रह्मावदोषः । रज्लश्ताने सविंरासतदक्ताननिनर तौ रज्ववरोषवत् । तथाच न कस्याप्यमेदः ङुत्रः 
चिद्धतेत ` इति इृत्तिविकव्पकारी कथं ̀  नोपदासा्पदं षरसिद्धान्तानभिन्ञः खात् । किंच घटादभिन्नो घट इलत्र 

इृत्तिविकद्पे यदेवोन्तरं स्वया दीयते, तदेव मम भविष्यति । तत्र चोत्तराभावे षएुकाभावाद्रयमपि नस्यादिति हा कषटमूं 
तच ! तत्र चभेदो नाम धटसरूपमेवेति यदि ब्रूषे, भस्माकमपि भ्रपन्नामेदो बहस्वरूपमेवेद्युत्तरमस्त्, नच तथाः 
स्योन्याभावरूपो मेदः संभवति; तस्य इृत्तिमत्वेन स्वरूपातिरिक्तरवेन च भिज्नादिवृत्तिबिकश्पसंभवाद् । नत्--लक्तं 
मयान्योन्याभावरूपमखं इक्तिलिकल्पदृषणगणकुण्डितशक्तिस्वात् › स्वरूपसेदाखमादायैव योषे तथा घटसखरूपसैव 
मेदष्वाङ्गीकारे बृ्तिविकल्पञुदरणमस्त्विति- वाच्यम्; अ्थौन्तरतपत्तेः अन्योत्यामावभेदे बिभ्रतिपत्तौ स्वरूपभेद्> 
माद्य परिहरतस्तव । नच नस ॒पुरूषदोषस्वम् ; तावतेवास्माकं जयग्यवहारात् । तत्वनिणैयस्तु शुद्धसतवैः सह 
करणीयः । किंच सुखमुद्णमपि कतमरक्यम् । भन्यसाका्ुस् भावस्य. घटसख मेदस्वेऽन्यस्ाकाष्कुतापत्तौ समाव 
ब्याघातापत्तः । नच्च-त्रह्मणोऽभेदस्ल भावत्वे घटाभिन्न ब्रहमेखन्यसाकाष्कुतापत्तस्तस्येति--वाच्यम्; घटस्याविद्यानिः ' 
लिभिततवेनब्हममिरूपकतवानङ्गीकारातु । नद्ण्डे बिदेकरते बर्मणिः अग्नितीये कस्यनिभिरूपक्वसंभवः । यदि च 



१४ अदवैतरल्नरश्चणम् । 

घटो भिज्ञोऽसि तदा कथमेभिन्ता, यदि नासि ततः पथश्च तदा कखकाष्कुा स्यात्, तव तु परख षथक् विद्यमान- 
स्वात्र तत्साकाह्ुवं घटस्य यदि स्यात्तदा स्व भावभ्या घातापत्तिरिति । तस्मादस्थाने प्रतिबन्दीप्रहमहस्ते परतिद्धास्तान- 
चबोधङ्तः । नन्ु-घरत्वेन निरूप्वमाणो धटोऽन्यानपेक्ष एव, सेदत्वेन निरूप्यमाणोऽन्यलाकाङ्कोऽस्छ को दोषः 
अकारसमेदेनोभयात्िरोधपत्, कैवं मम मते घटत्वभेदस्वयोः प्रकारमेदोऽप्यस्ि, तव मते सोऽपि दुरम इति--चेत् 
न, घटत्वातिरिक्तख मेदस वक्तुमशक्यत्वात् । यदि च घटत्वातिरिक्तो घटद्त्तिधमो मेद्स्वं नामातिरिक्तमङ्गी- 
श्यते, तदापि शरव्यं किमसौ भावरूपः, आहोख्िदृभावरूपः । आये द्भ्यादिखूपत्वे गुणादावसंभवो योज्यः | 
अविरिक्तत्वेऽपलिद्धान्तः । द्वितीये ऽन्योन्याभावो वा संसगाभावे वा । आये षद्कुय्यां प्रभातायितम् । 
द्धितीये भगभावप्रध्वंसयोरनङ्गीकारेऽल्यन्ताभावः परिशिष्यते । सोऽपि परख वा स्यात्, पटादेव का । नाद्यः, घटः 
प्रयद्यन्ताभाववान््, धटः प्रयो नेखनयोः प्रतीलोर्विरक्षणत्वात् । द्वितीयेऽपि वेधम्थं मेदस नामान्तरकरणम् । 
तत्रापि दृत्तिविकव्पस्तुल्य एव । तस्येव च मेदव्वभुव्ितम् ; आधाराधेधप्रतीत्यनुरोधात् । स्वरूपसेदपक्षे चाधाराघेय- 
प्रतीयतुपपत्तिः; अभावस्रोच्छेदभसङ्ग्र } अधिकरणस्वरूपेभेव मेदुद्धिवत्तुद्युपपत्तेर्जितं बुद्धवन्छुना; तथाच वृश्ि- 
कभिया परायमानस्याद्चीविषञुखे निपातस्ते । तसार्खररूपमेदे प्रकारभेदेन परिहारोऽषङ्त एव । किंच कसद्धेद् 
इत्याकारा तावदस्स्ेव । तथाच स्वरूपस्य साका्कुतापत्तिदुंवौरा । तवाप्यभिन्ने ब्रह्म केनेत्याकाङ्का विद्यत पएयेति 
चेन्न; निबिधपरिच्छेदद्यून्ये बह्मणीदरग्रश्रस्यासङ्गतस्वात् । तथाप्यचिद्यादक्षाणां संभवतीति चेन्न; तन्नाष्येतस्य 
सदरपत्वादेव । अध्यसशख च घटादेरधिष्टानखरूपखत्तयेव सरदं॑तत्स्पूरतिः, रूपान्तरं तु तस्यानिर्वचनीयम् । अधिष्टन, 
क्ञाननिवाज्ञानतद्टिकदपान्यतरस्वं न तत् । तथाच तत्र सापेक्षस्वं ब्रह्मणो वदन् बाङेरप्युपहसनीयः । किच मेदविशे- 
परणिका घटवरिरोष्िका प्रतीतिरस्ति । नच भेदे सा घटेत 1 घटनायां वा वण्डीव्याद्ावतिरिक्तषिशोषणस्ीकारे इचिस्ते 
श्रमाणं न स्वन्यत् । तथाच मायावादिना लह योद्धुं सखरूपभेदमख्मन्यदीयं गह्णतस्तव विरीषणमाच्रोच्छेदमपदयतो 
महान् उ्यामोहो विद्धञ्निरवातः । "अभिन्नं बह्ये"लयमेद विक्षेषणेदधा इुद्धिसव मतेऽपि कथमिति चेन; विरोषणविरोष्य- 
भावानङ्गीकारात्र । प्रतिबन्दी्रहेऽपि च दोषानुद्धरणात् । यः परिहारसव सतु ममापि मविष्यतीति चेन्न; एकमत 
परिरेषापत्तेः । मम च सर्वन्यवहारातीतनिधमेकसप्रकाशविन्मात्राभ्युपमम एव परिहारः । त्वयापि च तयैव 
स्वीकारे मच्छिष्योऽसि, जनङ्गीकारे एथगेव परिहरसत्वया वान्यः । तथाच प्रतिबन्दीअदभहो ब्रथेवेति ॥ 
इति मेदवत्तावभेद्भ्रतिबन्दीनियसः ॥ १०॥ 

अथ मेदखरूपत्यनिरापः ॥ ११ ॥ 

किच मेदः स्वरूपमिति वदम् प्र्टम्यः किं खरूपं मेदेऽन्तर्मवति, स्वरूपे वा भेदः । न प्रथमः; खरूपभ्यवहार- 
रोपप्रसङ्गात् । द्वितीये ठ मेदभात्रं बा सखरूपेऽन्तमवति अरतियोभिधयितं वा न प्रथमः; भेदमात्रस्य प्रतीलयनारूढ- 
श्नात् । तस च स्रूपान्तमविभिधीयमानेऽविवादष्त्, भ्यावहारिकस भेदस्य चिचार्थमागस्वात्र् । श्रतियोशिषरित- 
भेत् खरूपेऽन्तमैवति, तथाच पटदधेढ् दवरूपस्य तख षटसखरूपत्वे पटद्भिन्नो धट दलेव खात् । तथाच भेदाय 
धावता विपरीतं छतं खादिति परिभवेयान्ञानम् । षवे घटाप्पटमेदेऽपि द्रष्टभ्यसम् । तथा जगद्धटमेदेऽपि जगतो घय- 
त्मता प्रहिपादिता खात् । नजु--पटः प्रतिषोगी यख तत्खरूपं भेद दइस्युस्यमाने त्वयेव सेदु; कण्ठोक्तः स्यात् 1 नद्य 
मेड बहु्रीहिसमासो भवति । तथाच समद्यममानपदाथे भूताप्पटन्तदन्यपदार्थो घटो भिन्नल्वेन प्रतिपादितो भवयेव 1 
समखमानपद्ाथा दन्यसेव नडुबीद्यथत्वात् । नहि 'चिश्रगुद॑वदत्त' इत्युक्ते विश्या गवापि देवदत्तस्याभेदः अतीयते 
कं तर्हिं ! गोर्विशेषणत्वमात्रम्र । प्रहृतेऽपि पटभेदप्वेन षटखरूपे निर्यमाणे प्रटसख ॒विरोषणत्वमात्रमभ्युपगतं 
नस्वभेदोऽपि, एवं धटसखरूपभेदप्रतियोगी पट दषयुक्े कथं पटस्य धटात्मस्वम् ! पूर्वयुक्तेः सस्वाव् । तथाच 
यचदराक्यमुच्चायै त्वया परखरूपे धरस्वसूपे च घटः पटो वान्तनिवेशनीयसेन तेन त्वह्रचनेनेव तयोर्भेदो 
ग्यवस्थापनीय दति यथा यथा तव मेदनिरासाय यलस्तथा तथातिषष्टबारुक इव ते पुरोवतीं मेद- 
इति । अन्रोच्यते---चिरःस्वरूपो राहुरि'यत्र दिविष्ठचन्दसखरूपो अलचन्द्रः;, महाकाश्चस्वरूपो घटाकाशः, 
कश्ुभरीवादिस्वरूपो घटः, बिदरयः युर्षः; इष्ण हश्वरस्वरूप, दयादौ च बहुनीहिसमसेऽप्यसेद् एव भ्रतीयते । 
नहि राहुरिरसोभेदमभ्युपेषि । तथान्येषामप्युदाइतानामभेदमभ्युपगच्छसि । भथ तत्रामेदख अमाणसिद्ध. 
हवादेद्जुद्धिरविच्यापक्षे निविशते जौपचारिकीति मन्यसे वा, तहिं धटयोरपि तथैव स्वीकलमर्दसि तावता पितुस्ते 
का हानिः ! तथाच मेद्साधनाय भरयुक्तो बहुबीहिरगिच्छन्तं रस्दन्तमपि त्वामभेदुं प्राहथतीति स्वदीयमन्नं त्वामेव 
भहरतीति महस्कोदुकम् । किंच बहुबीहिरपि खरूपं सेवं बदला सयाऽभिधीयते न व्वस्माभिः । तथाचासानू 

भति निरङुयोज्याञ्ुयोगः हृत इति परिमावय । वथा स्वयानुवाद्ः हत हति चेत्र, ततः किं; नद््ुवादमात्र 



श्रीमध्ुसूदनसरखती मणीतम् । १५ 

निबन्धः, तथासति परपश्चनिषेधा्थं कोऽपि नानुवदेत् १ किंच चित्रणुरि्च्र गौ विरोषणम्, किं तर्हि? 
उपलक्षणम् । अन्यथा तद्ुणातद्णसंतिक्ञनबहब्ीदयो्ैदो न स्थात् । मवद तथा तथापि भिद्ाऽस्तीति चेत्, 
तथापि तवा्ञानमेव, सोऽपि खरू¶ बान्योऽन्याभावोः वा नाद्यः; प्रतियोगिषरितस्य स्वरूपान्तभौवे सेद् एव, 
सेदमात्रख च बुद्धनारोहाव, तत्रापि बहुनीहिखमासेन सेदोपादाने पूवदोषान्न निवसे । न द्वितीयः; स्वरूप- 
भेदमादाय योस्य इति परतिक्ताहाम्यपत्तेः। वृत्ति तिक्पश्चालुवतैत एव । तथाच यद्यदेव खया मेदपरतिपाद्कयुदा- 
हरणीयं तदेव खरूपभेदपल्चेऽमेदपर्यवखायित्वेन त्वां प्रवयुदाहार्यम्र । किंच कचिचेदधेदो निरूपणपथमगात्ततः 
स दृषटन्तीकर्तं युक्तः । बद्यैतनाचन्येवां परस्परसेदं स्वीकरोति ॥ धटपय्योः परं न स्वीकरोति । ततः कथं तमिदं 
इष्टन्तीकुरवन्न रजसे । तदुक्तं भगवता खण्डनङ्ता--“नानात्वमवरम्ड्यापि वदृलद्ैतवादिनि । जसिद्धमेदा- 
आघातः पतेदापाद्काल्डृतः ॥'° इति । किच ख रूपस्य मेदस्वे तखान्थसाकाङ्कुतापत्तिः, साचानिष्ठा; एकख वस्तुनो 
देरूप्यसंभवत् । अथ-ेयमन्यसाकाङ्कूता नाम ? घटादयो निष्परतियोगिकासत एव चेदधेदाः स्युस्तदा सभरतियो- 
गिकाः स्युः । अभाववस्समवायवक्रेति--चेत्, भवन्तु नाम सप्रतियोगिकाः, तावता न नः किंचिद्वाध्यत इति चेन्न, 
स्भावभ्याध(तापत्तः, रोकव्यवहारग्याघातापत्तेश्च । किंचिद्धि सप्रतियोगिकं करचिश्निश्परतियोगिकमिति रोकम्यवहारः । 
लोकव्यवहारे च वाद्रिख न्रिद्तिखव । 

नचु-खाभावाभायेन चिरूप्यमाणा घटादयोऽपि सप्रतियोगिकासथाच को दोष इति-चेत्, तर्हि वद्वदेवेतर- 
निरूपणाधीन निरूपणा स्युः सप्रतियोगिकत्तानसान्ननिषयाश्च स्युरिति । नच--सप्रतियोभिकपदार्थोऽपि प्रकारान्तरेण 
त्षायते, यथाऽभावः समवायो वा प्रमेयत्वादिना, तथा किं न खादिति--वाच्यम्; यथाऽभावस्वेनामावज्ञानेः 
प्रतियोर्यपेक्षाव्यं भाविनी, तथां घरत्वेनापि तञ्जताने' भतियो गि्ञनावेक्षाप्रसङ्गात् ॥ नहि धटत्वादन्यद्धेद्स्वं नाम । 
तथाच स्वासमानसुपारुभख येन तथातियममङ्गीकूलयापि खयमेवान्यथा भ्रङूपसि । अथ व्य सप्रतियोगिस्वं निध्परति- 
योगित्वं वा वस्तुनः खाभाविकमेवेति नङ्गीङकमैः । कं तहिं ? यश्मरकाराचच्छेदेन यज्नं नियमतो यद्विशिष्टज्ञानम- 
पेश्चते तत््मकारावच्छेदेन तद्वस्तु तद्मतियोगिकमिति बूमः + तथाच स एव घटो घटत्वेन ज्ञायमानो नान्यदिशिष्टलाच- 
मपेक्षते, अतो घटल्नच्छेदेन निष्प्रतियोशिक इघ्यभिधीयते । स्ाभावाभावत्वेन तु ज्ञायमानो धयो नियमतः 
ह्वाभावाभावज्ञानमपेक्षत इति तेन प्रकारेण सप्रतियोगिक पएवेद्यभि धीयत इति । यद्यपिच चड्धस्वेन वहिक्ञनमपिं 
कदाषिदूम श नमपेक्षतेऽनुमितिरूपमतो वह्धितवे नापि वद्धिः सप्रतियो गिक एव स्यग्देद्यत उक्त--नियम इति । 
नहि प्रायक्षिकमपि वह्धिपवप्ररारकं धूमन्छान पक्षि, येन धूमो वद्धः प्रतियोगी स्यात् 1 यद्यपि च वहधिष्वनिर्विकस्पकं 
वह्िस्वतरिशिष्टानं निय मतोऽचेश्चत इति वह्धित्वम पि वहिः भतियोभि स्यात् , तथापि न तद्विशिष्टक्ञानमिलयेक्षणीय- 
शाने वैरिथ्यं विरोषणसुपात्तम--इति, मेवम्; एवंभूतग्रक्रियायरं मानाभावात्, स्बुद्धिमात्रविकृदिपतत्वेन परख 
तत्र विश्राक्वाभावात् । रिच भतियोगित्वं विरोधि्वं, नच घटपय्योस्तदसि । अथ नियमतस्तञ्छानाधीनज्ञानविकष्य- 
त्वमेव वदिति चेत् , तिं घटख पटक्ानमन्तरेण ज्तानं न श्यात् । सेदस्वन्ताने तथेव चेत्, तदक घटस्वादृधिकं तथाच 

सिद्धोऽन्योन्याभावोऽधिकः । अनधिकत्वे तु स ॒दोषस्तदुवस्थः । जथ सेदशड्दवाभ्यस्वं तदिति चेत्, अआन्तोसि 
नितराम्; भवयक्षद्ानविषयो सेदः ® इति एषे मेदशब्दवाच्यत्वं यदुदाहरसि । न्ययं घट इति क्ञने धरशब्द्वाच्यत्व- 
मपि स्फुरति; तद्य पूर्वं नियमेनोपस्थितौ मानाभावेन भलक्चच्वाने मानाभावात् । तथग्च धेघनमात्रमेतत् । किंच 
यच्न्यज्ञानसापेक्षप्रती तिविषयस्वमेष नियमेन भेरोधित्वं श्यात्; तर्हिं गोत्वाश्चस्वयोनं तरिरोषित्वं खत । तत्र 
सहानवस्थारक्षणो बिरोधसतव्छतश्च श्रतियोश्यलुथोगिभाव दति चेत्, तद्चेकरूपानिर्चचने काड्दुपरवृर्य युपपत्तिः 
घरसरादीनां च सप्रतिवोरिष्वे ति भ्रतियोगिनिष्परतियोगिव्यवहारस्य लोपः स्यात्। नच--यत्पदाथख यदसाधारणं 
वाचकयद तसत्तिमनिपितं यत्तश्रकारकल्ानस्य विरिष्टत्तानसापेक्षत्वनिरपेश्चस्वभरयुक्तं वद्धभिष्यतीति-- वाव्यम्; दण्डी 

शष ति विरिष्टदुदिनिषयत्वे नियसेन दण्डसविकव्पकन्तानपेश्चणेऽपि सम्रतियो गिकस्वव्यवहाराभावात् › प्रभेयपदेन 
च संयोगेऽभिधीयमानेऽन्यसायेक्षध्वाभावेन संयोगख निष्परतियोगिकस्वापत्तेः । संयोगपदेनाभिघानेऽपरेक्षासीति चेन्न 

संयोगख तथाखभावत्वदद्धटस्यापि सथासख्रभःवस्वे नियमेनान्वयप्रतीति चिना श्रतीयगुपपत्तेस्क्तप्वात् । तत्सिद्धमेतद् 
घटादय एव खरूपभेदारथप्वेऽन्यसाकाद्कुतापत्तौ स्वभावब्याघातयप्रत्तेरिति । किंच यदि स्वरूपं मेदः, तच्च नाना, 

नच तश्राजुगतमेक रूपमसि, तथाच कथं तन्न सेदपदस्य समयम्रहः ? किं यख्किविस््वरूपे तद्भहः, फ वा सकर~ 

खरूपे ! श्र थमे च विनिगमनाविरहः, द्वितीये सकरुरूपथरती यसंभवः; स्वरूपत्वसयेकस्यानङ्गीकारे सामान्यङश्चणाया 

वकुमशक्यश्वात् । अथ--सखरुपस्वसेकं सर्वस्ख्पेषु स्वीकरणीयमन्य था समयम्रदाय सं भवापततः । नच तदनिवै चनम् ; 
खनिषठसलन्वाभात्रासमानाभिकरणभर्मैनष्वस्य , तख सुवचत्वात् । सस्यच्रायमरथ;-+स्वनिष्ठो भो भमेसस 
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योऽदयन्ताभावस्तदसमानाधिकरणधसवस्वमिति । अतणएव न घटरूपं पटः$ तख पटतिष्टधमीत्यन्ताभावसमानाधिष्ठर- 
णधर्मेषसात् ॥ न वा घटान्तरस्वरूपं षटान्तरम् ; तत्राप्येकतरधर्मखापरत्रायन्ताभावनेययादिति- चेन्न; खरूपमिति 
प्रयये उक्छरूपस्ा भावात्, स्वरूपत्वख च श्रद्त्तिनिमित्तप्वे स्वरूपराब्दात्तस्मकारकञुद्छपत्तः । नचेष्टापत्तिः; तथानुभवा- 
भवात् । बस्तुमाघनं प्रतीयते ततः। नच खरूपतवश्रुपलक्षणस्; उपरक्ष्यत्तवच्छेदकसैकस्याभावेनानजुगमापत्तेः । 
किच खनिष्टधमीयन्ताभावासमानाधिकरणघर्भवस्वमिलयत्र खशब्देन सकर्वस्तुगरहणेऽसंभवः यक्छिचिद्धहणेऽन 
गमः । खत्वसैकख्याशस्यलिर्दनत्वेन तत्रापि पयैनुयोगघास्यापत्तः । किंच तादशधर्मवस्तं च घेः घरस्ववस्वं पटे 
पटत्ववत्वं भविष्यति, वच्च ननेति छथमनुगतं तत्स्यात् ? तथाच. शिष्यधंधनमेव केवरुं भवतः ।. किच खनिष्टधमौलय- 
न्ताभावाप्तमानाधिष्रणधर्मवस्वे धमरन्तराखीकारे तलैवासंगहः । खीकारे च्रेधावनेऽनवस्था। यत्रैव विश्चान्तिस्येव 
खरूपतवाननिवृत्तिः । किंच प्रमेयघ्वाभिधेयत्वयोः खरूपरञ्दवाच्यत्वामवप्रसङ्गः; तत्र सर्वथा धमोन्तराऽनङ्गीकारात् । 
अथ--असि भमेयत्वमभिधेयत्वेऽभिधेयत्वं च प्रमेयसे इति--चेश्न; तस्यालन्ताभावखःप्रसिद्धत्वात्, तेन रक्षण- 
गमनस्यासंभवात् । नु --असि तयोरपि निव्यस्वं धर्मैः तख चालन्ताभावो घटादौ तेनासमानाधिकरणं तदेव तत्न 
श्वरूपखम्रिति-- चेन्न; निल्यप्वे तथात्रिधधर्मांमपेनासंग्रहापत्तेः । अथ--भस्ि नियत्वेपि घरान्यत्वादिकम्, पवं 
सेयस्वाद़वपि यथाकर्थचिद्धमीन्तरे तदादाय रुक्षणगिरूपणं मनिष्यती ति--चेन्न ;. ख रूपश्वसख नान्वेन अवृत्तिः 
सिमित्तर्वानुपपत्तेः । तथाष्वे ध्यत्तीनामेव तथाभाषोपपत्तौ च्रधास्रूपस्व निषेचनम्; नचानुभितिरेव निस्ताराय, गोस्वा, 
देरपि तथासद्युच्छेदापततेः जितं भ्यष्िवादिना । नच--तादराघरमैवस्वं सर्वननाुगतं तदननुगसेऽपीति-- वाच्यम् ; 
तस्यापि कवित्समवायस्वेन. कनित्संयोगत्वेन , क्विच स्रपत्वेनालुगमतादवर्थ्यात्,. च्रिषु च संबन्धस्वसयेशसख 
वक्तुमशक्यत्वात्, व्िदिष््रययासाधारणकारणत्वादेरुगतरूपापरिचयेऽपरिच्छेद्यत्वात्। ` तथव्वेचानुगतरूप निर्वै चन~ 

मयुक्तमेव । किंच तद्धटनिष्टसंयोगाल्यन्ताभावसमानाभिकरणस्वा्तद्वटतस्वख तद्धरो पि. तद्ररसखरूपं न स्यात् । नच-- 
शत्यर्ताभावे प्रतियो गिबिरोधिस्दृ. विशेषणं दें सच. प्रतियोग्बविरोधीति--वष्यम् ; तस्याविरो धिस्वेऽमावत्वाभावा- 
पतः}. प्रतीदिरेकाधिकरण्येन वरतैत इति चेत्, तहिं भावाभावशपलं लयज्यताम् । प्रि भावाभावयो्विरोधिष्वं 
सुरखयं, तद्भाचकष्वं च गोत्वाशचस्वादीनां, तयोशवेदेकाधिकरण्य स्वय! सीतं, नूनं गोत्वाश्चत्योरपि सखीकरिष्यति । 
तन्न सामानाधिकरण्यप्रतीतिनौस्ीति चेत्, प्रकृतेऽपि यदवच्छेदेन संयो गस्तद्वयवावच्छेदेन तदलन्ताभावो नास्तीति 
ङतः सामानाधिकरण्यग्रतीतिः ! अथावयचिन्येव संयोगो वतेते तदभावश्च, अवयवस्तु तब्यावर्तक इयेतावन्मात्रसुच्यते 
म; अविरोधेन तयोरे काधिकरण्ये एकावयवावच्छेदेनापि वृत्तिः खात्। अथ-चिरोधान्न तयोरेकावच्छेदेन वृत्तिः, 
तर्हिं िरोधाद्धावा मावयोरेकृसिन् चत्तिर्गविगिरपि दुमणेति सामानाधिकरण्यबुद्धिम एवावतिष्ठते । किंच अभावख 
िधै्मैकलदुक्तरक्षणाभावात्खङ्पश्चब्दवाच्य्वानुपपत्तिः । नच--तत्राप्थय भावत्वं प्रतियोग्या दिकं वा यर्किचिद्धर्मोऽ- 
भ्युपेयः, तथाच तस्ापि यया क्यानिदु्या खनिष्टधमौलयन्ताभावासमानाधिकरणधर्मवससयय विद्यमानतया 

स्वरूप श्चब्दवाच्यत्वं स्यादिति--साग्परतम्; अभावस्वप्रतियोगिस्वथोर्वक्तुमशक्यत्वात् । नंचेवमर्थान्तरम्; अप्रृतानु- 
पयो गित्वाभावात्, सिद्धेऽमावष्वादिधरमे . परकृतलक्षणख तन्न वतुं शक्यत्वात्, अन्यथाऽसिद्धेना्तिद साधयतो 
महानैयायिकः्वापत्तेः । अथ--अरूवभावत्वं जानिखररूपमनुगतभ्रलययस्य तसघ्ाधकस वि्मानत्वादिवि- चेद 
अमावत्वजातिवृस्यन्याऽभावे तदरुतेरवुमशस्यत्वात् । अभावे च जालज्गीकारे तश्यायेन सत्तासरीकारापत्तौः राखान्त- 
विपरीताभ्युपगमो भाषत्वापत्तिश्व; सत्तायो गिष्वसयेव भावत्वात् । अथ--भस्तु भावविरेधिस्वं॑तछक्षणे विरोिस्वं 
च सहानघस्थाननियम इति- चेन्न; अवस्यनसयानवस्थाना भावरूपत्वेनात्माश्नथापत्तेः ! नापि भावभिन्नत्वम् ; मेद 
खान्योन्याभावरूपष्वे उक्तदोषत्वापत्तेः, अभावाधथिकरणकाभावानङीकाराश्च । खरूपरूरत्े तु तस्य तत्तदभा वभ्यक्ति- 
रूपत्वेन स्वदृस्यनुपपकतौ स्वरूपरुक्षणत्वानुपपत्तिः, अमावपदसमयभहासंभवश्च । नच--परतियोगिनिरूमाधीननिरूपणतवं 
तदिति--वा्यम् ; श्रतियोगिष्वं यदि विरोधित्वं तद्ाऽमावधरितं तत्। जथाभावविरषास्मष्वं तथापि तयेव ।. धथ 
स्वमावषिदोषस्वं, सदातिश्रसक्तम् । नघन्यख स मावः स्वभादो न भवति नवा विकतेषो न मवति । संबन्धाभ्तरमन्तेरेण 

विशि्प्र्ययज्ञननथोग्यस्वं तदितिचेत्तदष्युगतरूपापरिचयेः कथं स्याव १ भतीतेऽनागते भरतियोगिनि तदसंभवाच । 
तञ्हानश्च च तथात्वेन तसैव प्रतियोगिष्वापन्तेः ॥ 

अन्यश्च भावव प्रतियोगिखं च दु्मणमेव । अथ व्रभ्यादिषडपाध्यन्ताभावस्वमभावववमिति-चेश्न; भ्रयेक- 

मतिभ्यः । भभवू यत्रेति चेन्न; अभाव पवाष्यतिः, तश्र. तदु्ावाह्माभ्रयापततेः, अल्यस्य स्ीकारेऽनव- 

ह्थानात् । किंक्रालम्ताभावस्वमप्यभावक्लावाधीनक्लाने, नहि घरत्वेऽक्तते नीरघरस्वं शक्यकतम् । तथाचास्माश्चयः 
भथ--भसण्ड उपाधिरेवाभावस्मस्तु तततेदंतावदिति--चेश्न तख पवार्थास्तरस्वापततेः । नच सामान्येऽन्तमौवः) 
भात्यपङ्ापापतते) गोप्वमप्यसष्डोपाश्रिरिद्यस्यापि सुव चह्वातु ।: वि सचभावे . अतियोगिरूपोः विदोषः. सीकर, 



भीमधुतूदनसरसतीभणीतम् । ९१७ 

सच निरोषणं खादुपटक्षणं वा । नाद्यः; अतीतानागता देर्शेषणस्वाभावापत्तः; असतोऽपि च विरीषणत्वसीकारे 
सखोकविरोधः । तदानी तन्न विद्यमानधर्मख च तद्िदोषणवत्वे पाकरक्ते धरे इयामसखय किदोषणव्वापत्तिःः तथा शहृदानीं 
इयामः इयश्यापि प्रलयस्य प्रमास्वापत्तिः । तथाचासन्र् प्रतियोगी अभावे बिशेष इति वदन् बारेरप्युपहास्यः, 
एवसुपरक्षणपक्षेऽपि दोषो देयः । नतु प्रतीयते तावद्वटाभाव द्रति, तथाचान्यस्य विरोषस्य वकुमशक्य्वत् 
घटएवासन्नपि विशेषः स्वीक्रियते; प्रतीतेदुरंद्धयस्वात्, अन्यथा तवाप्यत्रतीकारादिति, न अतीतिप्रात्रसख वर्ूव- 
साधकत्वात् , युक्तिदाधद्य चोक्तत्वात् । ममर व्व निर्वै चनीयतैव श्ररणम् । तदुक्तम्--^“समसरोकराखेकश्यमभिलं 
नूलयतोः । का तद्स्तु गतिलत्तदरस्तुधीभ्यवहारयोः ॥* इति प्रश्रठुत्तरम्-““उपपादयितुं तेक्े्मतैराशङ्नीययोः । 
अनिव्तव्यतावाद्पदसेवा गतिलयोः ॥' तसान्न सखरूपमेदपन्षे मेदशब्दसंकेतमहासंमव इति सिद्धम् ॥ 

अतणुवेदमप्यपासं खरूपमिद्युकते घकरुखरूपोपस्थितो तिरोषप्रतिपादनाय वरखरूपं॑पटस्ररूपमिति वत्तश्घमभि- 
व्याहारपयतः । अयमेव च धर्मा घटखरूपख भेदतम्, एतरप्रकारावच्छेदेन ज्ञायमाने घटे इ तरनिरूपणाधीननिरूपणो 
नतु संहतोपाधिस्पहितप्रययायोधात्--दइति; स्रूपष्वसकस्य वक्तुमशक्यप्वात्, सरफरोपस्थिल्यसं भवात् , उक्त 
रूपापरिन्तानेऽपि सेदपरतीतितच्छन्दभ्रयोगददेनात् । किंचायमपि परकाये घटष्नादिरेव, तख च ज्ञाने अतियोगि- 
ज्ञानानपेक्षणात् । उक्तश्वान्न पक्षे विस्तरेण दोषः । किंच यदि खस्पं तद्धेदस्तदा, छक्रिखरूपे दष्टे रजताद्धेदो गृदीत 

इयमेदारोपो न स्यात् , न स्याच्च दूरादनभिष्यक्तकरचरणादिपुरषसखर्पे दृष्टे स्थाणुवा पुरूषो वेति संशयः । ननु- 
म् सेदमात्रं संशयबिप्यययोर्विरेधि, किदवारोप्यासेपविषयगतधर्मयोरन्योन्यस्मिन्नभावददौनम्; आरोप्यघर्मस्यारोप्य- 

षये व्यतिरेकदर्च॑नं वा, भेदत्वेन मेददरौनं वा, आरोप्यधमौधिकरणारोपविष्रययोरन्योन्याभावदर्शनं वा; वथेवा- 
वधारणादिति- चेत्, तिं तस्यैव मेद््वं सयात् नतु धर्मिणः, राघवसघात्, तज्हानस्य भ्रमसंशय बिोधिस्वेन 
विरोषदशैनत्वात् । मेदशब्द्वाच्यं च तदेव रूपं न धर्मिखररूपम् । तथाच इत्तिनिकटपभिया परयमानस्य तत्रैव 
निपातः । तथान रस्यं मेद् इति रिक्तं चचः। रिच घटस्वरूपं थदि सेदः खात्, तदा कथमन्यद्पेक्षितम्? नहि 
नीरमन्यपेश्चया नीरं भवति, किं तर्हिं खतषव तत्तथा, चटस्वरूपमपि चेदेद्ः खात्, नान्यद्पेक्षेत । यदि धटः 

प्रतियोगिना निरुप्यमणो मेदः खात्, नीरुमपि केन चि्िरूप्यमाणं यीतं खातर । नचेतदसि । नच पादक मावः 
भन्यखान्येन निरूपणेऽन्य स्मताभ्युपगमेः त्वयैव ग्यासेरभ्युपगन्तग्यत्वात् । अन्यथा कथं प्ररेन निरूप्यमाणो घटो 
मेदः १ अथ--अविरद्योधैरस्वसेदत्वयोरस्तु सम चेरोऽविरूढत्वादेव , बिरद्धयोस्तु नीरूपीततनयोः कथं तथा सादिति-~ 
चेश्च; धट्वभेदत्वयोरविरेधासिद्धेः । यथाहि नीरूपीतयोविंरक्षणभ्रती तिवे्यव्वं तथा तयोरपि, सम्रतियोगिको हि 
सेदः भरतीयते--'भयमस्माद्धेद' इति, निष्प्रतियोगिफस्तु धटः । तथाच प्रतीतिवेरक्षण्येऽपि यथेकन्न समापेशोऽन्यत्रापि 
स्यादेवेति व्यवश्याथां त॒ रविरेव तव प्रमणं चेदद्धेषो वा ॥ 

, किंच खरूपं वा भवतु मेदो ऽन्योन्याभावो वा, सर्वधा तस्रतीतावमेदक्लानसुपजीग्यम् । घटपटयो्हिं तदास्य 
निषेध्यम् । तथाच उपरजीभ्यं तभेदक्तानमेव प्रमा नतु चिपरीतमेतत्। मेदाभावो दयमेदसादास्म्यं वा, तथाच मेदप्रतीतिं 

विनाऽमेदृडुद्धिरेव न भवतीति चेत् , तर्न्योन्या श्रयञ्रसतत्वादेकमपि न स्यादिदागतम् । नयु-मेदशब्दद्धेदपतीताव- 
मेदश्ानं नापेक्ष्यत इति-चेत्, आान्तोऽसि, प्रयक्षेण सेदापिद्धौ शब्द संकेतग्रह दूरत पुत्र, ऊतस्ततः प्रतीति" 
संभावनापि, मम स्वनिर्वचनतेव शरणम् । स्वैधियां च सेदाविषरयस्वमतय्य वृत्तिवैरिष्यनिराकरणेन प्रोत्र दितम् । 
वस्मास्पवैभरियां भेदो्ेलित्वमिति मनोरथमान्नम् ॥ इति मेदखरूपतदिनिरासः ॥ . 

अथ मेदपारमार्थिकतानिरासः ॥ 
नलु--घय्पयो न भिन्नाति"ति किं पारमा्थको भेदो निषिध्यते, उतापारमार्थिकः । नाद्यः तय निषेदधम- 

शक्यत्वात्, भन्यथाऽऽपमतोऽपि निषेधापत्तेः । त दवितीयः; तच्निषेधेऽपि मदभ्युपरगतपारमार्थिकरमेदानिषेधात् 
विद्धं नः समीदिषमिति-- चेन्न; शोकसिद्धस्य सेदस्य निषिध्यमानत्वात् । अन्यथा कि ̀ पारमार्थिकाभेदो निषिध्यते, 
ृतापारमार्थिकः । आये तस निवेधानुषपत्तिः । द्वितीये मदभ्युपगतमेदस्यानिषेधारियिदधं नः समीदिलमिखयस्यौपि 
पुषषत्वात् । किंन्वापारमा्थिको भेदो निरक्तियत इल्येवोत्तरम् ६ नचेतावता पारमार्थिकलावस्थानम् । - भेदस्य 
युक्पसहत्वेन पारमा्थिकष्वाजुपपत्तेः । तबाऽऽप्रहमान्नेण पारमार्थिकटस्वं स्वनाद्रणीयमेव । किंचाभावक्तानेः तियो गि 
शैततमोन्रमपिशष्यते, नतु तष्ममाव्वमपि, घ्यतिरेक भवेन तस्याप्रयोज्कतवात् । नच--तथासति भप्रपितभेदनिराकरणे. 
शाष्युपपतौ प्रमितो मेदः श्थास्यरीति--वाष्यम्; युक्त्यतदत्वेन सेद प्रमितश्नाभाव्योक्तःवात् । अन्यथा क्वापि 
परपक्षतिराकरणं चाष ॥ दति सेदपास्माधिक्तागिसयसः ॥ 

» ११६ 



१८ „ ` ~: अद्धतरन्नरक्चणस् । 

अथद्रैतख ब्रहमनिष्ठत्वोपपादनम् । 
ननु-शघ्या यदैतं प्रतिपाद्यते तत्कि घटादिनिषट, किंवा बहानिषटम् › उतोभयिष्ठम् , उत बदासखरूपम् । आधे 

सेदविरोये भेद्ाविरोभरे व! उभयथापि मेदसिद्धिः, एकत्र बिरोध निखूपकतयाऽन्यन्न शरुतिप्रतिपननद्धिताविरोधादेव । अथ 
बह्मधपन्नोभयनिष्ठमदैतं नाम धर्मैः शरुतिप्रतिपाचः, तदाऽत्रापि पूैवदेव सेदसिद्धिः । भथ बद्यखरूपमेवद्वतं, तदा न 
नो विवादः शरुला भेदखरतिक्षेपादिति--चे्न; बरह्मणि सवेदरेताभावस श्रुल्या अतिपाच्त्वात् । नच---एवं द्वैतमध्ये 
अह्मणोऽपि प्वेशरात्त्िपेधोऽपि स्यादिति--वाच्यम्; निरधिष्ठानख हियेधय्यालुपपत्तेः । “स एष नेति नेखात्माऽशीर्यो 
नहि शीय॑तेऽगृदचो नहि गृहतः इति मूतीमूते निषेपेन ब्रह्ममान्नसय प्रिरोषात् । तथा 'नतदेव जह्यापूर्वमनपरमनन्तर- 

मवादामेवे तदक्षरं गामि अस्थूरम्"' इद्यादिना स्थूखादिनिषेयेन वद्यमात्रपरिशेषाच्र । तथाचाह--भगवान्वेद- 
व्यासः--“प्रतैलावश्ं हि रतिकेधति ततो अ्रवीति च भूयः इति । तथा “नेह नान सि किंचन" इति श्रुतिरपि 
ब्रह्मणि सर्वनिबेधग्रतिपादनेन ब्रह्म परिरिनष्टि प्राचे चान्यरसर्वमिति ॥ शवयद्धैतस्य बरह्यनि्त्वोपपादनम् ॥ 

अधदतख बहतद्धित्रषरूपस्वाधुपपादनम्। 
नयु--भतरदवेनिषेषोऽपि ब्रहमभिन्नो न वा । न प्रथमः; वसव द्वितीयत्वात् । दवैतमात्रनिषेधाञुपपत्तः, तख' च 

पारमाथिकतवे तत््रतियोगिनो जगतोऽपि पारमार्थिकत्वापत्तेः । तथाच नेष्टसिद्धिः । न चरमः; तथापि देतमात्रनिषे- 
धािदधेः, ब्रह्मण एव द्वितीयख सिद्धेरिति-चेन्न; उभयथापि दोषाभावात्, भावाद्रैतसखीकारात् , प्रथमो न दुष्टः । 
कच प्रतियोगिनोऽपि पारमार्थि्वापत्तिः; निरेधानुपपत्यैव तदसिद्धेः । नहि श्ुक्तिरजतयोस्तादास्म्यं संसर्म वा 
निषेधप्रतियोगिनमपि भामाणिकं खीरे, नच तयोरप्यम्यत्र विद्यमानयोरेव भानम्; सदुपरभेणासतोरपि तादात्म्य 
संसभेयोभौ नादिति सास्प्रद्ायिकणश्युपामाव् । त्यागेन च मणिरारमतमरहे क सस्मदायिकस्वाभिमानः१ तच 

मणिकारमते च दूषणे वक्ष्यामः ॥ इलयद्वैतस्य ब्रह्मतद्धिन्नखरूपतादयुपपाद नम् ॥ 

अथ मेदनिषेधासुप्यादिकम् । 
विच प्रामाणिकं निषिध्यत इति कावथोः सिद्धमस्ति सर्वं जगन्मिथ्येति मततेऽग्रामाणिकलयैव निषेधात् । तव मतेऽपि 

प्रामाणिकलेव दुर्निरूपत्वात् । नच--एुवं निषेधोऽष्यभ्रामाणिकः सादिति--वाच्यम्; तत्र बाधकप्रमाणाभावासु । 
प्रएञनिषेधश्च श्चुलेव अति पादित इति विरोषः। नच-- एवं दरयतदहेरोसतत्रैवानैकान्तिकतेति-- वाच्यम् ; तद्धिकरस्वेन 

हेतोविदोषणाव् , ग्रपञ्चामावस्य पृं ज्षतुमराक्यववेन व्यभिचारद्तानाच्च ॥ ब्रह्मातिरिकिस्य निषेधयाज्गीकारेण ह्वितीयोऽ* 
प्यनवद्यः, बह्यणो द्वैतरूपस्राभावात् , टैव तन्मात्रस्य परिशेषग्रतिएादनात्, ॥ 

किंचान्योन्यासावख्ररपमेद योः पूर्वं निरस्तत्वात् । प्रपञ्चाभाव एव युक्तः, नत्वस्यन्योभ्याभावस्वरूपस् । तट्श्चणा- 
सद्धावाव् ! तथाहि-नञ्चु तादारम्यावच्छिदनप्रतियोगिकोऽमबोऽन्योन्याभावः । नच--ताद्स्म्यस्य भ्रमितस्वे 
निशरेधालुपपत्तिः> अप्रमितत्वे च निषेघस्याभरामाणिकतेति--वाच्यम्, धटत्वपटत्वादैरेव ताद्ासम्यशरदवास्यसात् , 
तस च प्रमितत्वमेव । नच--घटत्वादेरभवभतियोगिषेऽयन्ताभाव एव खयाक्रस्वन्योन्याभाव इति--साग्प्रतम् 
धटत्वावच्छिञस्य घरवा भाव इलयङ्गीकारात्, मैवम् $ “घटो भूते न्ती '्यलन्तामाधेऽतिग्यापेः । भथ तत्र घटत्वं 
न प्रतियोगि तावण्छेदक, किं तहं १ संसर्गि्वमिदि चेत् , तर्हि संसर्गी भूतखे नासीति गरदील्यापत्तिः । संसर्गावच्छिशनो 
धर इति चेत्, “अधिकं ठु प्रविष्टं नतु तद्धानि"रिति न श्देवान्योन्याभावत्रस् । पिच भूते संसगावच्छिननो 
चरो निषिध्यते दति वक्तम्यम् । तथाचाप्रसिद्धिरेव । नहि तद्भूतखवट्योः संसगः भरमितः । बिसतरस्तु पू्मेवोक्त 
हयुपरम्मते ॥ इति मेदनिषे धाजुपपच्यादिकम् ॥ 

अगदो जुहुथारलगैकाम इयादिवाक्यानामप्यदैतएव पर्यवसानमिति निरूपणम् । 
वदु-मेदास्वीकारे “भनिर खडुथात् खगेकामः› इयादौ शुतिपश्षपातिना स्वयः हेतुषरुभावोऽपि कथमुपपा- 

दनीयः ! तख सेदगभैस्वात् । तथा समालादितदण्डो घटाय न प्रवर्तेत, दण्डासमना चरस्यापि ते नाऽऽसादितस्वात् । 
दण्डस्य स्वे घटासक्वं चेदा तदानींतनविरदडध धमष्यासादेव सेदसिद्धिः सिद्धस्य -च कारणत्वाद सिस्य च कार्थ. 
ष्कातु । रिच चाजपेयसाध्यस्वगोर्ध करज्मपि भक्षयेत्; वाजपेयककञ्जमक्षणयोरमेदावं, वाजपेयजन्यस्गकलञ्ज- 
भक्षणजम्यनरकयोरमेदात् , ““गा† दद्यादिति विभ रासभमपि दधात् ; गोरासभयोरमेदात् । सुरां न विनेदि"ति 
निषेधाद् कीरमपि १ मिनेविल्यादिभोतस्सातैरोकिकबडुि भागाससाभ्यसकद्म्यवहारविष्टवः स्यात् । भापमे क्तव अद्धा, 



शीमधुसुदनसरखतीप्रणीतम् । १९ 

करमपरतत्तदारमप्रतिपाद्यस्वगौ पूवी दिपारमार्थिकल्वे कः पेषः ? को वा नह्यदैतपरतिपादकोपतिषरेकदैदाभ्रासाण्येऽनुराग 
इति, मेषम् ; दण्डादिभिर्बद्यण एवभेदस्वीकारात्र। जधिष्ठानध्यसतयोरेवामेदो न स्वभध्यसतानां परस्परममेदः । तथाच 
परसिद्धान्ताक्तान चिन्चम्मितमेतत्। कर्मपराभिस्तु श्चतिभिनं सेदः प्रतिपाद्यते; सेदराब्दाश्रवणात्, आर्थशस्तु मेदोऽरै- 
तपराभिः शतिभिबौभ्यते । नच स्वगीदीनां तस्परतिपाद्त्वेन पारमार्थिकस्वे द्ैतसस्त्रापत्निः; तेषां जन्यत्वेन छुक्तिरजता- . 
दिवन्मिथ्यात्ये पथेव षठानात् । नच--एवं वेदा्थैष्वातिशचेे ब्रहमद्वेतससयववे कस्ते प्रतिभूरिति-वाच्यम् , ((तत्सलयं स 
अमा” “सत्यस्य सद्यम्" “अतोऽन्यद् सैम” इति श्वुलया त्ख सलयत्वप्रतिपादनात् । अन्यख च सर्वय विनश्वरत्वेन 

मिभ्यासप्रतिपाद्नात् ॥ विं ' ^ "यन्न दुःखेन संभिर् नच ग्रसमनन्तरम् । भभिराषोपनीतं च तस्सुखं खःपदास्पदम्” 

इति श्वुलया दुःखासंभिन्ं सुखं अतिपाच्यते । व्रह्म च तादशमिति सर्भपराणां श्तीनां ब्रह्मण्येव ताप्पर्थमिति । नव~ 
तस्य॒ साभ्यतानुपपत्ति; अभिव्यञ्जकान्तःकरणद्द्युखप्या वस्योध्पादोपपन्तेः मूसदभ्योस्सारणेनाऽऽकाद्यलेव; तथाच 
खदुपन्यसं प्रमाणं स्दन्तमपि स्वां द्वैतरागिणमद्वैतसेव ओधयतीति परिभावय । यथाच न मेदस पाराकं 
तथोपपाद्वितमघरसात् ॥ इत्यत्निहोश्े जुहुयात् खगकाम हइत्यादिवाक्यानामद्वैतप्ैवसानम् ॥ 

अथ सर्वैवयेऽपि त्रिषरिधस्चेन सर्वग्यवदायोपपत्तिः । 
व्यावहारिकत्वनिर्वचनासंमवश्चङ्का तत्परिहारौ च । 

किच त्रिबिधसश्वोपगमात् सर्वव्यवहारोपपत्तिः। तथाहि-पारमाधिषक सख बरह्मणः, प्रातीतिकं शुकिर्प्यादेः) 
व्यावहारिकं तदितरस्य जगतं इति । तथाच सैदोऽपि व्यावहारिक इति ॥ ननु--किमिदं व्यावहारिकम् ? न 
तावज्तानरूपव्यवहारविषयत्वम्; दृष्टत्वात्, बह्यणि विथ मानस्वेनाऽतिव्यापकतवाच्र ! नच--बहाणि जान विषयस्वमेव 
नासि तख खप्रकाश्षस्नादि ति--सागप्रतम्; एतद्र क्यजन्यत्तानविषयसव मवाभावाम्यां व्याघातात्, श्तेसतत्र अमिण्या- 
ङ्गीकाराश्च । नाप्यभिलापव्रिषयस्वं तत्, पूर्वाक्तदोषादेव । नापि नयनानयनादित्रिषयत्वम्; भन्योन्याभावद्पभेदे 
तदभावात् , गुणादावसंमवाच्च । नापीच्छाप्रयल।दिविषयत्वम् ; पूर्वोक्तदोष । नापि बाधितत्वम्; पारिभाषिकसा- 

पत्तः, बाध विपरीत्रमाखैन तद्धिषयत्वस्ीकारे असाविष्यस्वेन प्रामाणिकत्वम्नुपर मापत्तः । नापि अमविकयक्कम्ः} 

भवः पारमाथंक दति क्ताने त्वया अमलत्वेनङ्कीक्ियमणे पार्मा्थिंकत्वशबाप्रेऽपि धर््यरोऽबाधनत् सदस्यं 
पारमार्थिकष्वापत्तेः, “धर्मिणि सवैमभ्रान्तं भ्रकारे तु विपय॑यःः इलयम्युपगमातं। अन्यथा ब्रह्मापारमार्थकमिल्यपार- 
मार्थिकस्वबाये ब्रह्मणोऽपि बाध्यत खात् । नच--वये भिन्न इति क्न आन्तम्, तन्न च प्रकारो सद एवात. 
स्यापि त्वमिति--वास्यम्; घटपटौ भिन्नाविति ज्षाने बाधस्य वक्तमराक्यस्वात् , कवचिक्ाङे कविदेरो कविद्धिषये 
सेदस्य बाध्यव्वेऽपि सर्वत्राऽबाधात् । नहि सार्वत्रिको बाधसू्वयापि शक्योपददेनः । नाप्य बाभ्यल्येनाशक्यव्यवस्थाप- 
नत्वं ग्यावहारिकव्वम् ; बाधख निरसनादेवाबध्यललिद्धेः, तख बहण्यपि लिद्यमानटवात् । नच~--तन्र श्वुतिप्रतिपा- 
द्स्वादवाबाध्यसभ्यवसितिरिति--बाच्चम् ; सेदे स्वगांपू्देरपि तुल्यस्वास् । नपच--मेद््रहे केकामपि कदापि 
त्रापि बाधो नास्तीति कथं त्वया स्षायते येन ॒समेदस्याबाध्यत्वं मन्यस इ ति--वप्व्यम् । सव्यवस्थाप्यमानबाध्यत्व- 

ठ्यवस्थानिरहादेवाबाध्यप्वसिद्धेः । नापि ब्रह्ममिन्नखमेव तत्; पतादशव्यावहारिकस्यास्मदपेक्षितवात् , सेदभिज्ञस्वेन 
ब्रह्मणोऽपि भ्यावहारिकस्य सुवचत्वात्, ब्रह्मभिचस्वख त्वयाभ्युपगर्यमानसख पारमा्थिकत्वे मेदपारमाथिकस्वस 
सिद्धखा्च । नाप्थसलयत्वं रत् ; भसयस्वं यदि बाध्यत्वं तदोष्तसुत्तरम्र् । अप्रामाणिकस्वं च प्रमाणगोचरूबोपादनेनैव 
निरस्तम् । नाप्यीकत्वस् ; विधिनिषेधन्यवहारगोचरत्वोपादनेनैव निरस्तत्वात् । नाप्यस्तष्वम्; तद्यदि सत्ताऽयो- 
गिस्वं तवेषटापत्तिः । जन्योन्याभावस् सत्तायो गिष्वानभ्युपगमाव् । अभवस्वमेवासत्वमिति चेन्न; इष्टत्वात् । अभाव- 
प्रतियोगिष्वमिति चेन्न; इषटस्वादेव । नाष्य मोक्षकत्वम् ; इष्टत्वात् ; भादयन्तिकख दुःतामाव्रय मोक्ष तयाऽन्योन्या- 
भावभिन्नलात् । नापि मोक्षोपायत्तानानिःश्यस्वं भ्यावहारिकस्वम्र् ; श्रवणमनननिदिष्यासनादीनां मोश्चोपायक्लानानां 
्ररीराह्मभेदषिषयकस्वात् , भेदनक्ञानार्थसेव श्नरवणादीनासुपयोगः । नापि सप्रतियो िस्वम्; इष्टत्वात् । नप्यदैत- 

विसेधिल्म्; इष्टत्वात्, वेपरी्स्यापि सुवचत्वाच्च । नापि प्रपञ्चान्तगंतरवम् ; प्रपञ्चबहि तत्वेन ब्रह्मणोऽपि 
व्यावहारिकस्वस्य वक्तु दाक्यतवगत्, प्रपञ्चस्याप्येव बिकद्पकद््थनीयस्वाच । नाप्यविदयादशावे्यस्वम् ; इष्टापत्तेः । 
वैपरीलं च सुवचम् । नःप्यत्रिद्राविषयर्वम् ; कषित्तथापि पारमार्थिकल्वाक्षतेः । नापि जडत्वम्; तद्दि क्तान. 
विषयत्व त देष्ापततिः ! अथात्मभिक्नस्वं, तथापि तथा । अथादन्दमित्रसवं, तथापि तथेव । नापि प्रा्तनवेंष्वम्$ 

दृष्टत्वात् । भेदस्य पारमार्थिक्व्वे सुक्तिदङायां कथं न वेचत्वमिति चेत; वेदनबिष्दादिति गृहाण । ब्रह्मणस्तदा 

ऋ्थं वेदनमिति चेत्, इयमपि तव आन्तिः। तसखाब्यप्वहारिको सेद इति तवाङ्गीरो न किंविदनिष्ठम- 
पादयति, केवलं पारमाभिंकस्व भ्याव्हारिकत्वफिति च अदाभपन्नयो द्वयं वृदेवैदान्तिभिः शदसुधिन्यप्येन 



२० अदरेतरल्रश्चणस् । 

बोधितय् ; तदादायाऽर्वाचीना अपि वेदान्तिनो व्यायुग्धा वरन्ते, वस्तुतः प्रमाणसिद्धतया जदप्रपञ्चयोर्विरोषो 
नास्तयेवेति--पूर्वः पश्चः ॥ 

साद्ान्वस्तु--अनादिभावरूपा्ानतदधीनान्यतरत्वमेव व्यावहारिकलतवम् । नचाननुगमः । अनलुगतसैवं 
लक्ष्यत्वात् , मोक्षदेपुक्ञाननिषटलेनालुगमाच्च । नाप्यव्याक्ष्यतिव्याप्ती; प्रपञ्चे सर्वन्न विद्यमानत्वात् ; बह्यण्यविद्यमान- 
सवा । नचेष्टापत्तिः; उक्तरूपस्य भवन्मतेऽसिद्धेः ॥ इति तरिविधसतवेन सवैव्यवहारोपपत्तिः व्यावहारि- 
कत्वनिर्वचनं च ॥ 

अथ श्ुतिस्म्ृतीतिहासादिभिरविचाखरूपसमर्थनम् 1 
नच--ज्षानपरागभावभमतस्संस्कारम्यतिरिक्तमावरूपाऽविद्ा दण्डायमाना नास्यव, तन्न प्रमाणाभावादिति 

वाच्यम् अर्थान्तरत्वात् । नच तख पुरूषदोषत्वम् ; तावतैव तव भङ्गोपपत्तेः । तच्वनिणीयस्तु वेदिकैः सह करणीयः । 
तैरेव च पृष्टे किमुत्तरमिति चेत् , श्वतिस्ण्रतीतिहासषुराणान्येव 1 तथाहि--““मायां तु प्रकृति नि्यान्मायिनं तु महे- 
श्रम् ।” «ते ध्यानयोगानुगता अपदयन् देवतास्मराक्ति स्वगुगनिग्ढाम्ः “नासदासीन्नो सदासीत? “शतम ासीत्"? 
“^ तद्धेद् तद्ीव्याङृतमासीत्' “इन्द्रौ मायाभिः पुररूप डयते "न तं विदाथ य इमा जजानान्यदयुष्माकमम्तरं 
बभूव । नीहारेण भारता जरष्या चासुतृप उवंथश्चासश्चरन्तिः” इसयाद्याः श्वुतयः सहखश्चः। तथा “आसीदिदं तमोभूतम- 
अन्तावमलक्षणम् 1 ""मयाऽध्यक्ेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्, “देवी श्येषा गुणमयी मम माया दुर्या” 

«प्रकृतिं पुरषं चेव नि्यनादी उभावपि” ““विभेदजनकेऽन्ताने नाशमालन्तिकं गते । अङ्कतिः पुरषश्चैव रीयते परमा. 
स्मनि ।” इयादिस््रतयः ॥ 

नच--एते हाब्दा चदे समचेताथीः । तथाचोक्तम्--““इलषा सहकारिशक्तिरसमा माया हुरन्नीतितो मुरुष्वष्प्कृतिः 
भ्रबोधभयतोऽविचेति यस्योदिता 1 देवोऽसौ विरतप्रपञ्चरचनाकलटोरुकोराहरुः साक्षात् साक्षितया मनस्यभिरतिं 
अघ्नातु दान्ते ममः” इति--वाच्यम् ; उपादानकारणे भ्रकृतिकश्षब्दभ्रयोगात् , ज्ानबाध्ये च मायाद्डदभ्रयोगात्। अदृष्टस्य 
तदु भयरूपस्वा भावात् । नच तस्वज्ञानेनाऽद्टबाधः, किंतु ध्वंसः । नवा सोऽपि; भोगेनैव क्षयाभ्युपगमात् । रोकानु- 
खारेणव च वेदिककशब्दनिणैयः, तत्परिल्यागेन च खयं परिभाषाकरणे नाखस्मतिपक्षी भवाम् , रोके चैन्द्रजारिके 
मायीति शब्दप्रयोगः । तथाच प्निभ्यावस्तूपादानभूत एव मायाशब्द्रयोगः । इदादाबुपादानकारण एव अृतिक्ञब्व्- 

प्रयोगः । नच--प्रकृतिङब्दः खभावेऽपि अरयुज्यमानो दद्यते “ग्रकृतिस्स्वां नियोक्ष्यति” इलादा निति--वाच्यम् , 
प्रकरणवरोना्भविषेषनिणेयोपपत्तः । तसदषष्टस्य मायादिशब्दवाष्यस्वं श्ुतिर्द्टयादिरोकविरदम् ॥ 

युक्तिशान्र भवति--अष्गोदासीनद्धटस्थादितीयखमपरकाराचेवन्यमात्रं ब्रह्म जगतः कारणे भूयते । नहि तसाजगदु- 
स्पततिः संभवति केवरात्; सुक्तथवस्थायामपि उस्पत्तिप्रसङ्गात् । ततोऽनादिसिद्धभावभूताविद्याशचक्तिसिद्धिः । 
श्चताथोपत्या क्षणभङ्गियागस्य कारास्तरभानिखर्भक्ताधनत्वानुपपत्याऽस्याप्यपूर्वसिद्धिवत् । नच-अदष्टमेन सहकारि 
भतिष्यतीति-- वान्यम्; अविधयामन्तरेणादृष्टसयैवानुपपत्तेः। अतएव तञ्जानिनोऽद्टोखत्ति नाभ्युपैषि । म एवाबि- 
दङष्दवाच्य इति चेत् , न; तस्यापि जन्यधर्मत्वेनाऽऽमाधारत्वानुपपततेः । असद्ायतनस्वाच्च ततसंस्कारस्तथेति चेत्, 
न; तस्यापि जमवदुषादानसपेश्चत्वात् । स्षतिमान्रहेतोसखस्य परोक्षष्वेन तच्वक्षानानिरस्यस्वेन च (त्वदुक्तमर्थं न जाना. 
मी'ति साक्षिभरलयक्षविषयावरणष्वस्य "एतावन्तं कारं मभेहान्नानमासीस्वदुपदेशजन्येन क्ञनेना्च नष्टमि"ति साक्षिपरय- 
क्षस्वख न्ाननिरस्यत्वस्य चाञुपपत्तेः । तथाच सर्वश्नमतस्संस्कारोपाद"नस्वेन तच्वन्नाननिवर्त्त्नेन चाविद्यासिद्धिः । नच 
विधाश्रागभावरूपाऽविद्या; तसाः निश्यानिवसयष्वाद् , तन्निब्त्तिरूपस्वाव्, विद्यायाः भागमवे मानाभावाच्च । नच-- 
तथासति उत्पन्नोऽपि धट उत्पद्येत सामभीक्चषणस्य कार्योत्तरस्वनियमादिति--वाच्यम् ; "एका सामग्येकमेव कायमजैय- 
तीति नियमोपपत्तेः, तत्तश्षणादिरूप सहकारिविरहेण सामभीष्वंसाच, अदृष्टविरोषाभावाच्च, अभाव रूपाज्ञानस्याऽऽद- 
रकत्वानुपपत्तश्च, तस्य सत्वं चाह सर्वश्वरः--“भन्ञानेनाऽऽदृतं जानं तेन सुद्यन्ति जन्तव? इति ॥ 

भहमन्तः' “मामहं न जानामी"ति चं ाक्षिप्रलयक्षमन्तानं ज्ञानसामान्यनिरोधि भावरूपं गृह्णाति; तसय क्षानसामा- 
न्यामावविषयस्वे धर्मिप्रतियो गिक्तानाभ्यामनुपपत्तेः । अथमे ज्ञानस्य सभ्वादेव ज्ञानस्य विषय विषयित्वनियमात् । 
द्वितीये च सामभ्यभावात्, कानाप्रतिसंधानेप्यहमन्त इयजुभभवाच् ! नच--तद्सिद्धम् ; स्बरोकाञुभवतिदधत्वात् 1 
तदुपेश्चणे चादिष्वान्निववेसे । “किमपि न जानामीति चानुभवो निबिडं भावरूपमक्ञानमावेदयति 1 भतियोगिक्ञाने 

च किमपील्यस्यानुपपत्तेः । ल्ानविरोषाभावनिषयतस्मे तेऽपि न जानामीति भतीतिप्र्ङ्कः । क्षानविशोषाभावानामा- 
संसारमयुद्तेः॥ ` 



श्रीमधुसूदनसंरसतीप्रणीतम् । २१ 

अनुमानं च देवदेत्तनिष्ठा भमा, देवदत्तनिषठक्ञानाभावविपर्ययसंशयतत्सैस्कारातिरिक्तविरोधिनिवर्तिंका, ्रमा्ात् , 
यक्षदत्तप्रमावत् । अर्थान्तरवारणार्थं साभ्यविश्ेषणानि, देवदत्तनिष्टपदं साध्याप्रसिद्धिवारणाथैम्, विरो निपदेमुदासीन- 
निधत्याऽ्थान्तरवारणार्थम् । नचाप्रयोजकस्वम् ; निरूपाधिखहचारभङ्गसखव बाधकत्वात् , स्ग्रकाश्ञचिद्पे बद्यणि अस- 
क्ञोदासीने भावरूपाल्लानावरणमन्तरेण जगद्िभ्रमाधिष्टानव्वाजुपपत्तेः । नचेवंरूपत्वमास्मनोऽसिद्धम् ; "असङ्गो ह्ययं 

पुरषः इस्यादिश्वुतिशतेभ्यस्तस्य सिद्धेः, तस्याश्च प्रामाण्यानभ्युपगमे बोद्धनिराकरणयुक्तिभिरेव निराकरणीयोऽसि । 
नच---एतत्खभ्रकरियालुसरेणोक्तवतो नाङ्गोकार्यमिति-- वाच्यम्; सचैरेव वादिभिस्तथाभिधानात् । नच--स्वमप्य- 
स्मस्क्षियामाश्रिय कथयसि । वस्तुतस्त्वस्याः प्रक्ठियायाः श्चुतिस्टतीतिदहासषुराणसिद्धत्वेन वेदिकैरङ्गीकतसुचितत्वा- 
स्वमपि चेत्तथा भवसि, तदेमां स्वीकुर १ न चेत्तदेवोक्तमेचोत्तरम् । तस्मस्यक्षाजुमानाथपत्तिश्चति चिद्धत्वादन्ञानख 
भावरूपस्यानादितस्तादशाच्तानतदुधीनान्यतरस्वं व्यावहारिकस्वमिति रक्षणं सिद्धम् । नच--पारिभाषिकत्वापत्तिः । 
एतस्य रूपस्य सकरसेकसिद्धस्वात् । नद्यक्ञानतत्कार्ययोः कशिद्धिप्रतिपच्यते; तथासति तखापि उ्यवहारस्यानिर्वाहा* 

पत्तेः । पारिमाषिकत्वेऽपि वादिना दूषणं वक्यं, न स्वया तद्वक्तुं श्चक्यते; निराकरणात् । नच--जनादिभावसख 
निव्रस्युपपत्तिरन्यथा बद्यगोऽपि तथास्वापत्तिः केन वारणीयेति-- वाच्यम् ; निनतैकसर्वासस्वाभ्यां विरोषोपपत्तेः 

अज्ञानस्य ज्ञानमेव निवतेकमिति रोकस्ग्रयादिश्रतिद्धम् । सन्यथाऽनाचमावसालयन्ताभावादेर्निवृत्यदशचैनात् प्रागभाव- 
सयाप्यनादेर्निदृत्तिनै खात् । विरोधिसद्धावस्तूमयनत्र तुद्यः । नञु--एवं सति पारमार्थिकल्वव्यावहारिकस्वरक्षण- 
द्विविधसस्वखीकारे त्निविधसत्वाम्युपगम भङ्गप्रसङ्ग इति- चेत्, सोऽयं खगोत्रकरहो नतु व्यावहारिकस्व विवादः । 
नवा सोऽपि ऋ्टिति, बाधाबाधपेक्षया भ्यावहारिक्रातीतिकसत्वयो भेदोपगमत् । चस्तुतस्तु-भपञ्सेकविधमेव 
सत्वम् ॥ इतिश्चुतिस्श्रतीतिहासादिभिरविदयाख रूपसमर्थनम् । 

अथ मममात्रविषरयत्ववाधितसादिग्यावहारिकसवखसरूपविषवेकः । 

यद्वा--भ्रममात्र विषयत्वं उयावहारिकस्वम् ।! यथन्यपिष्टानाभ्यस्यमानयोरेकन्तानविषयस्वमसीति सद्रचेण सर्वाः 
धिष्टठानबद्यणो श्रमविषयत्वमण्यसि; तथापि न तत्मान्रबिषयत्वं, यतः वरवमस्यादिवाक्यजन्यात्तःकरणदत्तिरूप्तक्षा- 
व्कारार्मकश्रमाविषचस्वमप्यस्तीति मात्रशब्देन तज्यदृत्तिः ! नयु--भेदः पारमार्थक इति ज्ञाने सवया अमस्वेनाङ्गी- 
क्रियमाणेऽस्य पारमार्थिकत्वाक्ञकाधेऽपि धर्मी मेदोऽबाधित एव ! तथाच तख ममाधिषयत्वमस्तीति न ्रममात्रविषय- 
स्वमिति- चेन्न; सर्वन्न अमे बद्यण एवाधिष्ठानत्वात् । तथष्व धर्मणि सर्व भानमभ्नान्तमिलङ्गीकारेऽपि न नः 
काविस्श्चतिः । नच--चक्चुजैन्यन्ञाने कथमार्मनो बिषयस्वभर् ! स्पवत्त एव द्ग्यसख तथात्वात् । तथाच चक्षुजन्यज्ञाना- 
दवल्यदेवाधिष्ठानम् , अन्यथ( "अहं रजतमि'ति उुश्यापत्तरिति--वाच्यम्; सचिदुषानन्दस्वीकारादास्मनः । तथाच 
यथा सत्तायाश्च्चुषा दे ज्नविषयत्वं न विरद तथा ब्रह्मणोऽपि दभ्यव्वं स्वत्मक्रियासिद्ध तवैव दोषमावहति; श्चक्त्य- 
वच्छिन्नस्य रजतायिष्टठानस्वात्, अहंकारावच्छिन्नस्य चानधिष्ठानस्वाव् अदमिष्युद्धेखः पराकरणीयः । अन्यथा तवापि 

घटावच्छिन्न आवमन्यहमिति उद्यापत्तिः । श्ररीरावच्छिन्नयेव तथाभावे ममापि ठस्य । नच--सरवेप्रययवे्यरवे 
ब्रह्मणः स्तीक्रियमाणे सिद्धान्तवियेधः, ‰"पराच्चि खानि स्यतृणरस्रयं भूस्लस्मात्पराडः पश्यति नान्तरात्मन्" इति 
श्चतिविरोधश्चेति-शङ्कनीयम्; निरपाधिकस्वात्मनस्तथात्वाङ्गीकारात् सिद्धान्तश्वुतितिरेधाटुपपत्तः । तथाचोक्तं 
ब्रह्मसिद्धौ मण्डनमिश्चेः--““सरवश्रल्ययचेये वा ब्रह्मरूपे व्यवस्थिते । प्रपन्चसख प्रविकयः शाब्देन प्रतिपाद्यते, 
दति । अन्येऽप्याहुः “अस्ति भाति प्रियं सूपं नाम वचेर्यद्रापञ्चकम् । आदं श्रयं अ्रह्यरूपं जगद्९ं द्वितीयकम् 

दति । जयमिति सत्ता ज्ञानं सखुखमिष्युष्यते । द्वितीयं नमम रूपं चेल्थैः । नु--^“नेति ने"लयादिवेद्वाक्येजग- 
त्रिषेधः प्रतिपाद्यते, तथाच जगदपि निषेधगप्रतियो मिस्वेन तस्मिन् ज्ञाने भासते, तश्च ज्ञानं प्रमेति तवाभ्युपगतम् ॥ 

तथाच प्रमात्रिषयस्वं जगतोऽप्यस्तीति चममात्रविषयत्वमसिद्धमिति- चेत् , न; यदुद्शैनजन्मा यो भ्रमस्तदरोनमेव 
तद्द्ननिडृत्या तं श्रमं निवसेयततीति निय माच्छुक्त्यद्शरनजनिते रजतथ्रमे “छक्तिरियम्' इति ज्ञानेन निवर्तिते यथा 
नेद रजतमिति वास्यमरथभ्राप्त रजतनिषेधमनुवद्ति, तथा तस्वमस्यादि बिधिवाक्यजनिताखण्डाद्ितीयसचिदृनन्दात्म- 
विषयान्तःकरणद्रत्तिरूपसाक्षास्करेण विरेधिना सविलासायामविचायां निवतितायामथप्राक्च जगक्निषेधमनुवदन्ती 

निषेधश्चुतिरनुवादकत्नङक्षणभामाण्यमश्चु वाना न जगदंशे प्रमाणस्वेनोपन्यासमहेति, अप्राते श्ाखमथव'दितिन्याया- 
दिति वैदिकं भरति वक्त दाक्यत्वात् । ताककं भलयपि ^नन सुरां पिवेदिःटयत्र सुरापानमिषटस्ाधनमिति यत्तन्नेति निषेध- 
बोधने सुरापनेश्टस्ाधन्ांरो प्रतियोगिनि तेने प्रामाण्यम्; रागम्राक्षतात् निषेधामुपपत्तेविंकद्प्रापत्े्ेति यथा, तथा 
अपञ्चारोऽपि श्चतेने प्रामाण्यम्; पवोक्तदोषभयादेवेति वक्तु श्रक्यस्वात् । नच--प्रतियोगिनो मनपरा्षस्वे तद्धटितसख 

निविभस्रापि तथावयम्; निषेधस्याप्साणिकस्वे अतियोगिन एव भसाणिकत्वापत्तिरिति-सास्मतम्; लिषेरषारख 



२२ अद्वैतरत्ररक्षणम् । 

जाधाभवेन प्रमाविषयत्वोपपत्तेः । नलु --्रपन्चनिषेधस भामाणिकतवे तेनैव द्वैतापत्तिः, अप्रामाणिकत्वे च सिद्ध नः 
समीदितमिति-चेत्, न; भावद्ितस्ीकारात् अभावमात्रे, भकारवदभावाभवे ताकिंकवच्चाधिकरणातिरिक्ताभा- 
चानङ्गीकाराद्वा । वस्तुतस्तु-प्रपञ्चस्य न मावो नाप्यभावः, किंस्वधिष्ठानबद्यास्मकत्वमेवेति तृतीयः पन्थाः, 
भधिष्ठानमेव अभ्यस्तस्य खरूपं तद्भावस्यापीति सिद्धान्तरहखयम् । कथमन्यदन्यख खरूपं खादिति--खेन्न; अन्य. 
व्वस्यानङ्खगीकारात्तदेव हि तत् । कथं तरह तथाप्रतीतिरिति- चेत्, अान्तोऽसि; यस्यां दश्चायामीदशं तत्वं साक्षतं 

तस्यां तथाप्रतीतेरसिद्धिरेव थतः, तस्ाद्धावनिषेधोऽमाव इति ये स्वीङ्र्वन्ति, तेषामर्थं दोषो न स्वस्माकम्, तृतीयस्य 
सीकारात् । तसाद्धममान्ननिषयघ्वं ध्यावहारिकूत्वमिति रक्षण सुस्थम् ॥ 

यद्धा--बाधितस्वमेव व्थावहारिकत्वं तच्चाधिष्ठाने ब्रह्मणि अविद्या तस्कार्थं च नासीदस्ति मविश्यतीति प्रमातिषयं- 
भावप्रतियोगित्वम् , तच्च बद्यणि नास्ति; तस्य तादर्बोधविषयस्वेऽपि निषेधप्रतियोगिस्वाभावात् । इदमेव च मिथ्याव्व- 
मनिर्बचनीयत्वं च कथ्यते । नच--पारिभाषिकत्वापत्तिः$ प्रमाणसिद्धस्वात् । नच--प्रपञ्चसयापि प्रमाधिषयत्वेन 

सद्यत्वापत्तिः; प्रपञ्चारो तख ज्षानख प्रमास्वामावात् ॥ 

धद्वा--अबाध्यल्ेनाहाक्यावस्थानत्वसेव व्यावहारिकस्वम् । नच~--बवाधस्य निरसनादसिदमिदमिति--सास्प्रतम् $ 

भेदबाधकयुक्तेर्तप्वात् , मपञ्चश्यापि ज्ञानेन सह संबन्धानिरूपणात् सिज्वनुपपत्तेः । स्वरूपमेव संबन्ध इति चेन्नः 
तद्य धरक्लनपटयोरपि सत्वात् । स्वरूपविरोष इति चेन; तद्निर्वचनात् । संबन्धारतरमन्तरेण बिरिष्प्रययजन- 
भेयोर्यत्वमिति चेन्न; योग्यतावच्छेदकरूपापरिचये योग्यत्वसयेव दुर्शेयत्वात् 1 तश्चदि घटस्वादिकं ज्ञानस्वं तद्ाऽतिप्रस- 
क्म्; यतः पटञ्चानसापि ज्ञानत्वं वतेते घटस्य च घटत्वम् , तयोरपि खरूपर्सबन्धर्वापत्तिः । नापि धटक्लानस्वादिकम् ; 
हानस्य घटीयत्वद्ैव विचार्यमाणत्वात् 1 तथाचान्योन्याश्रयः । तत्तव्खररूपमेव तथेति चेन्न; बिरिष्टपरलययस्यानियत- 
देषुक्वापततेः । किंच प्रव्ययश्ब्देन कनमात्रे वा प्रमा चा निकषितम् । नाद्यः; अमजनकस्वस्य सर्वत्र संभवेनाति- 
्रङ्गापत्तेः । न द्वितीयः; अन्योन्याश्रयपत्तेः ! तथाहि--यत्र यदस्ति तत्र वख्यानुभवः प्रमा, तथाच असीति यदि 
विद्यमानता, तदा पाकरक्ते इयामोऽयमिति धीः भमान खात्; तदानीं तन्न तखाि्यमानैसवात् , “स एवायमि'ति 
तत्तरोऽप्रामाण्यापत्तेश्च, तस्मादस्तीति वृत्तिमात्रे वक्तव्यम् । वृत्तिश्च संबन्धः, सच संयोगः समवायः स्वरूपरक्चणो 
वा, तथाचान्योन्याश्रयः । अथ संबन्धमान्र तत्र ज्ञायते नतु विरोष इति चेत्, वद्पि अविशिष्टपरययब्यावबुत्तविरिष्टधी- 
नियामकत्वसेव, तथाच धीपदेन ज्ानमात्रविवश्चायामतिग्रसक्तिः; प्रमाविवक्चाथां चास्माश्रयादिः । विशिषटलब्दस्य 
संबन्ध घटितत्वेनास्माश्रयादिः । गियामकष्वं यदि जनकष्वम् , वदा संबन्पेष्वनयुगतेषु तदशक्यम्रहणम् , अनुगतसख तु 
विचायैमाणस्वसेव । किंचातीतानारातबिषयश्यङे चिरिष्टभलयये प्र्जनकस्वात्तद्योग्यस्वस्य तत्र वक्तुमशक्यस्वाद्- 
ग्यास्सिः । असदेव तज्ननकमिति चेत्, योग्यस्यापि तथेव जनकत्वोपपत्तावदष्टकर्पनालुपपत्तिप्रसङ्गात् । दण्डादेरप्य- 
सतणुव जनकत्वापत्तो जितमसद्वादिना । अथ तत्र ज्ञानमेव विशिष्टपययजनकमिति चेक्न; तस्य केवरूस्यासंबन्ध- 
व्वात् । हयं हि संबन्धः । अगघ्या तत्रैकमपि संबन्ध इति चेत्, तद्यीगल्या संबन्धाभवेऽपि संबन्धडुद्धिरस्तु । तथाघति 
षुद्धिभौन्ता स्यादिति चेन्न; इष्टापत्तेः । रिच यद्येकमपि संबन्धः, धरश्यापि कथं घटः संबन्धो न भवति ? तथा 
भरतील भावादिति चेत्, यदि चसूत्वसि प्रतीतिरपि स्यादेव । अथ क्षानमतीतबरिषयेण सह खस्य संबन्धः नतु ख्ख 
खरं संबन्ध इति चेत्, तद्येतीतस्यासस्वषदेव तेन सहेयनुपपततेः । किच "धटीय ज्ञानमि"ति या विशिष्ुद्धि्जीयते तां 
भरति घटो न जनकः, किं तहिं क्ञानमात्रम्; अनुब्यवस्ायस्य हानातिरिक्तविषयाजन्यत्वात् । तदुक्तं मणिरृुता- 
“अजुन्यवसायखानुमितेवां विषयाजन्यस्वात्” इति । किंच सखरूपटयस्य संबन्धत्वे, घटीयं ज्ञानमिति न ख्यात्; -घदीय्वं 

हि घटसंबन्धाधारत्वं ज्ञानमपि घटसंबन्धमध्ये प्रविष्टम् । तथाच सखस्िन् स्वदरत्तिनं संभवतीति । रिच परकीयं ज्तानं 
हानत्वेन गृहीतं घटोऽपि घटत्वेन तथापि संदयो विद्यते--परो घटं जानाति न वेति प्रज्ञानस्य घटो विषयो न चेति 
वा । सोऽयं न स्यात् ; ज्ञनघटस्व रूपद्वयस संबरधत्वात्तस्य च लिश्ितस्वात् । सखरूपविशेषो न गृहीत इति चेत् , नूनं 
िष्यधन्धकोऽऽसि; यतोऽरिक्तं न स्वीकरोषि, तद्भयं च गृहदीत्वाऽगृदीतं वदसि! विशेषणताविरोषो न गृहीत इति चेत् , 
सोऽप्यतिरिक्तानतिरिक्तविकख्येन खण्डनीयः । अथ ब्रिषयविषयिभावो ज्ञानाथैयो; संबन्ध इति चेन्न; तस्यातिरिक्ते 
कृतान्तविरोधः, अनतिरिक्ततवे तूक्त एव दोषः; संयोगश्मवएयावसं मातितावेव, ज्ञानख गुणत्वभ्युपगमात् आस्मनि 

समवायाभ्युपगमाश्च । नापि कज्ञानघरयोन्तीतरक्षण एव संबन्धः; तरसे प्रमाणाभावात् , अतीतानागतयोस्तदसंभवाच । 
ज्ञातताया; संबन्धान्तराभ्युपगमेऽनवस्थानात्, तदभावे च तयोरेव क्षातता न सात्, सखरूपसंबन्धसख च निरा. 
कतस्वात् । नापि ज्ञाना्थयोस्तादस्स्यसंबन्धः; विरद्धयोश्तादासम्यालुपपत्तेः प्रकादतमसोरिव । नापि क्ाननिष्ठाकारा- 
धकस्तं विषयत्वं तद्भवं च विषथित्वमिति; जथेसखाकारा्कस्वे भमाणाभावात्, संबन्धं चिना. तदसंभवाच्न । तसात् 



श्रीमधुसूदनसरस्वती प्रणीतम् । २४ 

ज्तानाथयोः संबन्धाभावेन जानसय तस्सिद्धिरूपत्वाजुपपत्तेः सेयं जगस्कवरनयुक्तिः । तसरष्सुषक्तम् अबाध्यस्वेनाश्च. 
क्यव्यवस्थापनरवसेवे व्यावहारिकस्वमिति ॥ 

यद्धा--अीकस्वमेव व्यावहारिकत्वम् । नच---तथा सति बिधिनिषेधगोचरप्वानुपपत्तिः; तयोरप्य्टीकत्वात् । 
नचापसिद्धान्तः; °^तस्वमस्यादिवाक्योत्थसम्यग्धीजन्ममात्रतः । अविद्या सह कार्थण नासीदस्ि भविष्यति" दति वार्ति, 
ककृताऽभिधानात् । येन संबन्धेन यदवच्छेदेन यस्य यद्धिकरणस्वं तेन संबन्धेन तदवच्छेदेन तस तज्चिष्ठफारन्नयवदय- 

लन्ताभावग्रतियोगित्वमेव चाससमलीकमिल्यादिभिः कथ्यते । ““तुच्छाऽनिर्वचनीया च वास्तवी चेति सा त्रिधा । ज्ञेथा 
माया त्रिभिर्बोधैः श्रौतयौक्तिकलोकिङेः इति शतिदथ्या वुच्छस्वमेव; “श्रपन्चो यदिः बिधत निधर्तेव कथचन" 
इति संभ्रदायविद्धिरभिधानाच ॥ 

- यद्धा--अमोश्वात्मकत्वमेव व्यावहारिकसवम् । नचेष्टापत्तिः; अस्मदभिमत्तानानन्दस्ररूपमोश्चारमरूपभिन्नत्वसख 
भवताऽनभ्युपगमात् । नच--मोक्षस्य दुःखध्वंसरूपश्वात्तसख चान्योनयाभावमिन्नस्वादिष्टापत्तिरसन्मते सादिति-- 
वाच्यम् ; मोश्चस दुःखाभावरूपत्वे प्रमाणाभावात् । नच “अशरीरं वाव सन्तं प्रियाप्रिये न स्पश” इति श्ुतिमौनम् $ , 
यदुर शरीरं नासि तदु प्रियाभ्रियस्पशों नास्तीलतावन्माच्ं शवतेर्थः न॒ दुःखाभाव मोश्चस्वे सा श्वतिः अमाणम् 1 
तत्र त्या अक्तामर्ध्यात् , मर्यकाेऽपि तत्संभवात् । नच “'वाधनालक्षणं हुःखं तदलन्तनिमोक्षोऽपवमै" इति सुत्रं 
प्रमाणम् ; तस्याक्षविधया प्रामाण्याभावात् , ततोऽलयन्ता भावग्रतीतेश्च । युक्तयुस्थापकत्वेन प्रामाण्ये तथाविधयुक्तेरभावात्। 
यरषाथैस्वादुःखाभावो मोक्ष इति चेन्न; सुखस्यापि तथात्वपत्तेः । तस्य तत्काठेऽसंभव इति चेन्न; अनिलस्यासं मवेऽपि 
निस संभवात् । बिरक्तय मोक्षेऽधिकारस्तश्य च सुखे कामना नासि चेत्, दुःखाभावेऽपि न स्यात्। नहि इुःखामा. 
चेच्छा न रागः, अपितु सुदखेच्छेवेति नियामकमस्ति । तथापि च तिषयसुख एवोपेक्षा खात् नु नियेऽपि, तच्र क्षयिष्णु- 
त्वादिदोषाभावेन वैरास्यानुपपत्तेः। किंच दुःःखाभावस्य काम्यच्वे दुःखतिरिष्टखाभावस्य कामनाचिषयत्वे दुःखस्यापि 

तदपत्तौ बुरूशर्थैत्वापत्तिः । अथ-दुःखेनोपरक्षितं व्यक्तिस्वरूपमेव काम्यं, कथमन्यथा लोकरिंकदुःखाभावोऽपिं 
काम्यः खादिति--चेन्न; ग्यक्तिमा्नस्य काम्यस्वेऽतिप्रसङ्गात् । व्यक्तिविशेष च तथव्वे अरतियोग्यतिरिक्तख तस्य 
वक्तुमशक्यत्वात् । भ्यक्तिरेव निरोष इति चेन्न; अनसुगसमे तख्कामसाधिकारिव्वं न खात्, श्वुला वक्तुमशक्यत्वात् › 
उथक्तयन्तरस्यापि व्यकरिनिशेषस्वाच्च । रोक्रिकडुःखा भावोऽप्यस्मन्मते स्वतो न काम्यः; उक्तदोषात्। किं तर्हिं १ तव् 
भिव्यक्तो ब्रह्मानन्द एवः; तदथस्वेनेव यथाकर्थवचित्तन्न कामनोपपत्तेः । अन्यथा भारापनये सुखिनः संबरत्ताः स 
हति प्रययो न स्यात् । तत्राहमनि सुखस्वारोप इति चेन्न; बाधकाभावात् । नहि नाहं सुखी संद्रत्त इति निपरीतप्रय¬ 
यस्तस्यसि। अथ तिषयजन्यस्वात् सुखस्य तत्र च विषयाभावात् युक्त्या बाध इति चेन्न; मानोरथिकस्वाभिकडुःखादौ 
विषयजन्यत्वाभावेऽपि सुखस्याबाधात् । तत्र तद्िषयन्ञानमेव जनकमिति यदि; तहिं भारापगसेऽपि दुःखाभावख 
भारापनयज्ञानसख वा सुखजनकस्वं स्वीकुरु, अनियतहेतुकस्याचश्यमेष्टग्यस्वात् । एतावांस्तु विदोषः--तव जन्यं 
सुखं मम तु सदेन ब्रह्य सुखमभिग्यक्तमिति । अतएव सुषुसे सुखानुभव उपपघते, अन्यथा 'सुलमहमखःप्समि'ति 
परामर्तो न खात् । नयु- निलयस्य सुख खप्रकाशस्य काऽमिग्यक्तिनीम ? आवरणध्वेस इति वदामः । किं तद्ावर्- 
णम् ? यस्य ध्वंसः, भावरूपमक्तानमिति श्रहाण । फिंचातिरिक्ताभावे मानाभावाच्च न दुःखाभाव मोक्षः; भनति- 
भ्रसक्ताधिकरणसवरूपेणेव अलयन्ताभावान्योन्यामावश्रतीस्युपपत्तेः, अ भावध्रतियो गिताभावाधिकरणयोस्तयोस्तथेव भवता 
सख्रीकाराञ्च । भागमभावस्तु कपाादिसवरूप एव; अतिरिक्तख तस्य सत्वे मानाभावस पूर्वभुक्तसात्, ध्वं सोऽपिं 

सुहरादिपातादिरेव; तदतिरिक्तस्यननुभवात् । नच--सुद्धरपाताजतो भवस दरव्यनुमवः कथं स्यादिति--वाच्यम्; 
तखासिद्धेः । सुद्वराजातो ध्वैस इयेवानुभवः । सुद्धरपावस्तु तजन्यो भवति । एकध्वंसाधिकरणयोः संबन्धानुपप- 
तेश्च, स्वरूपसंबन्धस्य पूवमेव निराकृतत्वात् । यद्धा--कपारावस्यैव घर ध्वंसः; गुणगुण्यादिमेदाभावत्, न 
पथक् ध्वंसः । तस्सुषक्तम् अमोक्षात्मकस्वसेव व्यावहारिकस्वस् ॥ 

यद्वा-मोक्षोपायक्तानाविषयस्वमेव व्यावदारिकच्वम्। नच--श्चरवणादीनां भेदतिषयस्वाक्कथतेतदित्ति--साम्प्- 

तम् ; तेषां भेदविषयसवे प्रमाणाभावात् । अभिन्नत्वेन च श्रूयत सारमा । तथाहि-- “ब्रह्म तं परादाद्योऽन्यत्राप्मनो 
ब्रह वेद् क्षत्रं त परादाधोऽन्यन्नात्मनः क्ष्रं वेद् इत्याद्युक्स्वा ““सर्वं तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनः सर्वं चेद्- यदयमात्मा" 
इत्यादिवाक्यानामस्थूखादिवाक्यानां चाद्यन्ताभावपरस्वं व्याख्यातमेव । तथाच मेदस्य मोक्षविषयस्मज्वानतरिषयस्व 
श्रम एव ताकिकमन्यख । नच--करीरात्ममेदक्ञानं विना कथं मोक्षसदमेक्तानसख संसारहेतध्वादिति- वच्यम् ; 
ब्रह्मारमाक्षनखव संसारहेतुस्वात् । भतिपादितं चेतदधस्तात् \॥ 

~ यद्वा-युक्तेनाचेधःवसेव व्यावहारिकष्वम्् । न ववेष्टापत्तिः; त्दुानीं मेषख ` सप्ते धेद्नापततर्वश्ररेषाधितत्वाच् । 



१४ अद्वैतरल्नरक्षणम् । 

बेदनाभावान्न जानातीति चेन्न; ("नहि दषटदष्टेविपरिखोपो वियतेऽविनारिष्वात्"” हइ्यादिश्चश्या बेदनसद्धाचस्य स्वेदा 
अतिपादितप्वात् । तस्रामाण्यानभ्युपगसे तु बैौद्धवदुयेक्षणीयोऽसि । तसात्तदा्ी प्रपन्चसासस्वादेवाचेदनीयता । तदर्थं 
परोक्तलक्षणदोषोद्धारः ध 

स्वमते तु ब्रमः । सति भमतिरि बध्यस्वं सविकस्पकल्लानबाध्यस्वं मोश्चसाधनेतरक्ञाननाध्यस्वं वा प्रात्तीतिकस्वम- 
वि्योपाधिक्म् । भमाच्रा सह बाध्यष्वं मोक्षदेतक्तानमा्नवाध्यत्वं मायोपाधिकं व्यावहारिकस्वम् । एकयैवाक्तानस 
फिंचिदवच्छिश्षचेतम्यविषयत्वेनानवच््छिश्नचेतन्य विषयत्वेन चाविद्या मायेति च्यपदेशः ! तदेतद्धेद्प्रपञ्चसाधारणं त्रयम्, 
परोक्तं तु त्रयं छक्तिरजतसाधारणम् ॥ 

एतद्रयविरक्षणत्वं जह्मणः पारमार्थिकस्वं नाम 1! नच--विरक्षणत्वं वेध्यम् । तथाच सेदस्य नामान्तररूपमिति 
--वाच्यम्; खधप्रकाशचित्स्वभावस्यैव तथाऽभिधानादिति ! तस्ाब्यावहारिकत्वपारमार्थिकत्वनिशेषाङ्ीकारे महदिष्टं 
वेदान्तिनामनिष्टे च तार्किकाणामिति । नच--धरमद्यवडर्भिद्रयस्ीकारे इष्टापत्तिरिति--युक्तिमव्; भपञ्चसय बाधेना- 
लयन्ताभावसीकारात् , बह्यखरूपदयैव च पारमा्थिककशब्देन कथनात् । तस्मात् स्यो सेदः प्रपञ्चो वेति बृदधैस्ताकिकैरवो- 
धितमाकप्याऽवौचीना अपि तार्किका च्यासुग्धा वसन्ते । वस्तुतस्तु प्रमाणसिद्धमदैतं भरपञ्चो वा कारत्रयेऽपि नास्तीति 

लिदधम् ॥ इति ममाजविषयस्वबाधितत्वादिव्यावदहारिकव्व निर्वचनेन सन्ता विभ्यो पपत्तिः ॥ 

, अथ प्रपश्चसल्यत्वायुमानमङ्गः । 

नयु-भस्त्वनुमानस्प्पञ्चसय सत्यत्वम् । तथाहि- मेदः । पारमार्थिको, व्यावहारिकत्वात् , यन्न पारमार्थिकं 
तन्न भ्याचहारिकं यथा ब्रह्यादैतस्, नायं उयावहारिकस्तसास्पारमार्थिक इति व्यतिरेकी ति--चेत् , पारमार्थिकतस्वं यदि 

खप्रकाशचिद्रपत्वं, तदा बाधः, तवानङ्गीकारथ । जथ सत्तायोगिस्वम् , तथापि तथा । अथ बाधक्िुरष्वम्, तदपि 

न; पूर्वं बाधस्योक्तस्वात्, ब्रह्मद तसाधनभावेनासन्मते उयतिरेकन्याकिभूम्य मावाच् । छक्छिरजतादौ च हेठव्य॑भि चरी 
पक्षहेस्वोरभदासिद्धौ तदसुपपत्तश्च । साध्याप्रसिद्धौ व्यतिरेकष्याश्यप्रहः । भरसिद्धौ चाहुचितता । तदीदशमनुमानं 
अयुञ्जानो नूनमजेषीखपां परं नतु प्रतिपक्षिणमिति ॥ 

अथारत्वन्वयी हेतुः, तथाहि--पारमाथिकस्वापारमार्थिकत्वाभ्यां विवादपदं मेदः, पारमार्थिकः, व्यावहारिक. 
स्वात् यद्यब्यावहारिकं तत्तसारमार्थकं यथा ब्य, पारमार्थिकत्वव्याप्यगयावहारिकत्वर्वांश्वायम् , तसासपारमार्थिक इति 
चेन्न; साध्यसाधनविकेरत्वाहुष्ठन्तस्य । नहि ब्रह्मण्य विच्यातत्कायान्यतरत्वस्य व्यावहारिकस्वस त्वद्भिमतसख चा 

सन्तायोगिव्वादेः पारमार्थैकस सचवमस्याभिः सखीक्रियते; उभयसिद्धयेव दष्टान्तत्वाव् । तथापि शब्दभयोगरूपं 
व्यवहारविषयत्वमस्ीति चेन्न; “यतो वाचो निचवैन्त” इत्यादिश्चुया तन्निषेधात्, खप्रकारे तस्मिन् ततप्रतिपाद्यत्व+ 
स्याप्यसिद्धेः । कथं तहिं वेदान्ता बह्मणि प्रमाणमिति चेत्, तदाकारान्तःकरणचरुच्युत्पादनद्ाया तचनिषठाक्वाननिवतकस्वा- 
देव । तद्ाकारत्वं च चृत्तितिष्ठ एव कश्चिदनिर्वचनीयो धर्मं इलद्वैतसिद्धो वित्तरः । तदुक्तं -““सिदधं तु निवकेत्वात्” 
इति । किंश्च उपरहितस्य बरह्मणो व्यवहारविषयस्वेऽपि न तस्य पारमार्थेकल्वम् , तथाच साध्यविकलता । निरुपाधिक 
छु सर्वेन्यवहारातीततेव । नच--ल्लानरूपो ज्यवहारस्तत्रास्तीति--सांभ्रतस् ; तदेव ज्ञानरूपत्वेन तत्र च्वानान्तरा- 
सखीकारात् । नच-- बह्मणः स्वाभिन्नस्वेन धटाद्यानयनादिव्यवहायोऽपि त्वन्मते त्येवेति--सापतम् ; सर्वाधिष्टान- 
त्वयेव स्वाभिन्नशब्दाधत्वात् यथा सर्पाद्यभेदेऽपि रज्वाः खीक्रियमाणे न सर्पाचानयनं तसखः भवति ! यदि सर्वस्य 
अह्याभिन्ञत्वमेव निरणाभि तदा भ्यवहारस्यातिरिक्तस्याभावात् कस ब्रह्म बिषयः स्यादिति परिभावय । नच बह्म 

न ग्यावहारिकमियन्ततो निषेधरूपभ्यवहारस्यापि स्वयभ्युपगमादस्यथा भ्यावहारिकस्वानिषेभे स्यावेहारिकस्वमयज्ञ- 
सिदमिति- च्यम्; निषेधककशब्दानिषयत्येऽपि तदाकारान्तःकरणब्रषयुत्पादनेन परभमंनिरा्फरस्वाच्छब्दस्य 
डथावहारिकस्वानिषेधेऽपि तस्साधकम्रमाणाभावादेव अद्यणि तदसिदधेश्च ! शक्तिमिवेधकाभावेऽपि तस्साधकपरमाणाभाः 
धादिव तदसिच्धिः। किंच "“एुकमेबाहितीयं नेह नानासि किंचन दति श्वुतिः सवैनिषेधं बद्मणि बोधयन्ती ध्यव. 
हराभावसपि बोधयत्येव । नच--द्विसतीयश्वादिरूपेण बह्म स्यवहरणीयमियतस्पैेवेयं शुतिरिति--वाच्यम्; ध्यवहार्, 
घ्यादा्दारथत्वात्) तथापि तथात्वेऽतिभरसङ्गात् । बाधकससवादङते तथा करप्यत इति चेन्न; श्वतेरम्यस्य बरुवतः 
प्रमाणस्याभावात् । स्तो बरुवती हि श्चुतिः। किंच मायासयव्यवहारविषयस्वेन भायामयस्वमेवाऽऽचाति, नतु 
ररमार्धिकस्वन्न् । तथाच्च ब्रह्मणि परमार्थतो च्यवहारदिषयष्वं नास्यवेति सिद्धम् । तथाच यथा यथा तव व्यवहार 
(विषय्वसाधने यज्ञ; तथातथा तद्भिषयत्वमेवायातीति महस्कोतुकमिलयास्मानसुपाङभस् ॥ 

भधादिषवदुनतुमानम्-मेदः प्रास्सार्थेफो, बेप्रात्, "पर्वं तदेष, पथः ब्रह्म, तथाचायं, तसाप्तथा, देधष्वं चं 



श्रीमधुसूदनसरस्तीश्रणीतम् । २५ 

बेदनविषयन्वं, तच्च तव मने श्द्मण्यप्यस्तयेव । सथा--मेदः, भमाविषयः, ्ानविषयस्वात् › यदेवं तदेवं, यथा बह्म, 
तथाचाये, सस्मात्तयेति-- चश्च; वेयन्बस्य बद्धण्य सिद्धेः, “अन्यदेव तद्धिदिंतादथो जनिदितात्”' इति श्रुतेः । ““भोतव्यः? 
इत्यादिरपि धुनिरम्नीनि चश; ववाकारान्तःकरणच्च्युत्पत्तिमान्नरफरूकर्व त्तस्याः, नतु ताक ाननिषयता समा- 

याति । कषान हि इृनिम्तदृभिग्यक्तं चनन्यं वा । तजरान्त्ये सेदघटिता विषयता कथममेदे खात् १ आेऽपि इत्तरे- 
वानिवैचनीयाया जनिय वनीयनदराकारस्वं नाम धर्मो नस्वतिरिक्ता विषयतास्तीत्युक्तम् । समानसत्तकयोरेन हि संबन्धो 
नतु सदयानूनयोः । किच स्वन्मते विषयत्वं हि स्वरूपसंबन्धविशेषः । तस्य च सनस्य मायामयत्वेन ब्रह्मणा 

समं स्वरूपसंवन्धानङ्कोकारात् । किच वे्त्वमस्तु, पारमाथिकत्वं मस्तु इति विक्षेपको दोषः । तथा सति वे्स्वमपि 
न स्यादिनि चेच; कार्यकारण भावादर्गाधङम्या ना वात् । पारमार्थिकस्वञ्य तिरेकेऽस्य वेद्यसवन्यतिरेकषय स्वयाऽनङ्गीकाराब् 
द्ान्तभूमेरभावात् हनुः केवद्धान्वयी भ दिष्यनीति--चे्न; अश्रयोजकस्वात् । किंच छक्तिरजततादस्मये शक्ञीये च 
दिपाणादौ हेनु््यभिचारी, ननु तयोः पारमार्थिकस्वश्रमाचिपयत्वयोः संभवः । ननु-ताद्स्म्यं नाम तदुत्तरम् 

पुव, तथाच रजतन्वं छनैः अनीयने, तच्च पारमार्थिकमेव प्रभाविषयश्च तत्संक्तगेस्तत्र नास्तीति-चेत्, न; तस्याप्य 
न्यत्र विद्यमानात् । नहि तदृनिरिनतरशिश्यं क्तौ भासते । कथं तर्हि छसो रजतक्ञानं अम इति चेत्, व्यधि- 
करणप्रकारावच्छिद्ठविषयनाश्रनि यो गिःेन, स्वेरोष्याच्रत्तिधर्मप्रकारव्वेन, विरोष्यनिष्टायन्ताभावप्रतियोगि धर्मप्रकारत्वेन 
चा । उ्यधिकरणभकारस्वेन नत्वसद्विए्यतया वणिग्बीभ्यायनुभूतरजतत्वस्य सरणे सति छक्ताविन्द्ियसचिङष्टायां 
छ्ुक्तिरजतयो्भैदभ्हामावे साममीवशात्तादशायेरसंमवात् । तथाच नेयायिकानां ज्ञेयत्वप्रमेयस्वयोरबिनाभाव एवेति 
च्यभिचारः । ननु-रजनततादरल्म्यं जुन्दौ नास्ति, तथाच कथं सदेव वैशिश्यं न्तो भाषत इवयङ्गीकरिष्यसीति-- 
च्चेत्, तरसि रजततादरान्म्पस्य कबिद्भावोऽस्तीति तस्यपारमथिकस्वं, तवा तादस्चमपारमा्थिंकस्वं घटपटादीनां 
स्वेंपामप्यङ्गोकुमैः । कोटि षटा्दनामभावश्रतियो गिव नाङ्गोकरोति । एतेन--स्वमद्टकामिन्यादीनामपि तरङ्प्रसङ्गा- 
खु गूतचन्दसेदुषदीनामपि पारमार्थिकस्वमभ्युपगच्छतामस्याकं तद्ृ्टान्तावष्टस्मेन जागराद्यवस्थानुभूयमानघटपरतद्धे- 

दनामपारमार्धिङृ्वानुमानं न किचिदनि्टमापादुयतीति बोध्यम् ५ 

अत्रोचयते-एवं हि तादु्म्यारोपसंसगयेषयोर्भदो न खात् । डभयतरेवं धर्म॑सेवाऽऽरोपाव् । नहि केवरख संस. 
अस्यारोपः, अपितु कस्यचित् । तयाच सर्वन्र धर्मरोप एव । नचेष्टापत्तिः; तादास्म्यासेपसंतर्गारोपयोस्वन्र तत्र शाने 
सओदेनोपादानाव् । फिंच छुक्तिस्वविदोषदृरौ नानन्तरम् “इदं रजतं ने"लन्योन्याभावङुद्धिरस्ति तव मते, वैधम्यक्तानस 
तदेकफरकस्वाभ्युपगमात् । तथाच च्छिरजतयोरमेदरूप्रतादारम्पारोषाभावे असेदनिषेधरूपाऽन्योन्याभावलुद्धिरनं 
ख्यात् । रजतत्वसंसगारोपे “रजतस्वमिह नास्ती "ति उुच्यापत्तिः; नतु रजतमिदं न भवतीति- भूते चटसंसर्गारोषे 
ग्टुतले धयो नास्तीतिवत् ! नच--रजतत्वारोप घव रजतनिषेध इचि- साप्रतम्; अन्यारोपेऽन्यनिषेधेंऽतिप्रषङ्गात् । 
तस्माच्छुक्तिरजतयोरमेदाख्यं ताद्वास्म्यं अमे भासते, तक्चिषेधे ताद््म्यामावरूपोऽन्योन्याभावो विहतो भवति । 
ननु--तथापि नानिष्टमसाकम्; रजताभेदस्य रजत एव प्रसिद्धत्वात् । स एव पुरोवर्तिनि आरोप्य निषिध्यत 
दति--चेत्, न पुरोविना समं रजतमेदो भासते--पुरोर्तिनाऽभिन्नं रजतमिति । तथाच पुरोवर्तिना सह रजता. 
सओदोऽसिद्ध एव । अन्यथा पुरोवर्तिनि रजतामेद इति बुश्यापत्तिः, नतु इदं रजतमिति । किच रजते प्रसिद्धस्याभेद- 
स्येहारोप्यमाणत्वे ^र्जतामेदः पुरोचर्तिनि नास्तीःति बाधस्याकारः स्यात्, नतु इदं रजतं न भवतीति; सं्र्गारोपे 
कथैव दरौनात् । किच रजवान्योन्यामावाभगवो रजवामेदो रजतमेव । तथाच रजतमारोप्यत इष्युक्त स्यात् । तथाच 
नोक्ख्पं बाधरीरं स्यात् , वसखादुकामेनापि षुरोवर्तिरजतयोरमेद एवान्योन्यार्मा भासत इलङ्गीकरव्यम् । किच नान्न 
रजतस्वसंसर्गरोपः संभवति; रजतत्वस्तसर्मस्य समवायरूपस्य इुक्तो विद्य मानस्वात् । समवायखेकस्वात् रजततवनिख- 
पितः समवायस्तत्र नसीति चेन्न; य एव रजतत्वनिरूपितः समवायो रजते तद्यैव द्युक्तावपि भावात् । अन्यथा 
तश्निरप्यत्वतदनिरूप्यतवयोर्विरुदधयोधमैयोरध्यासाद्धमैमेदापन्तः । तदं रजतस्वमपि तत्र स्यादिति चेच्, आह्मानसु- 
पायरभस्व यरू्वमेकमेव समवायं स्वीकरोषि । नञु--रजतस्वायन्तामाव पव शुक्तौ, धर्मिस्राभाव्यात् , वायाविवः 
खूपालयन्वाभावः । कथमिदमिति च न पर्यलुयोभ्यम्; स्व भावस्यापर्यनुयोऽयस्वात् , अन्यथा बह्म स्वप्रकाशं कथं 
दान्यदियस्यापि पथैनुमोगख संभवादिति-चेत्, न; यत्र यस्य संबन्धसत्र तथ्यालयन्ताभावस्य नियमेनाद्- 
वी नाद्, जल्यन्ताभावसंबन्पयोविरो धावधारणाव् , कादशस्व भावस्यापि त्यागे तयैव भ्याधावापत्तेः । अथ--रजतस्व- 
त वुन्ताभावयोर्विरोषो नतु संबन्धेन सह ॒तथेति-चेत्, चदं रजतत्वस्यारोपः छतत, नतु रजतत्वसंसमैखेल्या- 
जातम् तथाच संसंगारोप इति रिक्ते वचः ! अथास्तु रजतत्वच्यैवारोपस्तथापि सिष्धाऽन्यथास्यातिरिति चेन्न; तथाखति 
द्धदमिति सवतसवमिति च ब्यापत्तेः नवु दं रजतमिति । वेरिष्चयाभाने च ददंरजतस्वे इति समूहारस्वनान्न विरोषः 
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२६ अद्रैतरल्रश्चणम् । 

स्याद् । किंच रभतां भावोऽपि वत्र भ्रतीयत एब बाधकेन, तथाच मेऽपि रनत्वसंसगौ भासत इति 
वक्तम्यम्; अन्यथा निषेधानुपपत्तेः, परप्यभावात्› तथाच स यदि तत्रास्ति तदा बाधो न स्यात्; त्थाचासन्नेव रज. 
तवसंसरगो भातत इति वाच्यम् । भत्व सहुपरागेणाऽसतोरेव तादास्म्यसंसयो मौने साप्रदायिका मन्वते । नच-- 
तदङ्गीकार एवास्माकमिति-- भतम् ; अपसिद्धान्तापत्तेः । एकदेदिव द विभ्यतीति चेम; अपसिद्धान्तस्यानिग्रहष्वा पत्तेः, 
स्ेतरैव मयेदं नाभ्युपगम्यतः द्यस्य वक्तु शक्यत्वात् । तथाप्यन्यन्न विद्यमानरजतत्व तत्तंसगैभानवादिमते किं 
दूषणमिति चेत्, सादाभाव इति गृहाण । तथाहि--येथं रजतन्यक्तिः पुरोवविभिन्न्वेन भासते यो वा रज. 
तस्वसंसगः पुरोवतिंनिष्त्वेन भासते सा चान्यत्रास्तीलयत्न किं प्रमाणस् ! न तावद्धमसत्र तावस्मप्राणम् ; तस्य 
तत्तदेशतत्तत्का रुदृत्तितवेन तत्तप्पद्थविषयीकरणात् , अन्यत्र सत्तायास्तेनानुङेखात् । उद्धेखे वा पुरो वर्तिप्रहस्यभावापत्तेः। 
जमः ग्रमाणपिति च वदन् श्छाघनीयगप्रकोऽसि देवानांप्रियः १ नापि नेदं रजतमिति त्तानं तथा; सथ्याभावनान्न. 
विषयस्वात् , प्रवियोगिनो देशान्तरसस्वानिषयस्वात् । यद्यन्यत्र सर्वं न स्यात्तं निषेधो न स्यादिति चेत्, नादम्; 
तद्य॑स्यानुभाह्यं मान--षिमलमिह निधिध्यसार, देशान्तरे सत् , इह निषिष्यमानस्वात् । य द्यदन्न निषिध्यते तत्तदुन्यत्र सत् । 
यथा भूवछे निषिध्यमानं घटादिकम्, तथाचेदं, तस्मात्तथेति चेन्न; प्रयोजकत्वात् > विपक्षे वाधरूतकांभावात् । 
हेत॒भङ्ग पव याधकस्तरं इति चेन्न; तख प्र ्िमात्रापेकषस्वेनाऽन्यन्र सस्वानपेश्चणात् , दह चोतन्रसख घरसेहेव नष्ट 
स्यत्रैव च निषिष्यमानखान्यत्र खव नास्तीति तेन उमभिचाराच्च । नच-- देशान्तर इ्यनुक्तवा क्र चिदिषि पदेन 
साध्यलिद्ः खायः, तथाच तस्यापि तदेशे सत्वात् कचित् सदिति साध्यमसीति--वाच्यम् ; तहं तत्र सत्वेऽपि 
तंत्र निरेधो, न षिरुदश्च कारभेदेनेत्यागतम् , तथाच मबिषयी भूतमपि रजतादि ज्ज मदशचायां तत्रैव सत् कालान्तरे 
निषिध्यतां को दोष इति म देशान्तर सिदिः; तन्नासत्वे कथं लस्य निषेधो भभिष्यतीति चेत्, तत्रेवो- 
त्पन्रख तन्नैव नष्ट च कर्थं निषेध दद्यत्रापि दीयतां दष्ठिः । पूर्य तस्य सच्वमेवोत्तरकाछे ध्वंसे जाते युदधरादिना 
पश्चान्निदेधप्रयय इति चेत्, इदापि पूर्युप्पत्रसय रजतस्याऽधिष्ठानसाक्चात्छारेण निवर्तितख निषेध्यो नेदु रज~ 
तमि"ति ्तानेन व्रिषयीक्रियत इति तुख्यम् । नस्य कथमर्थनिवतैकत्वगपरिति चेद्, युदधद्देवां कथम् ? अन्वयम्यतिरे+ 
काभ्यां तथाऽवभ्ियत इति चेत्, हुस्वमितरघ्नाप्यन्यत्नाभिनिवेशात् । ननु-रजतोयत्तिसामभी तश्र नासि, तथाच 

कर्थं तदुत्पत्तिरिति-चेत्, सामद्र्भावश्यायोभ्यत्वेन यक्षेण त्स्याऽ्वधारयितुमशक्यत्वात् , प्रप्त रजत. 
टक्षणकायंसच्ात्तदुन्नयनसेव युक्कवात् । जन्यथा खण्डधटपाकजघटयोरन्यन्न ुसदण्डचक्ङ्करालादिस्रामश्यभाव- 
दुप्पत्तिनै खात् । कायैद्शैनेन सामभ्यन्तरकल्पन परिहापि वल्यम्र् । तथाच का सामीति चेच; वि शिष्याऽनभि- 
धानेऽपि क्षलयोगात् । नयु-अपूर्वैरजतत्यकट्युखादे तश्खरूपं तस्सामभरी चेति द्वयमपि कल्पनीयम्, तथाच 
कर्पनागोरवम्, भसिद्धरजतग्यक्तेभीने च न कडपनागौरवम् । तथाच तदेवान्न भासत इति करप्यत इति-- चेन्न; 
सिद्धासिद्धाभ्यां कल्पनागोरवस्यादूपकस्वात् । रिच देशान्तरस्थितम्यक्िभाने न भ्रमः प्रमाणम्, नापि बाधो नापि 
मानान्तरम् । तथाचागलाऽपूरवेव्यक्युखयाद एव स्वीकार्यः खाघवात्तदेव भासत इति चेन्न; द्वितीयस्य प्रतियो गि- 
नोऽुपस्थितौ काघवानिरूपणात् , तद्गनतचा्षुवक्ताने तद्रनतचष्ठुःसंयोगसैव कारणव नाऽन्यधास्यातेरैत्व. 
भगेनापरंमवाच्च । एङ्गरजतयोः दमे रङ्गरजते' इति मे संभवन्नपि तादशः संयोगो दोषप्रतिबन्धान्न जनक; । 
अन्यथा गुणजन्यसखेन प्रमाद्वाएातादिलद्रेतसिदधौ विस्तरः ॥ 

विप्रतिपत्तिरपि--त्र रजतसवे पारमारथिकस्वेनामि मतरजतव्यक्तिभिश्नव्यक्तिवृत्ति न वा अयोगश्च-रजतत्वं, पार. 
मार्थकृत्वाभिमतरजतभ्य क्तिभितभ्यक्तिशृत्ति, सकखरजतदृत्तिजातिष्वव्, यदेष तदेवं यथा सततादि, तथाचेद्म् , तस्म 
त्था । नच रजतमात्र्रत्तित्वसुपाधिः; पक्षमाक्ररयाव तैकत्वैन पकषेतरस्वादनुपाधिवस्वात् । नापि रजतभिन्नशत्तिस्वम् ; 
उक्तदोषात् । नचप्रयोजकप्वम् $ प्रतिदभ्यक्तिभाने प्रमाणाभावात्, भ्यक्तयन्तरायुत्पादे च निर्विषथज्ञानाजुसपत्तेरेव 
वाधकतकख विद्यम्रानत्वात् । यतः प्रठन्ति--““अर्थैनैव विशेषो हि तिराकारतया धियाम्" * इति । दस्थभूतरुक्षणे 
चेय तृतीया । तथाचाधैरूप एव विदोषः । नच छुक्तिरेष विषयः; रजतस्याऽनुमवसाक्षिकत्वात् > अथ दोषवकादेशान्त. 
स्थितैव व्यक्तिमीतते, दोपख चच अमतियामकःवमुभयवादितिद्धमिति चेत् , त दोषस्य ्रमोद्पादकत्ववत्तद्धिषयो. 
सराद्कस्वमप्यस्वक्रिदोषात् । नचेवं सति गौरवम् ; अतीतेरेव वस्तुसाधिक्राया विधभानस्वात् , गोरवप्रतियो गिनोऽयुप- 
स्थितेः, ति्यतिदधिपराहतत्वाच् । अथान्यत्र त्ञानकारणस्य विषयोरपादकस्वमद्ं चष्छुसदौ, तथाच कथं तर्कखनीय- 
मिति चेत्) तर्न्यत्र अमजनकत्वमपि न दृष्टमिति तदपि न कल्पनीयमिति जितमख्यातिवादिनेति । अथ-- दोषस्य 
खविषय्तानजनकववं ङ्प ्रमस्यापि च सानत्वमस्येवेति- चेत्, तदि तल खतिष्टगुणजनकस्वमन्ततः वध्वं घजन- 
कत्वमपि हंसमिति तुद्यम् । दृष्टलमात्रस्याप्रयोजश्चःवाद् । तस्रत्-- 



श्ीमधुसूदनसस्खतीप्रणीतम् । २७ 

वाच्याऽन्यथोपपत्तित्ौ याज्यो वा इष्छाग्रहः । नदयरत्र समवेश्दछयालपवदैतयोः ॥ इति । 

किंच मिथ्याभूतव्यक्तयनङ्गीकारे व्यधिकरणप्रकारक्ञानतरात्रखीकरे “मिथ्या रजतं मथा द्मिग्याच््थगतं न व्यव- 
दिये । रजत्वेन छत्ित्ता ता इल्येव तस्यार्थं दति चेत्न; रजतधर्मिकमेव मिध्याप्वमनुभूयते न व्वन्यत् । तथाचानु. 
भवापदछपे न किमपि भवतः सिध्येदिति जितमसद्व(दिना । किंच क्नख मिथ्यावेनेव वदस्वीकारे च तसखाप्य- 
स्वीकार एवो चितः । नच--व्यभिकरणप्रारस्वमेवः मिथ्यात्वं न त्वन्यदिति-साप्रतम्; रौकरिकमिध्यापदार्थलयागे 
पारिभाषिकतवापततेः, अनुभव च ग्यास्याय अदशेयितुमश्क्षत्वात् । पिच भ्यधिकरणध्रकारत्वमसिष्धम् ; रजत- 
त्वस्य रजताधिकरणयेव इह भाघ्मानत्वात् । अथ--विरोष्याघत्ति्रफारकस्वं च तन्र विरोषणमरिति-- चेत्न; रजतस्यापि 
छचविद्िशेष्यव्वात्। अथ-- यत्र क्ताने यद्टिशेष्यं तत्र॒ तदबृत्तिधर्म प्रकारतपिति--चेच्न; अननुगमपत्तेः । नच-- 
दृष्टापत्तिः; कश्यस्याप्यननग्रतस्वादिति--वाच्यम्; तथा सति रक्ष्यतावच्छेदकयेकसयय ध्मैसानित््तौ तास्लननुगतासु 
त्यक्तु रश्षणख त्तातुमशषक्यत्वेनेतरभेदानुमानः भवात् । अप्रमा इतरेभ्यो भिचतेऽप्रमाद्वात् । इतरत्र य्यप्यप्र- 
मासं नैकं तां हेतोभा गासिद्धस्वपत्तिः । पक्षतावच्छेदकं च यदि तदेव, तद्। तन्नानाव्वेनाऽवच्छेदकवानुपपत्तिः । 
टय्रापि्रहसमय एव पश्चतावच्छेदकधर्मसामानाधिकरण्यं साध्यकिद्धमिति किमयुमेय च खात् । नच विस्॑वादि- 
प्रवरत्तिजननयोग्यस्वें पञ्चताचच्छेदकम्; अनुगतधमांाने योग्यताया दु्तनखात्› रक्तरूपख धर्म्यदोऽपि भ।चात्> 
तत्र साध्ये बाधात् । नापि प्रमाभिन्नत्तानत्वम् ; असंभवात् , धर्म्यरो प्रनाखात् । अथ दहेतुतावच्छेदकमप्रामाण्यम्, 

तदैक्याच धूमवदधेतुत्वोपपत्तिरिति चेत्, तदेव किमिति विचारमहति । न तावज्ञातिः, अनभ्युपगमात् । नाप्युपाधिः, 
अनिर्वचनात् । अप्रमामात्रवत्तित्नमिति चेन्न; अप्रा माण्यख नानत्वेनेकख सकराग्रमण्रृत्तित्वाभावात् । नाप्यग्रामाण्य- 
श्चडदषमिधेयत्वम्; अनुगतरूपाभवे तखाप्यसंभवात् । अशथ-तदमाववति तस्मषारकर्हानत्वमप्रामाण्यम् + 
तथाच्च क्ानखस्ायुणमत्तदनुगमः, सतएव परम्परासं बन्धा जतिरेवोपधिरुच्यत इति- चेत्, न; न्तानस्वख 
प्रमाढृत्तिस्वेन प्रामाण्यदरृ्तित्वेन च भतिप्रसक्त्वात् । तन्मात्रवरृत्तिरिं धर्मोऽनुगमको भवति । किंच यदव ्तानद्वं पर- 
म्परासंबद्धमघ्रमात्वं तदत्ति वा भनुगमकम् , तदा तैव बोधा पत्तिः स्यात् । नचेयं सं मवलपि, अन्यस्या युगभेऽन्य सालुगम 
इति । तस्मान्मिध्या् दिष्यस्वमेवाऽग्रमस्वम् 1 तथाच मिय्य्राभूतार्थमेचेति सीकारः। भन्यथाऽप्रामाण्यख वक्रुमसक्य- 
स्वात् । नचु-मिथ्या्धविषयस्वम सिद्धम्; सयस्याऽधि ् ानां्स्यापि तत्र स्फुरणात्» अन्यथा 'रजतग्निल्येव प्रतीद्या- 

प्रतेः । नच--सदया श सरणमतिरदडमि ति-- वाच्यम् , एकख प्रमात्नाभ्रमाखरूपविरुद.परमध्यासेन भेदापत्तेरक्तस्वात् ; 
अन्यथा अन्यथाल्यातिवादेऽप्यव्ैरो धातर । किच भिथ्यारजते सलरजतघ्र्तिरनतत्वमसि न वा, न प्रथमः; तस्य योग्य 

ग्यक्तिद्रत्तिष्वकिय मात् , शङ्कप्ववत् , अन्यधाख्यालयापततेश्र । न द्वितीयः; अनुगतदुच्यभावपत्तेः, रनतशञ्दप्रयोग(- 

परेश्च । रतवं हि तत्न दिमि्तम्र्, तन्न रजतस्वान्तरख अदृत्तिनिमित्तव्वेऽनेका्थष्वापत्तिरिति-- चेत्, उच्यते; इद्" 
मिति ददस्वेन इक्रिमिवगाहमनमन्तःकरणचरत्तिरूपं क्षानं जायते, दोषप्रतिकन्धात् न डक्तित्वमवाहते, तदनु 

दोषवशचाद्रजततद्रोचरकनाक्छारेणाऽन्तानं श्ुत््यवष्छिन्रचैतन्यावरणरूपं विवर्त, रजतमिति । उभयोश्च ज्षानयो्विवे- 
काग्ादेकव्वाभिमान पएकफराद्रा । नचैवं प्राभाकरमतथवेश्चः; तेन मिध्यास्जतखाएऽनङ्गीकारात्, किंचित्सास्येन 
सास्यापादने सर्वस्य सर्वस्वापत्िः । नच रजतखब्द्प्रयोधानुपपत्तिः; सविकद्परजतायुभवसंस्कारज्न्यतया रजत- 
श्रमस्य तद्वाचकशब्दोद्धेखोपपत्तेः ॥ यद्वा अस्व तत्र रजतत्वं, नच तख योग्यग्यक्तिचर्तिख नियमः; भसिदधेः सत्तादिव- 
हुपपत्तेः, धटकादिकमपि तथा स्यादितिचेत् , दृष्टापरत्तिः, नहि घे अमविषयः। व्यावहारिकरजतत्वाश्रयत्वे तदपि व्याव 

हारिकमेव खान्नतु भ्रातीतिकमिति चेन्न; तवर तस्संसर्गख प्रातीतिकसाच्> व्यावहारिके च तख व्यावहारिकखादेव । 
नच तस्यापि समवायरूपस्येनेकत्वास्कथमेवं ग्यवस्या स्यादिति--बाच्यम्; असिद्धेः ॥ नहि य एव गोत्वसं समः स एवं 
रजतत्वं सगैः; तथातदयतिप्रसङ्कगापतचेः। तथाच संसर्गमेदाचवस्थोपपत्तिः । नचापसि द्धान्तः; *“ृदतासंसगंवत् > रजतस्य 
छ॒क्तिकाक्तष्वसंसगेऽथमव भासते, न रजतस्यापरं स्वम्” दति धिषरणङ्रताऽभि धानात् । तथाच यथा सस्वमन्यदीर्यं 
तन्न भासते, तथा रजतस्वमपीति को नविरेभः { सस्चमपिष्ठानेऽसि, नतु रजतस्रमिति चेत्, न; तखापि सवौ सर्वगता 
जातिरिति म्यायेन सर्वत्र पं मवेनग्ऽरि्बचनीयन्यक्तयाभिम्यक्तिसंभवात् । तथाच अनुगतन्यवहारदाष्द्रयो गादुप पत्तिः । 

ननु-तनिविधसस्ववाद्विमते कथमयं द्टारतः ! तथाहि पस्मा्ेसष्वं बरह्मणः; निरपाधिकस्वात् > सर्चथा सर्वदा बाधा 
अवाच । अथेश्रि्ालामर्थ्यं सं मायोपाधिकम् ; जकाशादेभ्यंवहारदशायां विवादाभावात् , ममात्र सह बाध्य 
त्वाच्च । अब्रि्योपाधिकं सत्वं रजचादेः, व्यवहारे विसंवादरसति अमातरि बाध्यतवाबेति---चेन्न; एत्याभ्युपरमवा, 
द्स्वात् , भधिष्ठानसन्वमेवग्ऽध्यस्ते भासते, नान्यरघस्वान्तरमरियेव सख्यः सिद्धान्तः । अतपवोक्त महद्धिः- 
“भसति भातत प्रियं रूपं नाम चेलंश्षपज्चकम्। आद त्रय ब्रह्मरूपं जगदपं ततो द्वयम् ॥” तथाच सन्ताभानानन्देभ्यो निष्ठः 
ष्यमाणं जगद्वाधितं तुच्छमनिर्वजनीयमि लादिशषब्दैः कथ्यते ! अतएव रदं सर्व यदयमाध्मे "लपि संगच्छते; सदादि रूपेण 



२८ अद्वैतरन्रश्वणम् । 

जगद्रह्यणोरमेदाद्, रूपान्तरं छ नास्येचेति तेन सह न भेदो नाप्येदो नापि मेदामेद इति । तदेतद्वाघोत्तरं शक्य 

श्लानम् , ततः पूर त॒ सदादिरूपेणैव जगल्मतीयते । तथाच खुद्िरजतखाऽऽकालयादेश्च जगतो न कश्चिद्विशेषः । यत्तु-- 

छ्॒क्तिरजतादेमौयामयसखप्रतिपादने शाञ्च, तत्परं प्रति इष्टान्ताथेम् । व्यावहारिकम्रातीतिकभाषाऽपिच तास्कालिकबा- 
धाऽवाधाभ्याभ् । ननु-- एवं मिध्मरारजतोप्यत्तिखीकारेऽधिष्ठानसाश्चारकारानन्तरं पपु मिदं रजतमन्रासरीदिदानीं नेति 
पूर्वीपरस्थरावधित्वेन प्रतीतिः खाश्नतु "नेदं रजतं कार्त्रयेऽप्यत्र नासतीग्यलयन्हाभागोद्धेखिनी, भूतले ध्वस्तवटपरस्य 
तथैव प्रतीतैरिति-- चेन्न; मायामयख कारुत्रयेऽष्ययन्ता मावस्येव विद्यमानत्वात् ; अन्यथा चनेन तच्निद्त्यनुपपत्तः 

जतपएव प्रतिपन्नोपाधौ निषेधप्रतियोगिख मिखनिर्वचनीयरक्षण संगच्छते । धटसय तु तथा प्रतीतियक्तैव । नच-असदेव 
ताहि रजतं खीङ्कतं खादिति-- वाच्यम्; अपरोक्षप्रतीतिगोचरस्वात् । अत्र तन्न सत् ; बाध्यस्वात् , नाप्यसत् ; अपरोश्च- 
अतीतिबिषयत्वादिल्तिवैचनीय मिल्ास्यायते । यत्तु--“नेदं रजतमि'ति निषेधो नानिर्वैचनीयख, तस्य तत्र कारुत्रये- 
ऽलन्ताभावाभावात् , कितु छो किक्पसि्धरजतखेवः; तख तत्र तथात्वात्-दइति तन्न तखं प्रात्य भावात । नच-- 
रजताभासगप्रषयैव तसिः; अन्यख भ्रास्याऽन्यप्राहयनुपपत्तेः, उपपन्तो वाऽनिर्वचनीयरजतकस्पनासुपपन्तेः । नह्यत्र 
रजनतद्रवमनु भवसिद्धम् । किच “ नेतिनेति"? वाक्येन यदु सर्वप्रपञचगिषेधोऽविशेषेण बोध्यते, तदा कः श्रतीकारः! 
नहि तत्रापि प्रपञ्हवयमस्ि । अस्तु वा त्रिविधमेव सत्वम्, तथापि नानुपपत्तिः; अत्रापि अ्यावहारिकरजतस्वमाने 
दोषाभावात् । अतएव (तदेवेदं रजतमिति संगच्छते । अन्यथा व्यक्तिसेदे प्रययभिक्ता किंलिबन्धना खात? तसाद्र- 
जत्वं मिथ्यरजतदृत्ति इति साधने न कोऽपि दोषः । नच--भलेवानुमानख मानसे कथमनिवैचनीयप्वं रजतस्य ! 
मानतगस्यस्वात् , भमानष्वे सिद्धं नः समीहितमिति--वाच्यम् ; व्यावहारिकमानविपषयद्वाभ्युपगमात्, तत्वावेदक- 

मानविषयसवं तु नाऽभ्युपगस्यते; हेष्वामासोद्धाराच पदाथन्तर्यवहारवडुपपन्नोऽसय व्यवहार इति परञुखमुद्णम् । 
घस्तुतस्तु--तग्रजतं सश्षिसिद्धम्, तदभावोऽपि साक्षिसिद्ध एव, तस्य च प्रमाणाप्रमाणो दासीनस्वान्न कोऽपि 
दोषः । अतप्व स्यावहारिकरजतामाव एव नेदं रजत"मिप्यु्धिख्यते; तस्येनिदिययोग्यस्वात्, नर्व निर्बचनीयरजता- 

भावः; तखायोम्यत्वात् } नच पारमार्थिकसात्राभ्रसक्तिर्दोषः; तस्य धमाविषयत्वेऽपि अधिष्ठान साश्चाव्छारानन्तरं स्ड्यु- 

प्रस्थितय निषेधोपपत्तेः । प्रतियोगिज्ञनपेश्चव्वाद भावशुद्धेः । तस्सारकं श्वाधिष्ठानन्ञानमैव; श्रतियो गिन्ञानमेवा- 
भवजुद्धौ देतुनै तु यत्राभावबुदधिसतत्राधिकरणे प्रतियोग्यारोपोऽपि; प्रमाणाभावात्, दोषाभवेन प्रतियोग्यारो पातम 
वाच्च  नच-एवं सर्वत्रैव निवेधग्रतीतिः ख्यादिति- वाच्यम्; अधिकरणासन्निकषा दिना योग्यानुपरञ्बेरभावात्, 
यच्वारोप्य निषिध्यत इति मतं, तच्चिष्प्रमाणकत्वात्तुच्छमेव; प्रतियो गितग्याप्येतरयावदुपरम्भसमवधाने प्रतियोगि- 
ज्तानखेवाऽभावोपरम्भकलात् , परतियोग्यारोपव्यतिरेफेण कार्य्यतिरेकामावाच्च । भ्रमस्य तु विवाद एव । निवरण- 
करमते प्रतिपक्नोपाधो निषेधप्रतियोगित्वमनिर्वचनीयस्वमिति लक्षणं, तदुक्तमेव कथे संगच्छतामिति न वाच्यम्; 
भ्रतिपन्न्य रजतादेर्पाघेरधिष्ठानं तत्र यो निषेधः सवरिरासाविध्यानिवृत्तिः त्प्रतिथोगितल्रमिति तद्थैत्वात्, नचेष 
बिधकल्यनायां अमाणाभावः; काठत्रयेऽपि रजतमिह नासि "मिथ्यारजतं मायाप्रतिपन्नमि"यनुभवयेवाऽन्यधानुपपन्नश्य 
कद्पकख निदयमानत्वात्। नच--""नेतिनेदया"दिशवुला जग्ञिषेधे नायं प्रकारः संभवति, जगद्रयाभावादिरि-- वाच्यम् ; 
त्ति प्रमातरि बरे पूर्वगतेरक्तसवात् । अयंतु प्रमात्रा सह बाधः; ज्रैताप्ममान्नपरिशेषाव् । आकाशगैः प्रपञ्चय 
्ह्मस्माज्ञानेनोसपश्नस्वान्तस्य ब्रह्मपरद्दौकवाक्येन निरासे तक्का्ैस्यापि स वातमना निरास पव । रजतादेस्तु क्तयाचव- 
च्छिन्नब्रह्माक्तानोत्पन्नष्वभ् , तेन तद्धा परऽप्यन्येषामवस्थानं संभवतीति विशेषः । नयु--एवं रजतस्य साक्षिमात्रवेयत्वे 
कथं तत्र रजतत्वं च्यावहारिकस्वं च भासेते, तञाने तस्यान्तःकरष्स्यपेक्षणादिति-- चेन्न, सुखस्वादि भानवहुपपत्तः 
अथ--भन्तःकरण्डृत्तितद्धमौदौ नापेक्षाऽन्यत्र तु भनिष्यतीति--चेन्न; 'रजतमहं जानामी "यञ्ुभवबलेनाऽनिच च्यु 
पमहेणापि रजतस्वे साक्षिप्रदत्तो दोषाभावाच्, फरुबकेन तथा कत्पनात् । तस्मात् सर्बथा मिथ्यारजतभाने न कोऽपि 
दोष दति सिद्धम् । मिभ्यात्वंच सतेनासस्वेन सदु सत्वेन बिचारास्हस्वम् , अरतिपत्नोपाघी निषेधय्रतियोगिखम्,: अवि 
चातत्का्यीन्यतरत्वमियादिफमृद्यम् । अमबाघन्यवस्थोपपत्तिरदरेतसिद्धौ सविसरमनुसन्धेयेतीहो परभ्यते ¦ तस्सिद्ध- 
मेतङ्धेवपारमार्थिकस्वानुमानं शुक्तिरजतादौ व्यभिचारि । 

` तथा मेदः परमाविषयः, ज्ञाननिषयत्वाङ्गदा वदिखपि दुष्टम्; अग्रयोजकतवादुक्तपरकरेण दान्ता सिद्धश्च, भमेदश्चति- 
बोपितस्वाचच । रिच ममास यवि भ्यवहारौपयिकाथैविषयस्वम्, तदा सिद्धसाधनम् , अथ यथा्थनिषयानुभव- 
ध्वम्, तच्र यदि यथाशब्दस्य सादृश्यमथः, तदानीं पथाक्थषिदथं सादर्यं भ्रतेऽप्यसि, तद्टिषयत्वेन सिद्धसाधनम् ।' 
भसाधारण्येन ङूपेग सादृदयस्यासंभव पच । अथ त्वानुभवश्वम् + तदापि भ्रमस्यापि रजतस्वादिस्वविषयस्वाततेनै- 

वार्थान्तरम् । अथ-~-यत्र यदसि तीतर तत्तव्वं तदनुभवष्वमेव त्न भ्रमाश्वम्, तथाच न क्तौ रजतस्वमस्तीति न 
तदनुभवः भरमा; तथाच न सत्रिषयस्वेनाऽथौन्तरमिति-चेत्, न; विषह्पासहस्वात् । तथाहि--भसीति यदि 
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वतैमानता विवक्षिता, तदा पाकरक्ते घटे इयामोऽयमिति बुद्धिः प्रमा न खात्; तदानीं स्यामस्वस वसमानत्वाभावात् । 
भध यदा कदाचित् स्वमात्रं विवक्षितम् , तदा दानीं इयाम? इलयसयापि प्रम्वापत्तिः । पूवं घटसच्चे इदानीं 
चासश्व दानीं घटवदित्यखापि ज्ञानस्य श्रमास्वापत्तिश्च । किंच किमिदमस्तष्वं छत्तिमात्र वा, सत्तायोभिव्वं वा, 

स्वरूपसस्वं वा, प्रामाणिकं वा, नाद्यः; संयोगसमवायसखररूपसंबन्ध साधारणसख संबन्धस्वय मान्नशब्दा्थस्य वक्तु 
मशक्यत्वात् । भविदिटचीष्यादत्तनिरिष्टथी नियामकष्वं तदिति चेक; थ यत्र यः संबन्धः स प्व वैरिश्वं तप्रेति 
विचिष्टश्दनिर्वेचने भत्माश्रयापत्तः, धीशब्देन च क्ञानमान्रविवक्षायां “लोहितः स्फटिकः इलयादौ व्यभिचारः, 
भमाविवक्षाचामासाश्रयः । अ धथ--अखण्डोपाधिः संबन्धत्वमिति-चेत्, न; तषस्ीकारे जात्यपलापापत्तेः, तेनैवं 
व्यवहारस्य चरिताथेयितुं शक्यत्वात् । अथ---सेवन्धशब्दो नेकार्थोऽक्नादिकब्दवत् , तथाच क्चित्संयोगः क्रचित्सम- 

वायः क्षित् खरूपसंबन्ध इति यथासंभवं वृत्तिपदेन आद्यम्, तथाच न कोऽपि दोष इति-चेत्, न; तथा सति 
सष्ृदुचरितदेकयैवाथैख अती यापत्तावव्यापकतापततेः संभवाश्नयमरि रक्षणवाक्ये आश्चप्रिति चेन्न; तथा वयुत्पं- 
त्िविरहादक्षादौ तथाऽदीनाद । तत्र तास्यीमावोऽच तु न तथेति चेन्न; द्युरपत्यनुसारेगेव ` ताह्पयकल्पनात्., अन्य 
थाऽतिमरसङ्गात् । कथं तहिं “गङ्गायां घोषम वसतः" सिन्धवमानये्त्र युगपदनेकत्र तात्पये युगपद्नेकार्थावबोधः? 
शण्ददृ्येति गहाण । भन्यथा शब्दस्वभावभङ्गपरसङ्गात् । नव्--अत्राप्याब्स्या रक्षणवास्येऽनेकार्थभरती तिरिति-- 
साप्रतम्; वादिवाक्ये आकृतिरुक्षणयोरभावात्, अन्यथा कथाया अप्यवसानग्रसङ्गगत् । किंच गनिलप्रा्ि्वं हि 

समवायत्वं भवन्मते, तथाच प्राप्िप्वं संबन्धत्वमेव, तच्च त्रितय प्ाधारणं दुरवेचमेव, तत्यागे निलघ्वमरात्न॑मतिभ्रस- 
कम्र । निल्यश्वमम ध्वसाप्रतियो णित्वं प्रतियोगिवक्षानाधीनन्तानम् , तच्च खमावविरोषः, स च संबन्धान्तरमन्तरेण 
निचिष्टप्लययजननयोग्यस्ररूपः । भोग्यता च जाधकम्रमाव्िरहः । तन्न संबरधान्तरशष्देन च संयोगसमवाययोर्विवश्च- 
णेन चात्माश्रयादिकं योऽयम् । एवं स्वरूपसंबन्धनिर्वचनेऽपि दोषो देयः; अभावाधिकरणाद्पेकधर्मामावेन विरि 
प्रययजननयोग्यत्वखाऽपरिष्छेदयखात् । बिधिष्टशब्दस्य संबन्धधटितप्वेन प्रययशब्दख प्रमापरत्वेनास्माध्रयादि; त्रान- 

मात्रपरस्वे तु अमरूपतादशप्रययजनके संबन्धव्वपपत्तिः । तस्माद्रुत्तिमात्रमस्तित्वमिलरूक्षणम् । नापि सत्तायो गिस्न- 
मिति द्वितीयः; षट्वशख घटे घत्तायोगिव्वाभावात्, तम्क्ानाभ्यातिः, सर्वथालभावे तद भावाद्भावविरिष्टममायामः 

व्या; । नपि वृतीयखरूपमर; सस्वखं तत्स्रख्पत्वेन ङक्षणानुपपत्तः; नच--खक्ष्यमष्यननुगतमिति नायं दोष इति 
पाध्यम् ; तत्तरस्वरूपस्य खदड्देन चक्तुमद्यकयस्तात् । नापि चतुर्थः; आसाश्रयापत्तेः । पि "रोहितः स्फटिक" इत्यादौ 
रौहिषं स्फटिकऽखीति तदनु भवात्तत्र प्रमा स्यात् । नासि तत्तत्रेति यदि ब्रूयात्, ख प्रतिवक्तम्यः, सोहं सफटि- 
कं वा तत्र कथमरीति ! प्रतीयम नत्वादिति यदि तच्छ लोहिवयसंबन्धसत्र न प्रतीयते; भ्रान्तिः सेति चेन्न; परमा 

तानिरु्तौ सा आन्तिरिषं प्रमेलयसैवासिद्धः । बाघात्तन्न तस्य संबन्थाभायो निश्चीयत इति चेत्, तर्हिं यत्र यस्याबाः 
भितः संबन्धः तत्र तखानुभवः प्रमेति कक्षणार्थः; बाधख तिपरीतप्रमारूपत्वात्र । किंच खख वाधाभमावो वा तत्र; 
स्वस्य वा । नाद्यः; (नीरं तम' हलादौ स्वस्य तत्का बाधाभावेन तच्च नीलादिसंवन्धस्ीकारापततेः । न द्वितीयः, 

कारान्तरे देशान्तरे सर्वेषां खल बाधाभावचखःसर्वतेन ्ातुमश्चक्यत्वात् । विच भानुभविको बाधो चौक्तिको वा । 
नादयः; "नीरं तम' सदौ तदा तदभावात् । न दवितीयः; भङतेऽपि तदं भवात् । रजतत्व देस्तद्वति तदभाववति वा 
धृत्तावाह्माश्रयातिपरसङ्गौ । तदुपरुक्षितदृत्तौ च भ्यक्तिमाघनं चोपलकषयं व्यक्तिविरोषो वा । प्रथमेऽतिव्या्षिः; द्वितीये. 
नमुगमः । साखादिमस्वादिनव तदुपरक्षितं यदि; तत्रापि विशेषणोपलक्षणपक्षोक्तदोषः संचारणीयः । पुवं सर्वेत 
दृत्तिमति पदाथ दोषो देयः। नलु--न्नास्तीति प्रक्ष यत्र प्रतीयत दइल्येवोत्तरम् › कुत्र प्रतीयत इति भभ यत्रास्तीरयेः 
वीत्तरमिति--चेन्ने; यत्नास्तीयत्रैव तद्वति तदभाववति प्रश्रख विच्मानत्वात्, यत्रेति ्याधारः कथ्यते । स॒ एव च॑ 

निन्वा्यते । प्रतीदिसतावदस्ती ति चेन्न; दत्तोत्तरस्वात्र् । नापि यन्न यदस्ति तत्र तस्यानुभवः प्रमा; रजते रनतस्वाजु भवो. 
ऽस्तीति अमेऽतिष्यपतिः । नापि यत्र विरोष्ये यदसि तत्र विशेष्ये तत्मकारकस्वम् ; रज तस्यापि कचित् ताने विरोष्य- 

स्वात्; यत्र ्ञाने यद्विशेष्यं तन्न वरते यो ध्मैल्मकारकालुभवस्ततममा इति चेत्, न; विकर्पासदस्वात्। तथाहि-~ 
किं वस्तुगल। यसि जाने यद्विशेष्यं तन्न यो धमै इति वा, करवा थसिन् शतान विरोष्यत्वेन यो भासते ति, रथि 
यो धर्म इति वा । नाद्यः; वस्तुगयेलख्य प्रमाणकसिद्धत्रमिलर्था यदि ठदाऽऽत्माश्रयः । अन्यख चानि्ेचनात् | 

र द्वितीयः; विशेष्यत्वं यदि अन्यभ्यादृततिवैरिष्यवरवम्, यदि वा अतब्दृत्यधिक्रणववम्, यदि वा विशेषणसंब- 
ह्थतस्वम्, यदिवा प्रयक्षनियामकैन्द्रिय सन्निकषाश्नयत्वम् , थदि वा प्रधानत्वम् › सर्वथा 'घटोऽयमि' यादिन्ताने तस्य 
नाभावः ॥ तत्रहि षटघटत्वततसंबन्धा भासन्ते । संबन्धोऽपि ख रूपेण भासते । तथाच न तन्न विरोभ्यस्वखय भानम्; 
पूर्वं तज्जनाभावेन भ्रकारीभूय भानासंभवात् । बस्तुगलेलसख निरस्तत्वात् । किंच यन्तदोर्नि्यस्तंबन्धे यत्र विशोष्य 

यो धैः तन्न तस्याञुभवः प्रमेष्युक्ते घटत्वांश एव तख ज्तानस अमात्रं स्यान्नतु विरोष्य संबन्धांदायोः । तथां तच 
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तथोरपरमितल्वापत्तिः । अथ-- तत्रापि घटवस्कपाठमिलयादितद्कयवेश्वेवं संभवात् सर्व्न प्रमा विषयव्वं खादिति-- 
चेन्न; गगनाप्माचवृत्तिपदार्थे तदसंभवात्, तेषां काम्यते । तेषामपि काट्ढृ्तितवमस्तीति चेत्, न; काठे 
तदभावात् , सर्व ज्ञानं धर्िंण्यशनान्त'मिति सिदान्तन्याकोपश्च धर्म्यशे भामणण्याखीकारे । किंच धर्मज्ञानप्रमाल्वे 
आस्मक्तानस्य ुक्रिहेतत्वं न स्यात् । तथाच तदोधफश्चतिविरोधः । ननु-न ब्रूमो यत्र यदस्ति तत्र तस्याजुभव 

भवेयं परमेति, थेन गगनादिप्रमायामभ्यासिः खात्, किंनाम ? यत्न यदसि तत्र तस्यानुभवस्तद्विशेष्ये तल्यमकारे च 
परमेति । तथाच क गगनादि्रमायामण्यालतिगन्धोऽपीति-- चेन्न; वैरिषटयसोऽग्रमास्वपत्तः, तच्च कस्याण्यद्त्तेः । नहि 
धटत्ववरिरिषटे किमप्यसि । त्रितयमेव विदिष्टमिति चेत्, अस्तु, तथापि तद्विदिष्टे तवृत्यभाव एव । रिच यस्य यत्र 
यः संबस्धस्तदेव वेरिष्टयम्र् । तथाच संबन्धत्वस्वरूपसंबन्धस्वनिर्वचने भास्माश्रयादिरत्रापि देयः। पिच ' वरस्व मश्ती ~ 

लादौ घटभ्रकारकं कनं धरले जायते, तत्राऽव्याक्षिः । नहि घरव्वेऽपि घटय संबन्धोऽसीति-- वाच्यम्; तस्यासंभवात्; 
न ताबजातौ व्यक्तेः समवायः; अनङ्गीकारात् । नापि संयोगः; पू्ोक्तदोषादेव । नापि खरूपम् ; तस्य ध्ययल्तर- 
साधारण्यात् । नापि संबन्धान्तरमन्तरेण विशिष्टप्रययजननयोग्यत्वम् ; अयुगतरूपामपिन तस्य कतुमशचक्षयस्वात् ; 
सत्माश्रयाचच । एवे सर्वत्र तादशक्ञाने दोषो देयः । नापि तद्वति तप्मकारकत्वम् ; भमेऽतिन्यातेः, तदद्विशोष्यकत्वे 
सति ठस्मरकारकव्वमिति चेत्, न; ्रमगततवादेव । तत्र रजतं न विरोष्यमिति चेन्न; विशेषणसंबन्धवस्वादेविंशे- 
ध्यत्वस्य तन्न वि्यमानदवात् । रजतस्वं हि तन्र विशेषणम् , अन्यथा रजतत्वप्रकादाकन्ञानं विना सुरोवर्तिनि प्रच्य भा- 
चापत्तेः १ अथ--मासमानवैरिच्याधारता तस्परतियोगिता च विरोषणता; रज्नतभ्रमे च रजततादास्म्यं रजतस्वसं सर्गो 

नरा चैदिष्ठयभ्र, तदुभयमपि न रजते भासते; दोष भरतिबन्धकतवात् । तथाच न तत्र विरोभ्यतेति- चेन्न; पुरोवर्सि- 
नोऽपि विरोष्यत्वानापत्तेः, भास्षमाने वैरिष्याधिकरणत्वाभावास् ! तम्रापीदंसंसर्मस्य भासमानस्याऽधिकरणताऽस्तीति 
चेत् › रजतमिलेताचन्माच्र यज्रोद्धिख्यते नत्विदंस्वमपि तन्न तस्याभावाव् । न च-- तदसिद्धं, सामान्याकारश्ानसख श्रम- 

हेवुर्वादिति--वाच्यम् ¦ तख तद्धतुस्वेऽपि नियमेन रद्धाने प्रमाणाभावात् , "रजतं जानामी"लनुज्यवसायाच्र । किंच 
भासमानयैशिष्यामुमो गिस्वरुक्षणं बिरोष्यत्वं रजतेऽप्यस्तेव । नहि रजतस्वसं प्रग रजततावार्म्यं वा यत् त्तौ 
भाषते तद्रजते नासि । यद्वृ्तितेन भासते भास्षमनवेरि्यं तद्विरोष्यमिति चेन्न; रजतघ्रनिवेनापि तथोभौ समान- 
त्वादेव, अन्यथा रजतांशे तञ्तानस्य निर्विकस्परत्वाधत्तेः । नच दोचेण तत्प्रतिबन्धः$ दोषो हि घुरोवर्तिस्जतयोभद रहै 
पुरोवतिंलि रजतव्वासंसर्मग्रहे च अरतिबन्धकः ्रमोरपादकश्च तथेव अन्थह्ताऽभिधानान् । रिच स्मतौ रजतत्वे शिवं 
भासते, नवा । नाभ्य; स्ते: सनत्रिकदपकस्वनियमात्र् । आये तथैव अमेऽपि भानं युक्तम्; विरिष्ठैरिष्यबापे 
तथैव कारण्वाभ्युषगमात् । किं रनतततादात्म्यम्र 2 यदि रजतसखररूपमेव, तदा सद्धासत एव । अथ रजतत्वं तदा 

तादार्संसगो रोपयोन भेदः, तदपि च रजते भासत दैस्युक्तमेव । तस्पराद्विरेष्यपदे दत्तेऽपि भ्रमाग्यादृत्तिरेव । रिच 
जरशरावादभ्यन्तरे कशचित्पदाथोऽनुभ्रूतस्तदरनन्तरं तद्यैव जरक्चरावस्योरि भागे जरासंस्पशीं स एव पदाथः स्थापि- 
तोऽनन्तरं तख तत्र प्रतिभिम्नोदयो भवति, तदा तपदुाथैवस्वेन तयेव जलशरावख क्षानं भवति ' तव्पदथन्तानवान- 
यमि?ति, तदपि ज्ञानं प्रमा खात् । नचेश्टापत्तिः; दोषजन्यत्वात् ; प्रतिविम्बक्ञानस्य अमस्वेन सर्वेरिषटत्वाच्च । नच-- 
तत्रं काले स तत्र नालीति--वाच्यम् । पूर्वं सच्वस्य विद्यमानत्वात् । अन्यथा ‹सोऽयमि*ति प्रलयभिक्ञाऽपि प्रमा न 
स्यात् ; तदानीं तन्तायासतत्राक्स्वात् । नच-~-उद्ाहतप्रतिबिम्बभ्रमस्थले कारुबिशेपो ववेमानतारूपो भासत इति--+ 
ब्राच्यम्; नियमतसद्धाने सानामाबातर् । अन्यथा पाकरक्ते दयामोऽयं, सोऽयमिदयादावपि कारषिशेषस्य भाननैयले 
त्ममस्वामिधान विरो पात । नयु--उद्ाहतस्थङे कारविशेषाभाने दोषजन्यस्वप्रमातवे एवेति-चेत् , न; स्वाच्छयाः 
दिदोषोत्क षो द्रमोककषदशनात् , तदनङ्गीकारे च सन्यप्रतिषिम्बादिभ्रमोदाहरणस्यापि ल्यागभरसङ्गात्, तन्नापि दोषो न 
हैदरिलयसख सुवचत्वात् । कंच 'गन्घश्राग मावावष्छितनो घटो गन्धवान्" इयत्रातिभ्याक्षिः, नच--सापि अमैव, कदा- 
चिद्गन्धस्य तत्र सन्छादिति-- वाच्यम्; रोकभ्यवहारिरोधात्। मणिकारमते च बाधसासंकीणैयुदाहरणं तन्न श्यात्; 
बाघरस्यामवरात् । तथाच गन्धपरागभतावच्छिन्नो घटो गन्धवानू षृथिवीत्वादियत्राप्यनुमितिः स्यादेवेति सुषु मणिका 
र्मतसम्थेनम् । नच--यदवच्छेदेन यत्न यो वर्तेत तदृ वच्छेदेन तन्न तस्माजुभवः प्रमेति--वाच्यम् ; ए तदप्रतिसंधानेऽपि 
अमाभ्यवहारस्य रोकसिदधत्वात्, पाकरक्ते दथामोऽयमिलापराता्च, घटपटादितिसमूहाङम्बनेऽब्यासिशच; षटव्वाभाववति 
पटे घटस्वभ्रका रकष्तानत्वात् । नच तर्भशमेदेन भ्यवस्या; ज्ञानस्य स्वतो निरंहष्वात् । बिषयसूपोंऽवोऽसीति- चेत्, 

न ानख तिषयानारमभ्यत्वात् , अन्यथा साकारवादापत्तेः ! अथ-- विषयो विशेषणं ज्ञानव्य, स च अनेकार्मकस्तथाच. 

वद्धेदेन कतानस्यःपि तब्यवहार इति--चेश्न; क्षानस्य हि स्वभावविदोषः संबन्धरत्वयोच्यते । सचेकरूप एवेति न कथि- 
शेषः । किंच इद॑तानुेखि रजतप्नितिन्ञानेः धर्मिणि सर्वमश्नान्तिकमपरिति कथं यात् ! तर्द तदृत्तरभकारस्वात् । 
नच तशरप्रमात्वं नास्तीति तवु्थः भमा; सख्द्त्तादभमात्रखेच दृत्यापततेः। कंच शरदं संयो गीय तद्रति तस्कर 



ध्री मधुसुदनसरसरतीभ्रणीतम् । ३१ 

स्वात् तदभाववति तल्कारत्वाच्च प्रमाऽग्रमास्पल्वं खात् । न वेष्टापत्तिः; तस्य प्रमष्वेतनैव लोकव्यवहारात् । नच-- 

यदवच्छेदेन संयोगो न तदवच्छेदेन तद्भावः; भावाभावयो रवच्छेदभेदेनेव प्रतीतेरिति--वाच्यम् ; भस्स्वेवं तधा- 
पयुक्तछक्षण विवक्षिताराभात् । त्रापि साखावस्वाचवच्छेदेन गोतशृततिरस्तयेवेति--चेत्, न; साखाषरानिति 
मतीत तदभावात् । तत्र गोस्रमवच्छेदकमिति चेत्, न; परखराश्नयापत्तेः । द्विच सुखादित सुखत्वविधिषट 
सुखं भासते । नच तत्र सुखव्वदत्तावच्छेदको धर्मोऽम्यः कश्चिदस्ति; गुणढ़ृत्तिजातौ ग्यज्जकनियमानङ्गीकारात् । तथाच 
ताहप्रतीतो सवत्राऽव्य्तिः । किंच प्रकारवरितं क्षणं निविकल्पकेऽव्यापकम् $ तस्य नि््रकारस्वात्, नच तदृ. 
कष्यमेव; तथा सति तत्राऽग्रमात्वापत्तः । तदुभय बहि भूतमेव तदिति चेत्, न; तख जन्यक्ञानत्वाभावभ्रसङ्गाच् , सस्य 
तयोरम्यतरेण व्याप्तघ्वाव् । भप्रयोजकमिदमिति चेन्न; सामान्यसामभ्या विक्ेषसतामम्रीमादृप्ैव कार्यी्नकत्वनियमात् । 
तथाच दौ षतदभावान्यतर षटितक्ानसामप्रीजन्य्वे प्रमाव्वापमरात्वयोरन्यतरसयाऽवरयस्भावः स्यात् । अन्यथा ज्न- 
सामभ्रीजन्यव्वमेव न स्यात् । तथाच ज्ञानमपि न स्यात्, अन्यथा सविकदपकमपि प्रमाऽप्रमाबहिभूत किमप्युस्चेत 
तदुभयरहितन्ञनसामञय। जनकत्वे । तसाक्षणकरणासरामध्यीहक््यलागर इति स्थितम् । नच--एतदनुरोधेनग्ु- 
भवत्वमाननं रुक्षणमेबेति--वाच्यम् ; ज्ञानघ्वस्यापि तथा वक्तं शक्यत्वात् । तस्यारुश्यच्च्तिव्वं यदि. श्रङतेऽपि समम् । 

किंच यत्तव्यां ङक्षणकरणेऽनजुगमो दोषः । नच--रक्ष्यख'प्यननुगतस्वादयमेव दोषः, नहि प्रम सर्वत्र अमा, किंतु 
कचित्, तथाच किं जानं छत्र प्रमेति प्रभोत्तरं च यत्तच्यामिति-वाच्यम्$ शवं हि सति कुत्नाप्यनयुगमख दोषल 

मेव न खात् । सर्वत्र तथा वक्तुं शक्यत्वात् । तथाच शाच्े तदोष्स्वध्युत्पादनविरोपधः । अथ--यत्र रक्ष्य तावच्छेदक 

एको धर्मोऽसि, तत्रासौ दोषः, यथा गन्धवती पृण्वीलन्न पृथ्वीलं रक्षयतावच्छेदकं गन्धवच्वं रक्षणम्, वैपरीदं वा, 

नचात्र तथास्तीति--चेत्, न; समर्थपरवृत्तिजनकत्वभमक्ञानस्वादेरत्रापि स्वय! वक्तु शक्यखात् । रक्षयतावच्छेदृक- 

साऽनुगतधर्म विना तदपि दुभ्रहमितिचेत्, श्रान्तो ऽसि; यतस यासति तेन प्रामाण्यायुमानमपि कथ ते खात् ? किच 
धटस्वादिकमेव एथिव्परा रक्षणमस्तु, न चाननुगमः; रक्ष्यस्याप्यनयुगतप्वात् । तथा सति पथिवीशब्दसंकेतभ्रह न सात् 
आगनन्लयग्यभिचाराभ्याप्रिति बेत्, अमाशन्देऽपि तुस्यमेतत् 1 घथिवीलयनुगतप्रती तिक्शादयुगतधर्म सिद्धिरिति चेत्, तुर्यं 
अमाथामपि । प्रमाश्तब्दोऽनेक्ाथं एवाऽश्षादिशब्द वदिति चेत्, न; अक्षशब्दे हि बिमीतकत्वादिभद््तिनिमित्तत्रयमासाद् 
अदृत्तिः श्रब्दश्य श्रक्यग्रहा, भमाखानि त्वनन्तानि, घटवति घटत्वप्रकारकष्वादीनि हि तानि, तथाच तेषां सर्वेशं गृही 

सुमश्षक्यव्वेन कथं तदादाय शब्दप्रहरत्तिः ! नच--भनुभवत्वानुगमात्तदनुगमः तच्च जातिरूपमिति--वाच्य म्; नषि 
सावन्मात्नं प्रमालखम्, तञ्तानेऽपि भमारब्बाभ्योगात्, किं तहिं १ धिदिष्टम् , तच्चानमुगतमेव । कचेर्यं वाचोयुक्ति- 
रन्यखानुगमादन्यदनुगतमिति ! विशिष्टं च केवरादन्यदेव । किंच परमा इतरेभ्यो भिद्यते प्रमाप्वादियन्न सकरपक्ष- 
श्यापद्ठं प्रमाद्वमेकं नासीति भागासिद्धो हेदुः । नच--प्रमाव्वत्वेनेकेन धर्मण प्रमावृत्तिनाऽवच्छित्रस्य रेतुस्वं धूम, 
खावन्छिननस्ेव भूमसेति-- वाच्यम् ; असिद्धेः । प्रमेतराव्रचतित्वे सति सकरश्रमाद्रत्तित्वं हि तद्धोस्वस्वव दिति चेत्, न; 
एकश प्रमात्वखं सकरप्रमादृत्तिखाभावात्, “किंचिद्धि वस्तु स्वतो व्याछत्त' पमिति न्यायेन गोत्वे धर्मौन्तरा मावाच | 
अन्यथा जात्या व्राता व्यक्िरजातिं भ्याववैपिष्यति, व्यक््या च भ्याब्रत्ता जातिष्येक्तिमिदि परस्पराश्रयापत्तेः ! नच-- 

शरलयेकथरमां पक्षीह्न्य प्रयेकपरमाप्वादितरमेदायुमानं खादिति- साम्प्रतम्; पृरथिभ्यादावपि तथेवोपपत्तौ परथिवी- 
सादृधिपि भमाणामावापत्तेः । तत्र बाधकं नास्तीति चेत्, जन्यथेवोपपत्तेः । साधक मपि नास्तीति परय । सर्वत्तस्य 
सरवप्रमासेदज्ञानाचुपपतिश्च, तथाचैतल्म मास्वरूपणं नेतरमेदन्तानाय, नापि राञ्दरूपग्यवहारायः नापि प्रत्यर्थम् । 

तस्या अप्रामाण्यशङ्काशचन्यक्ानादेव सवीक्षारात्तयेवो पपत्तश्वेति उपरवहारानङ्गसाव्य्थ मेव । नापि. विरोऽ्यद्त्तिप्रकारकालु- 
मवस्वम्; समूह्ाम्बनाग्यषततेः । घटपटाविखन्न हि घटत्वं पे नास्ति पटस्वं च धरे नास्ति तदेव तत्र प्रकारः। 

मचांरामेदमादाय म्यवस्था; कानख निरशस्वात्, प्रमाप्वस्य च ज्तानच्रत्तित्वात्, व्रिषयस्य च सारे किमायातं 

क्ानख ? किच घटोऽयमिति ने घटघ्वं विरोष्याृत्ति न भवतीति कथं जेयम् ? नियमतोऽन्यनत्रत्तितियाऽक्तानात् , 

तदत्तितयेव ज्ञानादिति चेन्, न; "नीरं तम" ह्यादौ व्यभिचरात् । तन्न बाधोऽसीति चेत्, अत्रापि भविष्यतीति 
संभावनाया विधमानस्वात् । किच रदं रजतमिगलत्र ्नमेऽपि विशेष्यादृ्िप्रकारकस्वं विद्यत एव, नहि रनत न 

विशेष्यं कपित् । यत्र ज्ञाने यद्विशेष्यं तद्विवश्चितमिति चेक; देखवन्तरतापत्तेरनचुगमापनत्तेश्च, भ्रमेऽपि यथा रजतं विशोष्य 
तथा अतिपादितमधसात् । नापि विशेष्यनिष्ठायन्तामावप्रतियोगिधमभ्रकारालुभवस्वम् ; पूरवोक्तदोषात्, अयं 

संयोगीण्यन्च संयोगप्रकारकश्रमायामव्येश्व; संयोगस्य विदोष्यनिष्टालयन्ताभावश्रतियोगिस्वात् । नचामावे न्याप्य- 

बृत्तितवं विरोपण देयम्; “गुणः संयोगीग्यप्रमावामततिव्यासेः, तदृदयन्ताभावस्येकटवात् ! नचाधिकरणमेदेनाभावमेदः; 

प्रमाणाभावादपसिद्धान्तापत्तेश्च । नापि विरोष्यवृत्यन्योन्याभावप्रतियोगित्सवच्छेदकधमाभकारकाजुभवस्वम् ॥ 

अस्याथः--घयोऽयमि'ति जने विशेष्ये घटस्व, तत्र वतेते योऽत्मोन्मामावः पटादीनां» सस्य रततिमोपि तावच्छेदको 



३२ अदरैतरलरक्षणम् ॥ 

धेः पटत्वादिः, सः अध्रकारते यखादुभवख-इति । “मूर वृक्षः कपिसंयोगवाक्न'दयवाधितानुभववरूात् संयोग- 
स्याप्यभ्याप्यद्ृ्तितवात् , अध्यासेलदवस्थष्वात् । नच--"स एवायं वरक्व' इयबाधितायुभवबलान्रान्योन्याभावोऽव्याप्य- 

बूत्तिरिति-- वाच्यम्; पूर्वप्रयययेक बाधक वि्यमानस्वात्, बाधकसख विपरीतभ्रमात्वेनाऽऽत्मा श्रय पत्तशच, भेदा. 
मेदश प्रतीतिसिद्टस्वेनादोषस्वात्; समूहाखम्बनेऽव्याक्ेश्च । नापि संवाचनुभवत्वम् ; नान्तरेण क्तो िख्प मानार्थ- 

खद तख अमेऽपि सत्वात् । नच-~-~-अथैप्रतेः संवाद इति-- वाच्यम्; स्मकामिनीदशनाद्ावधथप्रासेरपि विद्यमान. 

लवात्, उपेक्षाश्रमायामव्यासेश्च । तत्न योग्यताऽसतीति चेत्न; तखा बाधकप्रमाऽभावात्, विषयस्य च दोषगुणा 

जन्यत्वात् । तथाच तउ्ानं यदि दोषजन्यम्, णप्रमेव खात्, अथ गुणजन्यं प्रमैव स्यादिति व्यवस्था खदुभिमता न 
र्येव । नापि प्रमात्वं जातिः; क्तानव्यक्तिमहे योग्यभ्यक्तिचर्तितवेन श्रमाए्वस्यापि अ्रहापत्तौ कवचिदपि संशयो न 
स्यात्; अमावस्याऽनुमेयघ्वाङ्गकाराच्च । साक्षात्वादिना सष्रापत्तिश्च, साक्षार्वं हि भरमात्वं विहाय तिष्ठति । प्रकारां- 
प्रमायां प्रमात्वमपि वद्िहयानुप्रिलादाविति । नच गुणवृत्तिज्ञातौ न संकरो दोषः; बीज पाम्येन तत्रादोषत्वङ्गीकारे 
दव्येऽपि तदुपपत्ते, अमे धर््यशप्रमायामव्यसेश्च । जते््याप्यदत्तिष्वनियमात् । नच--भवच्छेदभेदेन तद्ुत्तिः स्यात् 
संयोगददभावयो पिवेति--वाच्यम् ; अवच्छेदस्य वक्तुपशक्यसवात् । नच -- निशेष्यादृच्यप्रकारकः्वतदधृततिप्रकारावच्छे- 

देनोभयोः प्रमास्वाग्रमास्वयो वरत्तिरासतामिति--चाच्यम् ; अवच्छेदकधर्मस्य विशेषणव्वे तत्रापि प्रमास्ववरुच्यापत्तेः, उप- 
क्षणव्वे तु ल्ानमात्रयुपरक्षयम् । तथाच न कशिद्धिरोषः, अवदइयकर्प्यो पाधिद्रयेनैव भ्रमाऽअरमाव्यवहारो पपत्तौ जातेवै- 
यथ्याप्तेश्च । नच--म्यञ्जकमादाय जातेर्निराकरणे गोत्वादुच्छेद्पत्तिरिति-- वाच्यम्; दष्टापत्तः, बिरोष्याच्रुप्यप्रकार- 
कस्वस व्यञ्ञकस्वासिद्धेश्च, तवृम्रहेऽपि भमात्वशप्रवहारात् । नाप्यक्त।ता्थविषयकव्वे सति यथाथैत्वम् ; यथादाञ्दाधै- 
खेण्डनादेव । भत्तानसख विशेषणत्वे अन्वानखाप्य्थेन्नानविषयतापन्तिः, उपरक्चषणतवै स्वर्ेमान्नमुपरक्ष्यम् । तथाच 

विरोषणं ग्यथैम् , स्याव भावात्, ब्रह्मातिरिकलाऽज्ञानकार्यत्वेनाज्ञान विषयस्वानुपपततेश्च । थ तहिं घटो ज्षात 
इति ? धटावच्छिननं चेतन्यमक्तातमिति गृहाण । तसात् प्रमाखस्य निवक्तुमश्चक्यष्वाद्धेद; श्रमाविषयः जानविषथ- 
त्वादिति दुःख्थमेव । नजु-अस्ि तावत् प्रमाव्यवहारः सकरुरोकसिद्धः, कथ स्वयापि समथैनीयः १ तदृसम्थेने च 
कथं तान्निकता ! तथाच “यत्रोभयोः समो दोषः परिहारोऽपि वा समः । नेकः पर्ययुयोक्तव्यस्तादगथतरि चारणे? इति 
न्यायापात इति--चेत्, न; विवण्डावादिनं प्रेषे पयेनुयोगानवक्ाश्चाव् । ̂ व्वया स्थाप्यं मथा दूष्यमि टेव हि समयं 
ब्व कथाऽऽरम्भोऽकारि । तथाच विसरणक्षीरो भवान् । तथापि शिष्य भावेन पृच्छतः किसुत्तरमिति चेत्; श्णु-- 

समसतरोकलाच्ेकमलमाश्रिल नृयतोः । का षदा तु गतिसत्त्स्तुधीव्यवहारयोः ॥ 

उपपादयितुं तेकम॑तेराराङ्कनीययोः । भनिर्चनतावादपादसेवा गतिसखयोः ॥ इति ॥ 

तथाच प्रमास्वमनिर्वचनीर्यं रोकसिद्धम् । तदादाय सवोंऽपि उपव हासो यावद विं अतीयते । तच प्रमास्वं मायो- 
पाधिकसत्वाथंपिषयक्ताननिष्ं खब्यावहारिकूमिति कथ्यते । तदेतस्प्रलक्षादीनां व्यावहारिकं शरमाण्यमिति गीयते । 
तादृलप्रमकरणत्वं च तत् । तत्वमखादिवाक्यात् शोधिततच्वंपदाथ॑सय त्वंकारोप्रहितय प्रमातुः ससुषन्ने विक्लानं 

साक्षात्कारापरनामकमन्तःकरणदृत्तिभेदरूपं निहपाभ्यखण्डानन्तानन्दन्ञानास्मिषयकं जीवपरयोरेक्यावगाहि परार 
मारधकपरमारूपम्; निर्पाधिकसत्वार्थविषयकस्वात् । तदेतत्ताचिकं प्रामाण्यम् । हियानिनादिनिरूपाधिकविषयस्वं हि 
ततर् । वेदान्तानां च ताचिक प्रमाण्यं तादृशप्रमाकरणमेव । अप्रमास्वमप्यवि्ोपायिकससवा्थविषयकष्वं बाध्रक- 

जानोत्तरगम्यम् । (मिध्याभूतोऽधों मया क्तात इति हि रोकः भतियन्ति । नलु--तिष्वम्पपवृस्यौपयिकं किमपि 
प्रामाप्ये स््रयापि निर्व्तम्यम् , कथमन्यथा खतप्रामाण्यमिति तच सिद्धान्तः संगच्छेत १ नच मायोपाधिकसस्वाध- 
हिषयकत्वं तत् ; तख स्तो अदी तुमक्यप्वात् , विशोेषणामाने विशिष्ट्रययायोग।त्, पारिभापिकसापातात्, बह. 
सत्कारे तदभावाच्च । भन्यचच तव मते.दुवैचमिति- चेत्, न; अणिव॑चनीयमेव प्रमात्वं भमानिष्ठमि्ुक्तस्वात्.॥ 

किंचाक्ातापेनिशरपरामकस्वसेव प्रामाण्यमस्मषयक्ञे वच्च सरवत्रानुगतम् , ब्रहमज्ञानखापि तथाख्पस्वात् । जच 
भरमेऽतिन्यासिः, तद्विषयसख अममाच्रकाटीनत्वेनाऽ्तातत्वाभावात् । यद्यपि षरादृवप्यक्लातश्वं नास्ति चेतन्यमात्राश्च- 

ग्रविषथकसव तस्य स्ीकाराव्, तथाचोक्त--भाश्रयल्व विषयत्व बिभा गिनी निरविंभागवितिरेव कबरा । पूेपिद्धच 
मसो हि पश्चिमो नाश्चयो भवति नापि गोचरः इति; तथापि षटाद्वच्छिकरस्य ब्रह्मचैतन्य अन्तातत्वाद्टादेरन्तातस्वम्। 
भङातत्वस्य च साक्षिमाननपिदधस्वेनाऽक्ञातस्वानव्िकरणव्वेऽप्यदोषः । यद्वा --यावन्ति ज्ञानानि वावन्तयहानानी'तीषट- 

सिदधिकारवचनाव् षादेरपि प्रथहलतेन निव्यैमक्ञातत्वं सखीक्रियते.। स्टतिष्य्रर्यथं निश्चयाप्मकमिति । नच. 
भारावाहिकददवयाधिकीताथैनिष्यकतादिति--वाच्रम्; अलुवादकष्वरक्षणलया पामाण्यसेषटाद् , शवप्येनिश्रयत्ेन्, 



शीमधुसूदनसंरस्वतीश्रणी तम् । ३३ 

तच्च भ्रामण्योपवारः स्दरतिवत् । किंच भलयश्षस्य वतैमानाधभ्राहिष्वेन स्काश्नयक्षणविरिषटसम्भादिग्राहकस्वात् अगू- 
दीवम्राहित्वमस्लेव । भन्यथा परक्षणीयान्राभावेनेकस्मिन् समयेऽनेकक्तानोख तिप्रप्ङ्गः । नच क्षणानामतीग्द्रियत्वम् $ 
स्थूकोपाधिरपि तब मतेऽतीन्द्िप एव । तथाच सोऽपि कथ भासत इति पर्य । यवि च ज्तानान्तरोपनीतः स्थृरोपा- 
धिभीसत इति श््ीकुरषे, रदा क्षणोऽपि तथेव भासत इति दज वृथाऽऽग्रहम् । नच- वेदाखमोष्पश्वेदाथैगोचर्- 
धारावाहिकबुखवव्यसिसत्र क्षणस्यापि भानामावादिति- साप्रतम्; दाड्दबुद्धिकर्मगां विरम्य व्याप्ाराभावेन चेदा- 
च्रमिकधरावाहिकबुश्यपिद्धेः, सिद्धौ वा द्वितीयाविज्ञानस्याऽनुवाद्कत्वलक्षणमप्रामाण्यसेव । नच्च---भनादे संसारे 
वेदार्थख पूर्वं क्षात्वाद्ठिनू जन्मन्यजुवादकसवप्पत्तिरिति--वाच्यम्ब् . सिन जन्मन्यज्ञातत्वस्य निद्यमानस्वात् , 
ब्रह्मप्रतिपादकवाक्ये सर्वथा तदसंभवाच्च । नच तस्मिन् जन्मनि पूर्वीवस्यायां क्तातस्ोत्तरावस्थायां कानः तदापत्तिः; 
इष्टत्वात् › तदानीं तत्राऽक्तातत्वसख विद्यमानत्वाच्च । नच--श्ुला ज्ञाते आत्मनि मननादीनामनुवाद्कत्वापत्तिरिति-- 

बराच्यम् ; तत्र भन्ञातत्वस्य पिद्यमानत्वादेव । नहि श्रवणमाच्नेणाक्लानं गच्छति, तथासत्यन्येषां वैयथ्यापत्तेः । साश्चा- 

सकारे जते सुनः भरमाणप्द्त्यभाव दष्ट एव; ^ भूथश्चान्ते तिश्वमायाभिदृत्तिरि"ति श्रुतेः, अत्तानमेदनिचत्तिफरकष्वेन 
सार्थकष्वाश्च ॥ 

तचे श्रमास्वं खत एव गृह्यते । स्वतरत्वं च ज्ञान विषयकस्वगहविषयकःस्वलियमः । नच--भप्रमाषिषयरूहानख 
भमास्वान्ना हकस्वाज्ञ नियम इति-- वाच्यम्; अप्रमाया भक्तानबिरो धित्वख्पक्तनत्वाभावैन तङ्नुनख जानाप्राहकष्वात् , 
अनक्ञानदृत्तिषिं खा नाहानविरोधिनी, म्माचान्तःकरणवृत्ति तथा । नच--एवं सति ततो व्यवहारो न खादिति-- 
वाच्यम् ; हृद माकारान्तःकरणनच्स्य विविक्ता विदयाच्चस्य भिव्यक्तसाक्षिचेतन्यात्तदु पपत्तेः । नच--“घ्मन्वानं मे दृत्तमिति 

अमेऽपि छानव्वमनुघ्यवसीयतत एवेति तद्विरोध इति--बाच्यभू, दद माकारान्तःकरणचर चिनिष्ठमेव सा नत्वं तद्बिचिक्ता- 
विद्यादरृ्तिरूये भ्रमे प्रतीयते, नतु तज्चिषठं तत्; तस्य क्तानामासस्वात् । नहि देष्वाभासो देठु्सवति, तद्र तनाभासघ 
क्षानत्वम् ६ यदा पुनः "ददं रनतपिश्येकेवाविद्यादृत्तिरिद् ममपि कल्पितं रजतगतमेव गृह्भाति न छक्तिगतस् ; तख 
व्याकहारिकत्वेन दोप्राजन्यक्लानमा्य्वाल् , तदा तत्र स्रसवदेव स्द्रृतिहेतुस्वादिलाघर्स्येण कषित पुव द्ानखभ्रमा- 
ह्वादिभ्यवहारः। ननु--एवमनिदयाद्स्यवच्छित्नखेश्वरक्तानस्यापि न क्ानत्वं स्यात् । तथाच तसय सर्थ्त्वद्याहति), 
नंच--दैश्वरत्तानं नाधिदयाव्र्यवच्छिन्नमिति- वाच्यम् ; तथा सति सख रूपचेतन्यस्यासङ्गस्य निर्विषयस्य विष यभानत्वा- 
लुपपत्तेः, *“चितिगतजडशक्तेराद्य इष्टो विवतैश्ितितिकटनिरासाछ्कन्धदी पिज डोऽपि । श्चुतिदिरसि निष्ष्णेरीक्षणं कथ्यते 
तन्नु परमप्दस्यापीक्षणं बुदिङ्त्तिः"” इल्यादिन! जन्वेश्चणलैच जगटघजैनदेतस्वाभिधा नाचेति--चेन्न; सत्त्वप्रधानमाया- 
छुष्य वच्छिन्नत्वादींरक्तानख क्ञानत्वो पपत्तेः । र्ञजतादिदत्तिस्तु तमःभरघानवियाया दोषजन्येखयस्ि विशेषः । यद्धा- 
प्रस्वभ्रजानमायाप्रतिभिम्बः बिम्बो चा द्श्वरः स च स्व रूपन्षानेनेव निन सर्द जगप्यति । ननचापङ्कत्व्तिः; 

भ्रविद्यादशषवां तथोच्यमानखात्, सर्वोपाधिबिनि्ुक्तचेतन्यसे वासङगस्तेनावस्थानाच् । वस्तुतस्तु-दैश्वरलने न 
प्रमा; भक्तानविरो धिस्वामावात्, नापि अमः; मिश्यावस्तुनो मिभ्यास्वेनैव अहणात् , ताकिंकैरपि तस्या अमश्रमाव+ 
हिभौ वभ्युपगमाव्., श्वानत्वं तु तस्यात्तानानिवतैकल्वेऽपि स्द्टूयादिवदिच्छादिजनकष्वाद्रोणमेवेति । नच--तथाप्य- 

ज्षातत्वस्य पूर्वं भानाभवे कथं तहुपहितं प्रामाण्यं च्क्वमहम् ? निरोषणक्लानं विना तद्धानाप्तंभवादिति--वाष्यम्; 
चिदिष्टभानल बिक्षेषणभानजन्यत्वानङ्गोकारात् , नच--सन्यत्र तथाऽङ्गीकारेऽपि अन्लाएतत्वस्य सप्रतियोगिस्वात् भरति- 
पोगिज्ञानापेक्षासीति--वाच्यम् $ अज्ञातस्वखय भावरूपत्वाङ्गकारात् । नच--उधन्ने ्नेऽज्ञातत्वं नष्टमिति कथ 

घ्वानभाहकेण ग्राह्यमिति-- वाच्यम् ; अन्ता तत्वब्रिदिष्टस्या ऽस्य पूर्ं साक्षिणा गृदीतखेवान्ञातत्वेनापि अहणात् साशि- 
वानसेव, तच्च विषयेण सह प्रयासयन्तरमन्वरेणेव ऋानाच्तानयो ्रीहकम् । तथाचोपपादितमाचार्यैः पञ्चपा- 
दिकाविवरणे-- “जातत्वेन ् तातत्वेन च सर्वं साक्षिचेवन्यवेयम्दः › इति । तथाच प्रामाण्यमपि सा्धिवेधसेव; तयेव 
स्वानम्राहकव्वग्त् । नतु तथापि 'चटक्ञानं ममास्तीति शब्द्स्परस्य तावद्रटल्ञानचिश्यकं ज्ानसुस्पयते। नच तसि 
घ्वाने उक्तरूपे प्रामाण्यं भासते; अक्लातस्वस्य पदुददुपस्थितौ शाब्दबोधे भानायोगात् , तथाच कथ नियमः! इति-- 

चेन्न; वस्तुरो यदक्तातं वज्गिश्चयात्मकत्वं प्रामण्यप्मिययौत् । तच्च तस्मिन् साने भासत एवं । जथवा--न्नानत्वमः 
ज्ञानषिरोधित्वघरितमिति श्लानस्वभने भानमेवाज्षनमिति न भरामाण्यभानानुपपर्तिः ॥ 

नसु--एवमपि न खतःप्रामाण्यप्रहः, तथा सति जनभ्ासदशोस्पश्नज्ञानग्रमाण्यसंशयो न स्यात् ) ससि च सः 
जखलानारन्तरे हि ददं जलं न वेति ! नासो ज्ञानभ्रामाष्यंरायै विनोपपथ्यते, निशिते संशयानवष्छाक्नात् । नच~~ 
अथस्य एवान्यथालुपपच मानो कानप्रामाण्यसंशय कल्पयति । निश्चिते क्षानंनिषयस्वादेवाथ संदेहो नतु ज्ञान 
माप्त + ददयते हि ज्नविषयः चिदसि क्वविश्रास्तीति--वाच्यम् ; विरेषद्शने सति प्रामाप्यसंलतद, 

° {दघ ११५ 



३४ ` अद्रैतरब्ररध्षणम्। ... - 

तिनाऽसंशयाजुपपततेः । अन्यथ संशयोच्छेदः कापि नं यात् ; जङ्तानं प्रमा तपेति संशयाचुभ वासिदष्वाश्च | 
लच--पथा श्वेतः शङ्क' इघानुमानिके कने स्थितेऽपि पीतरोपो भवति> तथाऽत्रापि बिपरीतं जानं स्यादिति 
वाच्यम्; तत्र हि परोक्षं विरोषदर्शनं भ्रमस्स्वपरोश्च इति न निरोधः, अत्र तु तहुभयमपरोक्षपिति खादेव विरोधः। नच-~ 
तत्रापि बाङ्कृतरूपन्रिरोषदश्चनमपरोक्षमिति--दपच्यम् ; भारोप्यकोरिग्रिरदधकोटेरविशेषस्य यद्दरौनमपरोक्षं तदेव प्रति 
बन्धकं यतः । तच्च पी्ताभावक्तानमेव, तच तत्रे नासि दोषात्, भत्रासि, अंत्रोच्यते--दोषप्रायक्यान्निश्चितेऽप्यर्थं 
निश्ितेऽपि प्राण्य संदायः। दितरिधो हि निश्चयः, दोषसदहितो दोषाभावसहितश्च। तत्न प्रथमो न विपरीतक्ानविरोधी १ 
द्वितीयस्तु विरोधी । प्रहृते च अनभ्यास एव दोषः १ सच भूयोभूयः प्रवृस्यभावः। कचित् कश्चिदोष इलयभ्यु- 
प्रगमाव् । नच--तखिन् सति कर्थ प्रामाण्यभानमिति- वास्यम् ; पंरुबछेन तत्र तस्याऽदोषस्वात् । निषरीतक्तानो- 
ह्पत्तावेव स दोषः । सतपव दाखयुक्तिसंस्कारपारववतां स्थूरादिपदार्थोपनयानन्तरं स्थूरादिभिन्न दरति मानसे साक्षा 

हकारे श्ितेऽपि ^स्थूलोऽहं शन्धोऽहम' दयादिसाक्षात्कारो अमरूपो जायमानः सवैवादिर्समतः संगच्छते; ्रमसं= 
स्काररूपसय दोष विद्यमानत्वात् । न च--उक्तसाक्षार्कारो न बिसे चीति--वाच्यम् ; कथं न विरोधीस्युक्ते दोषसहि- 
तष्वादिलेबोत्तरम् । तथाच सिद्धं नः समीहितम्। अथ--योगजघर्मजन्यसक्षास्कारयेव वद्विरोधिखमिति-चेत्$ 
तिं घ एव दोष"भाव सहित इति परि मावय । अन्यथा सथिते दों पुनर्विपरीतन्लानं स्यादेव । तथाऽभावस्वेन भासमा- 
नेऽपि तमसि नीररोपो दृष्टः । नच--तत्रेदृत्वेनोपसिते तमसि नीरारोप इति-सांभतम्; तथासति “दरदं नीरुप्नि"ति 
इुद्धापत्तेः; अरतीयते तु (तमो नीरमि ति । नच--तमस्स्वद्रीमं न विश्चेषद्दौनमपितु नीरान्तामाववचखेन साक्षव्कारः$ 
सच तत्र नालि, दोषादिति--वाच्यम्; अभावे प्रतियोग्यतिरिक्तस्य बिरोषस्याऽभावात् , भरोपस्य दोषभराबस्यषदेवो- 
पपत्तेः, अन्यथा भाहायारोषे का गतिः ! नहि तच्रापि वरशेषदद्रौनमस्ि, तथाच भावश्यरूरोषादेव जिपरीतत्ता नोत्पत्तौ 
संभवन्त्यां छधतरापि न विरोषाद्दीन हेतुः । तथाच न कायैतैजालकरपनमंपि । तत्कल्पने वा जाहायंञ्चम हवाऽनाहायै- 
विशेषददोनकाठीनभ्रमेऽपि तदस्तु, का नो हानिरिति ? किंच बिदोषाणामननुगमात् तदरीनाभावानामप्यनयुगमेनं 
कथं मवि भति कारणत्वमिति निवेचनीयभ् 2 चसमादोषाद्रम ` इयेव मन्तव्यम् । तथाच गृहीतेऽपि भामोण्यें 
दोषात्संशयोऽस्तु, दोषोच्छेददेव तदुच्छेद इति को दोषः ! भथवा--योग्यव्यक्तिाहकेण जातिरिव दोषासहङ़तेनेवं 
ज्नानआहफेण प्रामाण्यं गद्यते न दोषसहदतेनापि; अन्यथा दोषसहङकतेन (दद म् इति शुक्तिव्यक्तिाह केण शुक्तिर्व- 
स्यापि अहणे भ्रमोच्छेदप्रसङ्गात्, दोषाख्रदङतेन सु गद्यत थवेति न काप्यमुपपन्तिः ॥ परतःभामाण्यक्षते च अनवस्था { 
नच--न सर्वस्य ज्ञनख प्रामाण्यं ज्ञातभ्यमिति नाऽनर्वस्थेति- वाच्यम्; तथासति तस्वत्वे कदापि प्रमाणानुदचेऽस- 
श्वापत्तो तद्धिषयपयैन्तासस्वापत्तेः । तसाध्सवं छनं स्यते पव, तत्मामाण्यमपि गृह्यत एवेति नियमः ॥ 

पवसुष्पथतेऽपि प्रामाण्यं खतः ज्ञानसामभओीमावाश्नतु गुणात् । नच--त्ानसामभ्रीमाज्रजन्यत्वेऽप्रमापि भ्रमा 
खादिति--वाच्यभ्र; तस्या ज्ञानसामम्रीजन्यध्वामावात् । नच-एवं सति सा ज्ानमपि न स्यादिति--वाच्यम्; 
इष्टापत्तेः, भविद्याटृत्ति्दिं सा दोषजन्या तानामा इद्भ्युपगमात्+ ञानस्य चान्तःकरणवृत्तित्वाभ्युपगमात् । न चं 

सखा जडत्वेन ज्ञानत्वानुपपत्तिः; वद्वच्छिन्नख तस्परतिविभ्बितस्य त दाभासस्य चा चेतन्यसख तथोच्यमानस्वाव्, गुणा- 

श्रीनस्वे च प्रमाया इदेश्वरक्ञाने प्रामाण्यं न खात् ; तन्न गुणाभावात् । अथ--जन्यप्रमायां तदपेक्षा, वदुपि न; दोष 
सषहितक्तानसामभ्यजन्यत्वेनाप्रमास्वश्यून्य सखापि क्ञानस्योप्पत्तिभ्रसङ्गात् । ज्ञानमाश्रे ्ानस्ववत् भमाष्वस्याप्यजुगमार्सा- 

भास्यसामओीमन्नप्रयोज्यवा । अप्रमात्वस्य तु काचित्कश्वादहोषसहितस।ममी विरोषप्रयोज्यतेति नाऽऽगन्तुकेवुसापेश्षता 
रमायाः गुणत्वखेकखाभा वाच्च । नचावच्डेदकरूपसेकमन्तरेण कारणतम्रहः संभवति । अथ प्रयक्षप्रमायां यथा 
ऽथ॑न्किपिसन्निकषों गुणः, अघुमितौ यथाऽथैलिङगकलाने, श्राञ्दे यथाधेवाक्या्थेज्ञानं उपरमितो यथाथैसाडस्यक्ञानं गुणोऽनु- 
शद एव, प्रमामात्रे तु नास्येवानुगतो गुण इति-- चेन्न; जन्यग्रमास्वस्याऽऽकस्सिकत्वापत्तेः । मचेष्टापत्तिः; अन्यश्रापि 
तैथास्वापत्तः । किंच इन्दियसक्जिकर्षोपि नैकः; तस्य षङ्िधत्वा्गोकारात् । अनुमितौ यथा्थैलिङ्गच्तानं शाण्दे यथाथ 
वाग्या्थज्ञाने, नच--दइन्दियसज्ञिकषस्वमेकमनुगतमस्ि कारणतावच्छेद्कमिति--वाच्यस् ; इन्द्रिय विषय रूपर्सवरिधः- 
भेदेन तस्यापि नानात्वात् 4 नापि भूयोऽनयवेन्द्रियसक्चिकर्षो गुणः; भूयसूवेस्य त्रिचतुरादित्वेनाऽनजुगमात् । तान्न 
शुणजन्या भरमा, किंतु ज्ञानसामभ्रीमात्रजन्येति सिद्धमिदयङ अ्रसक्तातुप्रसक्त्या ॥ 

‹ प्रहृत मनुसरामः--तदिव्थमियता भबन्धेन सिद्धमेतत् न ॒ज्ेयस्वप्रमेयत्वयोरतिनाभावः; किंतु सहचारमाश्रम् ; 
छष््िजतादौ व्यभिचारात् । सहचररमात्रमिलप्यभ्युपगमवादः, बंस्तुतस्तु-ेयस मिध्य स्वयोरेव च्यासिः + तथाच 
पन्नो मिथ्या इदय्वात् । यदिस्थं तत्तथा, यथा श्चुक्तिरजतादि, तथाच्चेदम् , तसान्मिश्या । नचाञप्रयोजकताः, इग्द् 
श्ययोः संबर्भाबुपपत्तेरेव बाधकस्य विद्यमानव्वात् १ स हि न संयोगः, अनभ्युपगमात्? नापि समवायः, भनभ्युपगमा- 

< न) 
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देव । नापि खरूपम् ; भतिप्रपङ्गात् । नहि घटज्ञानं घटश्चेति सरूपम्, अथ खरूपविगेषः, सत्त न; संबन्धान्तर- 
मन्तरेण बिरिष्ट्यथस्यानयुगतदेपुकसवापत्तेः । विस्तरस्तु जगत्छवखनयुक्तिपसविऽनुसंयेयः । एतेन खश्रकामिन्या- 
दीनामपि मिथ्यात्वं सुप्रसिद्धम्, तथाच तद्पि दृ्न्तीक्तु शक्यत एव । नच पूर्वाचुभरूवमेव कामिन्यादिकं तत्र 
भासत इति--वाध्यम् ; तथा सति तदिस्युदधेखापत्तेः । दोषात् तत्ताप्रमोष इति चेत्, नऽ संस्कारस खभावपराद्ृष्या- 

प्तः । नमु--स्षध्युपनीतं पित्रादिकं मनोजन्येऽपरोक्षक्ताने भासतामिति नोक्तदोष इति--चेत्, तहिं विरोष्यत्वेनं 
पित्रादीनां भानं न खात् । अस्ति च ^भयं पित्रादिरिति प्रतीतिः, तस्माद्नि्॑चनीय एव पित्रादिः समने मास्त 
दषङ्गोकतेन्यम् । तथाच तदषटान्तेन चिश्रसयापि मिध्यास्वं साधयितुं शस्यत एव । ननु--यदेतनिमिध्यत्वन्तान श्प 
तेन सह तख संबन्धोऽस्ति नवा, नचेत्, मिथ्यात्वासिद्धिः, स्ति चेत्, पूर्वोक्तसंबन्धखण्डनं तन्नापि योजनीयमिति 
खब्याघातकस्वाननाद्युत्तरं तदिति--चेन्न; अनिर्वचनीय संबन्धस्य स्वीकारात्, घटतञ्तानयोरपि तथाऽङ्गीकारेऽ- 
सन्मतप्रवेशः । तथा प्रपञ्च मिभ्या भ्यवहारविषयस्वात् , स्वश्प्रपञ्चवत्, नच बह्मण्यनेकान्तिकता; वस्य व्यवह 
बिषयत्वानङ्गीकारात्, आह चेदं शुतिः-- “यतो वाचो भिव रैन्तेः” इत्यादिः । “सरूरूबाद्चनसातिगता चितिः» इति 
च विद्द्चनम् । विस्तरस्तु परबोक्त एवात्रातुतं धेयः । ननु--मेदमाहकेणालुमानेन बाधितमेतत् । तथाहि-घटीः, 
पटप्रतियोभिकान्योन्याभावालयन्ताभावरहितः, पटत्वप्रतियो गिक त्यन्ठाभाववरवात् , यथा पटः, नचायं पटखभ्रतियोगि- 
काटन्तामाववान्, तस्मात् पटस्वप्रतियोगिकान्योन्यामावायन्ता मावरहित इति भ्यतिरेकी, घटः परग्रतियो गिकान्यो~ 
न्याभावचान् परस्वभ्रतियोगिकालन्ता भाववस्वात् यदेवं तदेव, थथा रोष्ट, तथाचायं, तखात्तथेयन्वयी चेति- चेत्, 
न; प्रथमालुमाने साध्ये स्य्धविरोषणत्वात्, पटप्रतियोगिकान्योन्यभाववानियेलावति कत प्व साध्यसिद्धः । अस्तु 
तथेति चेत्, न; अविद्यादशायां बिधमानेन सेदेनाऽथौन्तरस्वात्, सिद्धसाधनाद्रा । पारमार्थिके च तत्र दषटान्ता- 
सिद्धिः, “सरिर एको व्र्टऽद्रैतो भवतीति श्ुलाऽपहतनिषयत्वाच । पक्षहेतुदष्टान्तानां च मेदादितिद्धौ तच्वायुप- 

पत्तिः । सर्वत्र चानुमानेन मेदसाधनेऽनवस्थाऽन्योन्या भावश्च न राक्यनिर्वचन दस्युक्तमधस्तात् । पतेन--घर्पटौ, 
भन्योन्यभेदवन्तौ, अन्योन्यधमौतयन्ताभाववष्वात् , यदित्थं तत्तथा, यथा विद्याऽतिद्ये, तथा परत्वं पटताद्ारम्याव 
श्िश्नप्रतियो गिकाभावसमानाधिकरणम्, परव्वासमानाधिकरणधमसात्› यदेवं न भवति तदेवं न मवति, यथा परस्वं, 
न चैतन्न तथा, तसादुक्तक्षाभ्यसमानाधिकरणमिति रयतिरेकी, तथा धटवद्ूतङं, घटम्रतियोगिकामावाधिकरणम् , 
घर्वप्रतिषोगिकाभावाधिद्रणव्वात्, प्रवत्, पक्चबिदोषणमहिश्ा च संसगौ भावबाघेऽन्योन्यामावसिद्धिरिति-- 
अपारम्; उक्तदोपेणेवेति १ अथ--अस्तु भपश्चः सल्यो' दस्यस्वात् , यज्नैवं तकनैव, यथः ब्रह्मदवेतमिति- चेन्न; बह्मा 
हविवस्य इ्दयश्वे ग्यतिरेकभ्या पिभूमिष्वानुपपन्तेः, तव मते दरयस्वमसीति चेत्तहिं मम मते सल्यस्वसप्यस्तीति न भ्यति- 
रेकदष्टाल्तः । अन्वयित्वमस्त्विति चेन्न; इष्टान्तसख साधनविकरस्वात्, शुक्तिरनतादौ व्यमि चगराच । पतेनेदंम-' 

पास्तम् प्रपञ्चः, पारमार्थिकः, भभिधेयत्वात्, यदेवं तदेवम्» यथा बह्म, तथा मेदक्ञानं सद्विषयकं, कान्वात्, यदेवं 
तदेवं, यभा बहजलानभ्--इति; स्वञआदिप्रपञ्चन तञ्ज्ञानेन च व्यभिचाराद् । साधितं च स्प्रादिश्पञ्चस्यास्वम् । 

पिच सरिरर्छेदक्षित्यादिगिरनाकाशपातस्ववेंरयासंभोगसयुदतरणमहेन्द्रादिविजयसुपेहरिखरघपरारोहणेरावतादिया- 
नेगमनादिकमपि निद्धाविद्रादितेन्दिय गणः पुरुषः पश्यति, नच तदपि पारमार्थिक, तञ्कान वा सद्धिषयकयुररीकर्ठ 
श्वय ब्रहमणापि; सर्वजनीनायचुभवविरोधात् । तथाच सर्वजनीनाज्ुमवतिरोधिनस्लव किमपि वस्तु न सिद्येत् । नच--~ 
सऽपि पदार्थाः एूषैम॑जुभूताः एव भाखन्त इति--युक्तिमत् $ तेषां तजम्मन्यचुभवाभावेऽपि अमखानुभवसिद्धखात् 1 
नष्व जन्मान्तरीयसतदनुमवः कत्पनीयः; कल्पनागौरवादेव । नच पुराणादितः तेषमाकरुनम्; तदश्नाव्रिणोऽपि तादश 
ख्वभानुभवस्य वियमानत्वात् । यत्तु बाङुस्य तनपाने अच्द्युपपत्तेः जन्मान्तरीयज्ञानकर्पनम् › तदपि न; जीवनयोनि- 
अदत्तो उ्यभिचरारात्, तत्रेव जीवनान्यथातुपपत्तेः सनपानभवृत्तावपि स्वात् । चिकयेषौधीवम वृत्तौ चानं हेतुरिति चेत्, 
जीवनादृटपाधारणकारकप्रवृत्तिभिचप्रडृतेरेव विकीषीधीनत्वेनेष्ठापत्तेः । भीमां सकैश्च जन्मान्तराुभूतस्मरणानभ्यु- 
परमात् संस्कारारटाभ्यामेवाऽऽयप्रदृत्तिरिलङ्गीकृतम् । आयभवृत्तो ज्ञान पेक्चायामपि अ विद्याद पादेव भ्याप्यत्चनसखा- 
मिव चनीयसोष्पततने पएवनुभूतव्प्राकिस्खतिक्पनमिति । तस्यद्रह्य त्मेकस्वाविद्यानिद्रादिदोषवसाद्रनदुरगकापिन्या- 
श्याकरेण दिवदेते । स एव च बिवतैः खञ्चाजुभवस् गोचरः ॥ तथाच विरक्षणकामिन्याचद्चुभवः संगच्छत इति 1 

तथाचाह भगवान्वेदव्यासः--~“"नायम्नत्रं तु कारछ्येनानसिभ्यक्तस्वरूपत्वादि""ति । किंच यदि प्रमेषत्वसंयोभि- 

स्दादिनाप्रपञ्चसाभ्यं, रासमसाम्यं च बरह्मणरूवयोच्यते, तथा सति नासि कोऽपि तव विरोषः; श स्नोक्तम्ह्यानङ्गीकारए* 
विशेषात् नयु-स्वयापि रासभादिना बह्मसेदः खीक्रियते, तथाच साददयस्ी कारपिक्षयाऽमेदखीकारस्याधिकदोषाय. 
चहत्वमितरि--चेतर्, न; अध्यसलघ्याधिषटानाखरत्वस्ी कारात् । तथाचाध्यस्तबाधेनत्थिष्ठानमान्रबहपरिङधोषे क दोषा 
कादा; {.गथाचाभ्यस्तवपीदिदोषगुमे रलुन दिपयते, , तथाऽध्यलप्पञ्चदोषगुणास्यामपि न जदा ङिप्मते; तस्याखजञेक- 



६; अद्रैतरल्नरक्षणेम् “ 

खभावत्वात् । आह अ~--““न रिष्यते रोकटुःखेन बाह्यः” इति । तथाच छलयथोनमिद्ो भवान् अवदव्ेव क्वः 

छम् । विच ब्रहपरपञचयो्ैदि सच्चं तुब्यमभिमतं खात्, तदा प्रप्चतिरस्कारेण ` बरह्मणो भूयो भूयः शरपादतय ; 
बसहु न साद्» अलि तु तत् सदेव सोभ्येदमञ आसीदेकसेवा द्वितीयम्, ° (मनसैवानुद्र्टभयं नेद नानास्ि चन . 

“सलसख सत्यम्” “अतोऽन्यदुतैम्ः “द्विरीयद्धि मर्थं भवती""ल्यादो चतौ । स्मतिरपि ““सर्वधमान् परियञय मामक 
क्षरणं बरजेगटा दिर! । अथ बरह्म क्तास्कारः साक्षादेव दुःलोच्छित्िरूपपरमयपुर्षार्थोपयोगी, नतु मपञ्चसाक्षास्कार 
इति बोधयिहं तथा परतिपादनमिति- चेत्, इन्त वहि तवैव रीत्या बहमसाश्षत्करसयेव एुरपाथदेहस्वेन अदे 
वोपादेयमिल्यागतम् । तथाचेतरस्य प्रप्य स्वीकारो द्व; सत्यत्वात् खीकार इति- चेत्, आान्तोऽति नित- 

राम्; यतो निष्परयोजनमपि सं सीकरोषि । य थाथेदकषी तु वेदिको निष्प्रयोजनं दुःखेकहेतं प्रपञ्चं मिथ्या मन्यते 4 

तस्मादेव सत., भपञचसतु नासीदसि सविष्यतीति युकसुस्प्यामः । किंच सक्षरसुनिवरमूधैन्य भगवद्वेवृन्यालमरणीत 
सूत्रकरापपौ वपयौ रोचनया ब्रह्मद्वितमेव भ्रतीयते, नान्यत्, तथाच यदि श्ुतेनौभेदे तात्पर्यं खात्, कथं तथा वणे 
येत् १ अथ--यदि भेदे शुतेखास्पर्थं न खात् कथमशटपादकणसुकप्रटतिभिस्तथाऽभि वितमस् १ कथ वा सुरगुरूणा 

चवार्वीकश्चाख्लमभाणि ? नहि वेद्म्यासात् ते निष्प्रज्ञ इति शक्यं संमावयितुम्। यदिच ते पाषण्डान् व्यामोहयिहु 
सथा कृतवन्त इति मन्यसे तथा प्रकृतेऽपि तद्वकतं शक्यत पए्वेति--चेत्, न; दिष्टपरिग्रहापरिरहाम्यां विशेषत् 
वेदस्यापि भरामाण्ये दिष्टपरिप्रह एव हेतुः । तथाच ब्हस्पतिभरणीतख प्रामाण्यमेव; शिष्टापरि्रहात् , गोतमादिभ्रणी व 
यथप्यधुनातनिष्टामासपरि्रहोऽसि; तथापि न पूर्वेषामस्ि; विमीतत्वश्रवणत् । तथाच श्रूयते मोक्षघर्म-- 

«आन्वीक्षिकीं तकंविचामनुरक्तो तिरथकम् । तेवं फखनिकत्तिः शगारूत्वं चने मम 1” मयुरप्याह-- “काश 

बकद्तींश्च चाात्रेणापि नाच॑येदि'ति । व्यासो.ऽष्याह--““एतेन शिष्टापरियहा अपि स्याख्याताः' इति । रिष्टश्च 
सनुध्रोक्ताः--“"धर्मेणाधिगतो येस्तु वेदः सपरिृदणः। ते रिष्ठा ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्रुतिप्रयश्चटेतवः?' इति । यत्तु-- 
“यस्तक्ेणामुसंधत्ते स धर्म वेव नेतर? इति, तत् मीमां साख्यजेपिनितकपरम् ; तयेव “अथातो धर्मनिन्तासे”ति भर्म 
मिह प्रदत्तः । यच्चु-“पुराणन्यायमी मांसा धर्ेशाखाज्गमिधिताः । वेदाः स्थानानि विद्यानां धमेख च चदुदरो?ति 

यात्तवस्क्यवचनं, तदपि पदार्थग्युस्पाद्नद्वारा व्रिचान्तरोपकारकस्वेनोपयुञंयते । न्यायद्राखमप्येतत्परमेन्न, नत॒॒चञ््ता- 
मख सुक्तिहेत्त्वपरम्; “निषा तरेण मतिरापनेया?” हति श्रुतिविरोधात्, मेदप्रतिपादकानां च तर्काणां शुतिविरोधे- 
नाऽऽभासत्वात् । तस्यायद्चाखाभ्ययनं न निषिध्यते, किं तहिं १ तस्परस्व म् ““भनुरक्तो निर्थकामिः'ति वन्वनात् । 
बदराणीव तु तच्च स्वेमुनिभिस्तस्प्यतः संगदीतमेव, तदेव मोक्षा्थिभिरध्येतव्यप्रिति । नच ते आन्तः; छसि- 
संबादस्परमरिषवेन सवैः परिगरहीतत्वाच्च । पिच “कृष्णद्वैपायनं भ्यासं विद्धि नारायण प्रञ्ुम् । को शम्यः पुण्ड. 
रीकोक्षास्महामारतह्ृद्वेव् । द्वापरे दपर विष्णुभ्यसरूपी जनादन” इत्यादिवचनक्ततेरीश्चर एव भ्यास इस्मव- 
शस्यते । तथाच न तख अमप्रमादु निप्रिप्लादयः संभाव्यन्ते । तद्रचनाहाश्चायप्रामाण्यं ठन्मे प्रमाणं शिच इति च 

तवैवाङ्गीकाराततदु्तौ विश्वासोऽन्येषां च भमादयः संभानिता दति न तदुक्तौ वमाश्वासः । तदुक्त --“राम्तेः इशष- 
धर्मत्वात्” एति + नु-दवैवरागिणो मम इदि शदश्स्तवयोच्यमानमपि बह्यद्वैतं नादरमाद्धाति; पू्वोरेरयुमणै- 
भैदख सिद्धत्वादिति-चेव्, नः ््यादिभिर्भेदघ्य बाधितत्वात् । अथ--जाग्मबाधो द्यागमजन्या सा्यिपरीव- 

प्रतीतिः, साच सद्या न वा, आद्ये कथ बाधः १ तयैव बल्य द्वैतसिदधिरे त्रमाऽभावात्; अरत्ये घुवरां न अधः; 

भसयत जानेन बाधायोगादिति-- चेन्न; अदैतजुद्धेरसप्वेऽपि तष्टिषयसत्यस्वेन बाघकू्वोपपत्तः । नहि क्षानस्य ख रूफ 
स्वं बाधकत्वे प्रयोजकम्; अमखापि बाधकखम्रसङ्गात्, कं ताह ? विषय सल्यत्वम् , तश्च अङ्से व्रियत्त इति । 
थापि पूवीदुमनेऽन्यो दोषः क इति चेत्, साध्यानिधिष्टतेव, भेदस्य क्राप्यतिदेश्च । नच--म्यावहारिको मेद; 
सिद्ध दति-वाच्यम्र्; तथा सति तेनैव सिद्धसाधनतापत्तः । नघ--भाभासण्युदासेन स एव पारभाथिकः सेस - 
दीति~~बाच्यम्, भनुमितेभ्यावहारिकभेदबिषयस्वेनाप्युपपत्तौ काठन्रयाबाभ्यत्वरक्षणख पारमा धिकस्वस्याबिषयी. 
करणात् । न्-मेद् पक्षीट्ल्य प्ररमाथिकल्वं साध्यम् , तथाच न सिद्धसाधनतेति वाच्यम्; “नेह नानास्ति 
किंचन इतिश्चुखा बाधितस्वात् । पारमाथिंकष्वं च यदि भरमाविष्यकस्वम्र्, तन्न; अप्रयोजकत्वात्, प्रातीतिक्रभेदेनेवं 
ग्यवहारापत्ते । अन्यच्च पूव दूषितमेव । पिच वेचत्वादीरना देतूनां पारमाथिकष्वा मावष्याप्यस्वेन विरुद । नध-- 
श्हण्यपि वे्रत्वमलीति--वच्यमू; तख वेद्यत्वानङ्गीकारात् । नचु--"ह्मणि वेसं नासती'लन्र क्षपवेन ब्रह्मो- 
परस्थाप्यते नवा । आदे स्वद्वक्येनैव वेद्यत्वम्, असत्ये न बरह्मणि बेदयत्वनियेषरूवया कतु शक्यः; येयस्वनिषेणद्धेन 
वाक्येन गदया दुपस्थापनादिति । जहाशम्देन यचखदमिसतं तरिविभपरिष्छेदद्ल्यं वस्तु स्वीकख वेस्वमापा्चते, 
लदा तवेव व्याधावः \ अथ त्ानाश्चधिकरणं जडमादमानमङ्गीङृख, तथा सति तत्र मिष्यास्वमप्यसीति न दोषः! किच 
बह्म बेधससखीकादे-शतिविरोधश्च ।. तथाहि आयते--““भन्यदेव वद्विविवाद्धो अविदितादधि? इश्चादि"। वदु 



श्ीमधुसूदनसरखतीप्रणीतम् । ३७ 

कारान्तःकरणब्रष्युत्पादमत्रेण च वेदान्तानां तदो धकश्वौपचारः । ब्रह्मणि वेचे्वं नाीव्यख अत्रह्मण्येव वेधसव- 
मिल्यथैः । युख्याया असंभवे जघन्याया एव चृत्तन्यौय्यलवाव् । उपपादितं चैतदद्वैतसिद्धौ रदयत्वहेतूपपादने चतो 
ब्रह्मणि वेतत गीर्वाणिरपि दुभैणम् । श्वतिवाधभयत्तसान्िध्या द्यं नियोगतः ॥' तथाच प्रयोगः--अपन्नो मिथ्या 
वेद्यत्वात् , शुक्तिरजतताद्प्म्यवत्, समेवो, न पारमार्थिकः, व्यावहारिकस्वात्, तरङ्गभसङ्गगानुभूतचन्दर मेदवत् । नच 
बरह्मणि च्यमिच्ारः, तत्र देतोरप्य भावान्, सिद्धान्तस्य च भ्रसाधिततवान्र तदसिद्धिः । खाध्यं च मिथ्यात्वं निरुक्तम- 
देतसिद्धौ आममान्नविषयत्वं प्रमिलविषयसय वा । नचासिद्धिः; अमविष्यसैष वादस च सिद्धस्वात्, सदघष्याम- 
निर्ष॑चनीयत्वं वा । नचायं पुरुषदोषः; वस्तुदो्वात् । तथाहि-यदि स्यात् न व्यभि चरेत् , यथा बिद्प्मा 

भदिष्वापत् खान्नापरोक्षथ्रतीतिपथमवतरेव्, तसखदेतषटय विरश्चणष्वसिद्धिः अपञ्चस्य । किच सष्वासस्वसदसत्वपकषेषु 
दूषणदृशैनादनिर्बेचनीयत्वसेवावधारयामः । ननु--अनिर्वचनीयत्वैऽपि दोषं पर्यसि नवा । आद्ये तदपि कथम 
वधारितवानति ? द्वितीये खनिर्धचनीयत्वेनैव वास्तवेन धर्मेण चयवस्थितः प्रप्लौ ब्रह्यभिज्रतया व्यवस्थितं 
दयदरैतपश्चाय वितीर्णो जल्ज्नलिः । नच--अनिषैचनीयत्वमष्यपारमार्थिकत्वमेवेति- वश्यम् ; तथास्ति तदभिमते 
निर्व॑चनीयत्वमेवाङ्गीङतं खात् , तथाच त विवादः । नच--न निर्वचनीयस्वं नाप्यनिरव चनीयतवं किं तदि ! उभयं 
भाववन्बमिति--वाच्यम्; तथा सति तेनेव रूपेण प्रपञ्चो च्यवस्थित ददयुक्तं यात् । तथाच दोधस्तद वस्यः । नच-~ 

विरोधात्तद्षि नाङ्गीकुम दति--बारयम्; तथा खति अकार न्तरेणेव व्यवस्थित इति सर्षथा बद्यभ्पच्योः सिद्धो मेद् 
इति, अन्नोच्यते--न स्वं नाप्यसन््वं नाप्यनिर्वचनीयत्वं नो भयाभाववरं नान्यतरस्वम् ; सर्वेषां पक्षाणां दुषटस्वात् । 
दु््वमेव तर्हि पारमार्थिकमिति चेन्न; “नेह नानास्ति किंचन दति दुषटत्वसापि निषेधात + अदुष्टत्वमेव तर्हि पार" 
मार्थकमिति चेत् , न; तस्यापि निषेधादेव । निषेधस्त्हिं प्रारमाथिक इति चेत्, ततः फं ? तेनेव्रदिलापत्तिरिति श्येन; 
भावद्वेतस्वीकारात्् । पतेन-मिथ्याखं धर्मौ यदि प्रपञ्चनिष्ठोऽभिमवस्तदा प्रपञ्चखीकारापत्तिरिति--अपास्तंम्) ` 
धर्मभममावानभ्युपगमादेव ! किंच प्रपञ्च््यत्वसाधकानुमाने विपश्चवाधकतकौ मावश्च । नच--ऊोकिकयैदिक-' 
स्य वहरविष्वरूपो वाधकसरकोऽस्तीति---वाच्यम्; तस्य मिभ्यारूपख परिभ्यावस्त॒भिरेबोपपत्तेः । नहि जगनि म्यति. 
बादिमते सदयं साध्यं किमण्यस्ि । आस्मसयाध्यं जगदिति तव सिद्धान्त हति चेच; विचामूरुव्वाग्युपग मात् ! बह्यकार- 

णस्ववादस्तु तदधिष्टानत्वमूकः । ननु--बह्यद्ैते किमपि प्रमाणमस्ि नवा, न चेत्, सक्चविषाणकड्प ता, अस्ति चे + 
शतिरन्यदवा, नान्त्यो ऽनभ्युपगमात् , न प्रथमः; तस्य पार मार्थकत्वापत्ती भदरैतहानेः, अपारमार्थिकस्वे च कर्थं तत। 
पारमार्थिकं जानं खादिति चेन्न; भपारमाभिकाद्पि खभ्रानुभूतकामिनीसंसगौ बरमधातुविखगैदरीनात् । नहि स्वप्राचु- 
मूतकामिनीसंसगेसख पारमार्थिकत्वमनुभवानुसारिणा वक्तु शस्यम् । ननु--तद नीं कामिनी तस्संसरीयोरभार्वेऽपिं 

तज्तानाददष्ट्स्कारादिहदतदुत्पा्मानश्वरमधातुर्विसगैः परारमार्थिकडेतुत पवेत्ि--चेत्; नः वैषथिंफसुखे 
सञजानवरत् तस्यापि हेतुखात्, अन्यथा जागरावस्धायामपि धिषयज्ानमेव हेतुरिति विषयाङ्गीकारो डवे एर्वेति जिते, 
विज्ञानवादिभिः । किंच अदृष्ट इटो पहारकष्वेनैव जनकता, तथाच जागरे विषयपुपहयैव सुखो्पादकता, तथां 
स्मेऽपीति पिद्धो मायामयो विषयः । रिच न श्लानमात्र सुखजनकम् , फं तर्हि ? कामिनी नम् । तथाच विटि 
हस्य जनकत्वे विरोषममपि जनकूमेव । तदसत्यं जनकमिति च्वेत् , शआ्ान्तोऽसि; मायामयं खीङ़दय यतः प्रती नं 
भवति । किंच कमिनीनक्ञनमपि मिथ्या; मिय्पा्थैविषयस्वात्, नद्यन्धन्मिधाष्वं ज्ानख वक्तु शक्यत ष्युः 
अस्तात् । तस्मात् सयम सलयाऽपि शरुतिर तज्ञानं सयविषयकं सल मुत्पादयतीति सिद्धम् । तमु--एवं सलय चेते 
षां तेनैव दतापत्तिरति चेत्, न; तख सखयमसलयत्वास् । तथासति कथं भ्रमेति चेत्, घरान्तोऽस्ि नितराष् ! 
नयु- विच विययोः पारमार्थिकल्वापारमाधथिकवयोभैदे सिद्धेऽसिद्धोऽमेदः, अभेद च बाध्थवाधकश्वानुपपत्तिः, 
अपन्नबह्मविभागानुपपत्ति्ेति--चेश्न, भविद्य दशायां विधमानमेदाङ्गी रात् । परमथेतस्तु बह्मदैतमेव । नजु-- 

अवन्नाशे यथातथाऽस्तु जीवेश्वरथोस्तु यदि न सेदस्तहिं पिदानन्दघनस्य प्रमाष्मनोऽदुःखमयस्वाशरीरश्वसर्वैजस्वावि- 
विरोध इति--चेश्न उपाधिमेवङ्गीकारात् । उपाधिसेदश्वापुरमार्थिक इति न द्वैतापत्तिः । नु--एवं सत्रडेश्चरयो- 
रतयन्तामेद् उपाधिसेदस्य च मिथ्यात्वे तादतदुःखादिषंबन्धखःपि मिभ्याप्वालिनिरासार्थं श्रवणमननादिकं ख्यात् १ नहं 
शकदिषाणनिरासाथं किमपि ग्यते । तथाच तद्नुष्ठानरक्षणक्रियाठ्याघात द्रति-चेन्न; अविद्यानिषृत्तेः भ्रयोजनं- 
त्वात् । तदुक्तं काल्यायनेन व्याकरणवाक्यकारेण--“ लिद्धे दु निवतैकत्वात्”' दति । नु--भविद्या यदि सतीं 
तद्र लस्य नीदरस्यदुपपत्तिः, भथासती तदा नित्यनिडतेवेति यज्ञानथैक्यमिति-चेत्, न; सदसद्धिरुक्षणत्वम्युर्गं- 
भात् ॥ वथा्यनादिमावघ् तिरृच्यनुपपक्तिरिति चेन्न; ध्रमसेस्कारेण व्यभिचारात् । व्यन्तयनादिस्वं तन्नं नासीति चेन्न; 
भ्र्भावेन ्यमिचारव् । तत्र भावत्वं नातीति चेत्, नऽ स्रूपसद्धएदस्वस्य तज्रापि विद्यमानस्वाव् । सत्तायोगिर्नै 
भवत्वं तत्र नासीति चेत्, भविद्यायात्रपि तन्नारमेव, तखापद्रिकचिद्ेहत् । किंच अनदेमोक्सवानरदेरभगवत्कारः 



३६ शद्रैतस्तरक्षणम् । 

च्यदयन्ताभावदीर्विनादादथैनेऽपि वितेधिसामप्रीयक्निपातादनादेः अ्रगभावस्य यथा चिनाशशोऽङगीकृतः; भस्यथा कारण- 
अ्यापारयैयथ्यापतेः, एवमक्तनेऽपि दीयतां द्धिः, अन्यथा अमाणध्यापारवेषल्यापत्तेः । तस्मादनाद्य माकसववदृनादि- 

सावलमपि न प्रयोजकम् । कितु विरोधिसामम्रीसमवहितल्वमेव । तथाभ्यविधानिष्च्येव दरैतापत्तिरिति वेश्च; भधिष्ठान- 
ब्रह्मभ्युपग मात् ज्ञात एव स्माऽबरिधानिदृत्तिरिष्युच्यते, अतोऽज्तानदरायां न तथा व्यवहारः । नजु-ब्रह्मसाक्षाष्कार- 

स्ाविदयानिववैकष्य ब्रह्माभिन्नत्वे स्वैदाऽविद्यानिवृ्यापत्तिः, यागादिसाभ्यस्वानुपपत्तिश्च, ब्ह्मभिच्रस्वे च सिद्धो येद् 
इति- चेन्न; अभिक्त्वेऽपि वेदान्तवाक्योस्थान्तः करणब्रस्य भिग्यक्तसयेवाऽविद्या निवतैफष्वात् । तस्याश्च वृत्तेः साध्यत्वेन 
साक्षाव्कारस्यापि साध्यस्वोपचारः । दृत्तेश्च ब्रह्मणः वस्तुतोऽभेद एव, भेदस्तव बिद्यावरिूम्मित इति 1 पतेनेदमपा- 
सतमू-वेदास्तिनां मते सुुक्षाप्यसती, प्रब्रत्तिरप्यसती, मोक्षक्तानमसत् › ्िधाप्यघ्ती, यो गाभ्यासोऽष्यसन् , चेदो- 
ऽग्यसक्नेव, खगांपूवौदिकं तु नास्वेचेति साधु तीधैकरस्वाभिमान इति$ सर्वैषामसद्िरुक्चषणस्वज्गीकारात् ; यावदनिचं 
सप्वाभ्युपगमाश्च । ननु-सर्वं ब्रह्माभिन्नमिति ते मतम् । तथाच जानीहि मम हृदं किमसि ? तव मम वचासेदा- 
दिति-चेत् , जानीयां यद्यवच्छदभेदो न स्यात्, तर्किमवष्छेदभेदमङ्गीकरोषि । तथासलयवच्छेचसेदे कः भदधेष इति 
चेत्, न; उभयोरपि पिश्याभूतयोरेवाऽङ्गीकारात्, कथं तहिं सम इदयं न जानाप्तीति चेत्, अत्रिधयाकवकनाज्न 

जानामि । अविं ब्रह्मभिन्नां मन्यमानः कथं न रुज्ञस इति चेत्, न; पारमार्थिकमेव नभ्युपगमात् । तसात्-~ 

` ` "एकं ब्रह्मद्धमादाय नान्यं गणयतः क्रचित् । जसि न धीरवीरस्य भङ्गः संगरकेङिषु ॥ 

नु-- तथापि शरीरादीनां वस्तुतो ब्याभिच्रववात्तञ्लानरेव ब्रह्मज्ञानमियनायाससिद्धे ब्रह्मज्ञानम् ; नच वतो 
शक्तिरस्ति; संखारस्यानुभवसिद्धसात् , तथाच द्ारीरादिभिन्ष्वेनैव ब्रह्मसाश्चास्कारः कारणे सुक्ति प्रतीति लयजाष्रैतक्शानं 
जातमपि वेदवक्यादिति-चेन्न; शरीरादीनामभ्यस्तानां यदधिष्ठानं रजतादेरिव छुक्यावि, तज्जानस्य सुक्तिदेतुष्वा- 
अयुपगमात् 1 तच्ाने चाधुना नारीति युक्तः संसारोपरूम्भः । तसराव्-- ` 

` “धीना बाधनायाखासवा प्रजं प्रयच्छथ । श्षेषु चिन्तामणि पाणिकडधमन्धौ यदीष्छथ ॥ * इति । 

तदेवं सिद्धेऽेते आस्मनानास्वच्युत्पादनं आमभरकमिति ¶ 

` नलु-भस्लन्न प्रमाणम्। तथाहि--भाप्मसं, नानावृत्ति जातिष्वात् , घटसवत्, एति-- चेन्न; अन्योन्या रयात् । 
सिद्धे हि नानावृत्ति्वे जातिष्वसिद्िस्तिन च तस्सिद्धिरिति । तथाचाँ्तः साध्यसमो हेतुः । जातिपदख चच धर्मैमान्न- 
पर्वे एतद्टत्वादौ उपभिचारः ॥ जआा्नस्वस् , न नानादृत्ति, विभुमात्रवृत्तिधरमैष्वात् , आकाशस्ववदिति श्रतिरोधश्च । 

किंच आत्मा, न वरभ्यस्वभ्याप्यजातिमाच्, विधुष्वादाकाश्चवत् । उब्यस्वडथाप्यजातिमच्वे च विभुस्व भङ्गो बाधकः ।. 
नच--तथा सति बन्धमोक्षसुखिस्वदुःखिस्वादिभ्यवस्थानुपपत्तिः; तत्तदुम्तःकरणावच्छेदेनं तत्तदुनिध्यावच्छेदेन या 
तंहुपपत्तेः 1 तसान्मूसैप्ररपितमेतत् ॥ | । , 

, अथ--अस्वजुमानान्तरं--देवदत्तात्मा, चैत्र ृस्यन्योभ्या मावप्रतियो गी चेत्रदरखयनन्ताभावध्रतियोगिभमौधिकर- 
णस्वात्, यदेवं तदेव, यथ। घटः, यश्चवं तत्नेवस्, यथा चेत्रा्मेति व्यतिरेकी एवेति-चेन्न; अभेदवादिन भरति देष्व- 
सिद्धेः, भ्यावहारिकमेदेन सिद्धताधनाच्च । पारमार्धिकेतिच भेदविशेषणे साध्य प्रसिद्धिः, व्यं विरोषणत्वं च । 
पतेन--गद्य चेत्रमतरादिभिन्नम् । भनिलयक्तानानविकरणत्वात् , यदेवे तदेवम्, यथा घटः, चलिलज्ञानाधिकरणे 
चेतत् । तस्मचेत्रादिभिन्नम् । अथ अहं बरह्मभहियोभिकपारमार्थकमेदवान्, सुखायन्तामावविरोिधमौनधिकरण-. 
स्वव, निल्यज्ञानानधिकरणस्नात् , यज्ैवं तज्नेवं, यथा बञचेति--निरस्तम् ; ओपाधिकभेदेनाऽथौन्तरतवात् , ज्प्रयोज- 
बह्वात्, बह्मशब्देन त्रिविधपरिच्छेदशयन्यवस्तुनिदेरो बाधात्, तदितरस्य पक्षत्वे सिद्धल्षनववाच । दवितीयाञ्जुमाने 
श हेतसिदधिः, इच्छादीनां कञेत्रधमस्वानङ्गीकारात्, "तत्वमसि" (“महं जह्यासि' “मयमस्मा ज्ये “लादिशचुतिभि-, 
वधश्च सर्वत्राजुमनि द्रष्टव्यः । नसु-- तानं तावदास्मनो गुणो वक्तभ्यः । तथाच तत्सामानाधिकरण्यादिष्डादीनामपि 
तह्वगत्वनिश्चय इति--चेत् , न; ज्ञानव्रक्षणोरमेदश्रवणात् । तथाहि--“वि्ञानमानन्द् बह्म ^“को द वान्यात्कः 
आण्याचदेष आकाश आनन्दो न स्यात्” “अत्रायं पुरपः श्वयंऽ्योतिभवति'' “विक्ानधन एव” “'आनन्दाश्येव 
ख्रस्विमानि भूतानि जायन्ते"? “सल ज्ञानमनन्तं अद्य यो वेद् निहितं गुहायाम्,” ।*मारूपः सत्यसंकल्पः? द्याः 
क्वतयः सहशो ्ानसुलाभिद्ग बह्म प्रतिपादयन्ति तात्पर्यतः । ताश्च तद्रा; सो न शक्या ब्ह्मणाप्यन्यपरीकलम् ॥ 

: नवु--यदि -हमाभिन्नं सर्व, तदाऽनियक्ञानखरूपत्वम निलघुलस्रूपस्यं च. ब्रह्मणः किमिति नाभ्बुपेषि १: 
अथ--विश्ञानमानन्द्ं बहय"'ति श्या निलयज्ञनानन्दाहमकतामात्र अरतिपा्ते। तथाच तावन्मात्रं सखीयते नातो. 

ऽधिक्रमिति-जे् “हमेव ् रितीयं बरहम” ^'वं सवै. यवु्मात्मे''ल्ादिश्चला दुःलात्सकतप्र। नपि अतिपादनात् + 



भ्रीमधुसूदनसरखतीभ्रणीतम् । २९ 

-तथाचेकरूपस्वीकारे पररूपस्वपरिहारे चच ठचितते प्रमाणम् । तथाच युक्तिदशांया सुभव रूपन्चीवाभ्युक्छसयः सुखातु- 
भववव् हुःखानुभवोऽपफि खादिति सुखरागिणसवानन्तदुःखाडिधपातः । नच “आनन्दं ब्रह्मणो छपं तश्च मो प्रति- 
रमि" वि श्ुयाऽऽनन्दयेव मोक्षावस्थायां सप्वधरतिपादनाद् , तद्धएनौ बहमस्वरूयस्यापि हान्यापत्तिः । तसाद्धेदं 
एत बरह्मणः सुखादेशचेति युक्तयुखपदयामः । कथं वित्तानमानन्दं ज्येति ? शणु, विरिष्टं जानं यसेति विक्तानं ्तानवदि- 
ह्यथ ॥ सान च बिरोषो निलत्वं सवैतिषयता च । आनन्दश्च सुखं तद्यस्यास्ि तदानन्दं, मस्वथीचाचप्रययेन । तथाच 
-नपुंसकशिङ्गता संगच्छते । अनन्द ब्रह्मणो रूपमिति श्ुतिस्तु भानन्द् सुखं ब्रह्मणोऽरूपं अख रूपमिति । कथमेक- 
मिलत आह--तच्च मोक्षे प्रतिष्ठितम् ; चो हेतौ यतस्तप्सुखरूपदवं मो श्च प्रतिष्ठितम् । यदि ब्रह सुखस्ररूपं स्यात् तदा 
मोश्षदृशषयामपि सुखा भाष्यं तस्य स्यात् । तत्त॒ नासि, प्रमाणवाधात् । तथाहि--यद्रह्मरपं सुखं तन्नि 
श्यादिदानीमरि साक्षास्कियेत । अगिं चेद्रह्मणो निव्यसुखास्मकतया कथमवस्थानं स्यादिति ? अत्रोख्यते-- 
आनन्द्येव खरिविमाति भूतानि जायन्ते ¶ आनन्देन जातानि जीवन्ति ““भानन्दो ब्रह्येति व्यजानात्?” 

को देवालयात कः प्राण्यात् यदेष भका आनन्दो न खात्, “खद ज्ञानमनन्तं" ""एूतसवानन्दस्यान्थानि 
अूतानि सात्रा्युपजीवन्ति' “सदेव सोम्येदमग्र भसीदेरूमेषादितीयम्* इत्यादिश्वुतिशतेभ्यः सुखश्लानसत्ताःमकं 

शरदयिति प्रतीयते । नच - तान्यस्यपराणि; “आनन्दो अद्धेति व्यजानादि'लयादिनिणैयवाक्यविरोधात् । न चैवं सति 
£ "इदं सर्व॑ यद्यमाहमे” ् ादिवाक्यबखादनिलयदुःखाव्मकतापत्तिः; प्रपञ्चस्य बाधे श्रुतेस्तप्पयात् ; ` यथाहि 'सर्पोऽयं 
रजरेद" दप्युकते रसमात्र वशेषः, स्पंस्य त बाध एव, तथा सर्वाधिष्टानभ्ूतेन ब्रह्मणा प्रपञ्चसाभेदे प्रतिपादिते 
श्रह्ममाच्ना वशेषः, ग्रपज्चस्य तु बाधः । अयमेव नियमः कथमिति चेत्, श्रुतित एव । ^'"तस्सलये स आदमार 

४“खत्यस्य सत्यम्" ““ससतीलेवोपरन्धव्यःः' '*भसन्नेव स भवति असड्द्येति वेद् चेत् । भसि गहयिति चेद्रेद सन्तमेनं 
सतो विदुः दत्यादिश्ुतिश्चतेः सचिदानन्दस्य ब्रह्मणोऽस्ि्वप्रतिपादनात् । प्रपञ्चस्य “नेति नेति" “नेह नानास्ति 

किंचन” “अतोऽन्यदातैम्' “सिर एको द्रष्टाऽदगेतो भवति" इत्यादिवाक्यश्यतैर भावबोधनात् । तथाच यदि शतिः 
भ्ामाण्यं खीकरोषि, तष्यक्तव्यवस्थामङ्गीुर नचेदधौद्धवदेव खण्डनयुक्तिभिरेव निरसनीयोऽसि । किंच ““भानन्दं 
न्रह्मणो ख्पं तश्च मोक्षे प्रतिष्ठितम्" इति श्वुतिबरूद्षि मोक्षाक्श्थायां सुखमान्नावकहेषः, दुःखादीनां तु बाध एव | 
नच्-दुःलादीनां बह्मरूपत्वेन बाधो न युक्त इति-- वाच्यम् ; तेषां मिथ्यात्वेन ब्रह्मरूपत्वा सिद्धेः । नद्यनन्दरूपस्य 
हुःखरूपता संभवति, विरोधात् । नहि भवति यदेषोष्णं तदैव शीतमिति । यचचोक्तमानन्दं ब्रह्मणो रूपमिति, 
भटेषं इति, तदपि *“आजन्दो बद्धेति व्यजानादि'*ति शचुतिषिरोषादपास्तम् ॥ सश्पे अमाणाभावश्च । नब्दाध्ुनापि 
वरह्मरूपय सुखस्य प्रतील्यापत्तिः; इष्टापत्तेः; नहि सप्रकादामा नन्दाटमकं ब्हयेदार्नी नास्ति, कर्थ तहिं नाभिरूपः 

सर्वेषाम् ! कर्थं वा परमे सुखमाक्षवतां श्चुदरे भोजनादिसुखे जनानां भरदृत्तिरिति चेत्, व्यज्जकाभोकादिति वदामः 
धविधातिवृत्तिहिं व्यक्जिका, सा चेदानीं नासति, तप्वन्तानाभावात् । श्ुद्तरे सुखे भदृत्तिश्च मोहादेव । भोहषिदृत्तो तु 
अदृत्यभाव दृष्ट एव । यथोक्त दुःखादेरपि ब्रह्मरूपतेन तद्धानो ब्ह्महानिरिति, तवतिमन्दम् ; दुःखादीनां जडत्वेन 
मिथ्यात्वात् । रेक्यश्चुतिस्त्वधिष्ठानसस्कम्यतिरेकेणाध्यस्तस्य स्वं नाश्तीति सावन्मात्रपरा । यश्चोक्त चिक्तानमानन्दं 
भ्रह्िति विदिष्टं छ्ानं यति बडुजीहिरित्यादि, तद्पि मृखैप्ररपितम्; विस्पष्टं जानं विज्ञानमिति हि ोकप्रसिद्म् । 

त्यागे ्वोपेक्षणीयता, कमैभारये च संभवति बहुत्रीहेरनाद्रणीयस्वात्, ““ुतया निषादस्थपति याजयेत्" इत्यत्र 
षष्टीतस्युरुषानादरेण तथेव व्यवस्थापितखात् । तथाऽऽनन्दपदेऽपि मसवर्थीयन्प्रलययकटपनमननुववितम् । नख नपुंखक- 

रिङ्गताडुपपत्तिः; वेदे बहुलिङ्गष्यलयस्योपररमात् । नु--विक्तानानन्वयोरनित्यपवाद्रह्मणश्च निखत्नादमेदस्यं 
वाधितस्वादृगला बहुबीहिर्मेष्वर्थरक्षणा चाश्रीयत इति-च्वेत्, न; तत्पदुर्थैन घमस्तभेदबाधने  ब्राधाभावात् । 

शसदादीनां हि ् षानुखयोरनित्यस्वमनु भूयते प्रद्यक्षेण, नतु भगवतोऽपि, तथाच तन्न बराघाभावादमेदगोधो निस्तरङ्गः 
सुखमनिल्यमेवेति भ्याक्िरसीति वेश्च; व्यासेरसदादिसुखविषयत्वात् । अन्यथा ज्लानमनिलमेवेदयतिव्याक्षिः खात् । 
तथाच नितं मी मासक्ैरिति । सुखं धर्मजन्यमेवेति बेत् , ज्ञानमपि कमैजन्यमेवेति । तस्मा्तस्पदुर्थनेश्वरेण . ्षानसुख 
धोरमेदगोपे बाधाभावः सिद्धः । ववेपदार्थऽपि नासि बाधः । तथाहि- किं विष्रथसंपको नन्तरं सुसं मे जातं नष्टं चं 
तथा ञानं मे जातं नटं चेति प्रत्यक्षेण शतेबौधः, क्रि वा “अहं सुखी, (अदं जने" दलयाधाराधेय भावम्राहकप्रलज्ञेणेति । 
तत्र न तावदाधः; भ्थ्नकान्तःकरणद्ष्युस्पाद् विनासाम्यां तयोखत्पादतरिनाशोपरूः भात्, ष्यक्तयुत्पा द विनाशाभ्यां 
जातेरिव ध्वन्युखपादविनाक्ाभ्यां शब्दस्येति वा । अथ मानान्तरेण बर्वता जात्यादीनां नि्यस्वे सिद्धे तथा कर्पते 

प्रकृते च न भानान्तरान्निलयत्वसिद्धिः । तच--अन्नापि शुतिरस्ि समानमिति--कच्यम्; तस्याः शब्दार्मकस्वेन 
म्रोग्यताक्ञानं विनाऽबो धकत्वात् “य्रावाणः एवस्त,? इतिवत् । बाधाभावो हि योग्यता । प्रहते प्रयश्चं बाघरूमुप्न्य- 
द्मिति--सेक्न श्ञानमान्नस्याबाधत्वात् , खाध्यामावेभरमा हि बाधः । नच्च साध्याभावक्लानख भमासवमुभयवादि- 



1. अद्ैतरत्रक्षणम् + 

सिद्धम् ; प्रयक्षख बहुलं विसंवादो परस्मात् । तथाच कं व्यक्ताविवोस्पादविनाकौ पारमार्थिको किंवा जातात्रिवोपा- 
धिकाविति विरये श्च तिर्ियत्वं बोधयतीति कऋयोग्यतया पराभवः १ अन्यथा अहं गोरः स्थुरः. छृ्ाः, गच्छरासी" 
व्यादविप्रयश्चबाधादर्थूकादिश्चतिरपि स्तर्थं न भ्रतिपादयेदिति जितं चा्वकेण । यु ््याऽस्थूराविरूपसिद्धिरिति चेत् 
आन्तोऽसि; श्त्या सिद्धे ह्यारमन्यश्रद्धामरक्चारना्थं युक््यभिधानम्, शुतिश्चेदयोग्यतयाऽथ न बोधययेख, 
कत्र युक्यभिधानावकाश्चः ! “आतराणः वन्तः इ्यादौ लु -चदजावर्थे भयोजनाभगवावुन्यन्न तात्पयेकषपनम् › नतु 
अ्र्क्षबाधात् । यदिच यथाश्चुता्थ प्रयोजनला मस्तदा श्चुतिः भव्यक्षदतेनापि बाधितुमशक्येव, नि यह्वानानन्दब्रह्मस्य~ 

हपप्रतिपादने च अहुर प्रयोजनं श्रूयते--“ “तरति द्ोकमास्मवित्"*दइ यादि । तस्मान्न विनाशादिाहकेण भरयक्षेण शते- 

बाधः संभवी । नापि दवितीयः अन्तःकरणावच्छिन्नो हि चिदास्माः प्रमाता, तथाचान्तःकरणतदुर्योराधारयेयभावः 

भन्तःकरणावच्छि्ञचिद्स्मतदुस्य वच्छिक्ञानन्दज्ञानयोरुपचयैत इति क बाधशङ्कावकाशः † कपना चेयमयैदकोधयक- 
छतिमूकेव । नजु- तथापि स्त्रप्रकाश्ानन्दरूपल्य सर्वदेकरूपत्वाभ्सुक्तसंसारिणोरविष्ोषा पत्तिः, नचाविधधासच्वास° 

ह्वाभ्यां विदोषः; तद्सत्वस्यापुरषा्थैष्वात्, नह्यतरिच्ाऽभावो दुःखाभावसुखयोरन्यतरः; तयोरेव च पुरुषाथेस्वं रोक 

सिद्धमिति, उच्यते; अविशोषापादनमिष्टमेव । त दुक्तं--““यादगख द्वये रूपं स््ात्मनेवालुभूयते । तावदेव हतान्ध्यस्य 
तदृन्थानवदोेषत हृति, श्वुतिरपि--“विसुक्तश्च विसुभ्यते"' “जह्येव खन् बह्माऽप्येती" "त्यादि सूक्त संसारिणो रविरोषमाह ॥ 
ध तष्टं नियख पुरषाथेत्वमिति चेत्, नि स्पाधीच्छाविषयस्वादिति गृहाण । तदसाध्यं कथञुक्तरूपमपि स्यादिति श्वेव, 

सुखरूपत्वा देव । तदा कथं तदर्थ पुद्षभ्रृत्तिरिति चेत्, बदयखरूपं साक्षाकछरतवतः परद्ुप्य भावात् , भक्ञख सु निय 
प्ुढ तस्थित्र. सुखे उपाध्युत्पत्तिमरप्य प्रव्युपपत्तेः । कोऽसाबु पाधिरिति चेद्, अव्िप्रगिवृत्तिरेव ! शखर्गोऽपि - दि 
लिय एव; तस्वाप्युपाध्युसपत्य धमेव प्र्त्तिः । तत्र च ध्मविशेषजन्यान्तःकरणष्रुमिमेद एवोपाधिः । दस्तुतदतु--* 
नित्यसु्तमेच श्र तदभि शो जीवोऽपि निदयसुक्तं एव, अविद्यादिकं तु नासीदस्ति भविष्यतीति । त दु्छ--'“तते दवतं 
भ विद्यते" “प्रपन्नो यदि विद्येत निवर्तेत कथचन" ‹'बन्धो मोक्ष इति म्याष्टया गुणतो भे न चश्तुतः । गुणख माया- 
भूलस्वान्न से बन्धो न मोक्षणम् ' इति । तस्मात् सिद्धान्तरहस्यमविज्ञाय वेदान्तिमते दूश्णामि धानं इताफिकाणां परं 
शोभत इति । नलु तथापि संसारावस्थायां भकाद्चसुखारमक ब्रह्मभि ग्रोऽहमिति कथं न अतीतिः ! ननूक्मविद्यापिदि 
त्वादिति, सत्युक्तम्, सेव तु नासीति चेन्न; जदाक्ञानोष्पत्तेः पूर्वं तस्याः स्वीक्रिय माणत्वात् , ऊतस्तरहि त्नि्र्ति- 

रिति १ ब्रह्माकारान्तःकरणब्रृत्तिभेद्ादिति गृहण । यद्यपि सा जडा; तथापि तत्रतिषिम्बितश्चिदत्मेव तक्तिवतेर 
दष्युच्यते । सा चान्तःकरणव्रत्तिररिदयां सकार्या नदायिस्वा स्वयमपि नयति दर्पेन्धनानरवत् । तसाद्ह कषेचचश्षे- 

भयोऽभिन्नम्, सेत्रहाश्च बह्यणोऽभिन्रा एव, भेदर्त्व विद्योपाधिकः$ कवत्वभोक्तस्वादयो जीवे; स्ैैत्वादयोऽपि 
परमेश्वरे मायाकष्पिता शव; सकरश्चुतिर्टतीतिहासयुराणानां तात्प्यतोऽयमथों निष्पन्न इति तथापि चेदान्तवाक्य- 
जन्याननिर्विकद्यकसाश्चास्कारदिवे मुक्तिः, भेदक्तानं हु सर्वथा सुक्तिपरति बन्धकम् ; “द्वितीयाद्वै भयं भवती"ति शुतेः । 
गोतमादीनामष्यन्नैव तप्त्पर्थम्; तस्मात् ॥ 

भ्रामाणिरो निषेधश्च दोऽग्रामाणि्स्वतः । सेदखयापि निषिद्धत्वाच्छुतिभञ्जोऽन्यथा भवेत् ॥` 

शतिं सामान्याकारेण द्ितम त्राभावं प्रतिपादयति, भेदोऽपि च द्वैतमभ्ये भ्रविष्ट व । 

, भदरैदपिद्धिरदैतं न विहन्ति कथंचन ॥ सल्यप्वाद्धन्ति चेन्नेवं द्वैत मान्ननिचेधतः ॥ 

भद्रैततिद्धिरपि बरह्यातिरिक्ता लिषिभ्यत एव श्ुल्या, तथाच क्द्वैतभ्याघातः ? शतिस्तहिं सये्यपि नाशङ्कनीयम् ; 
त्रा भपि निषेधात् । नद्यद्वेतश्चुतिः खास्मानं रक्षति । तथा सति सविषयसिद्धिः भ्रखणश्येत । 

छाहममेदमजानान; खतःसिद्धं सुयुक्चवः ॥ माभुवश्रणटरायासा इव्यमेदो निरूपितः # 

नु--यथ् पयता अबन्धेनाऽदैतरल्रं सुनिरूपितं भवद्धिदयाठुभिः । तथापि नासदीयहदये भास्द्माद्धाति 
किमन्च करोमि । 

दण॒-बृडधोक्च ! भैरपारद्दयोऽचि । 
तदुक्तम्--'“दयेवं शुतिनीतिषंवनरेभरंयोभिर्वारिते येषां नस्पद मादधाति दे ते मैरुपारादयायाः । 

कितु प्रस्तुतचिप्रतीपविधयोऽप्युचैमेवचिन्तकाः कारे कारणिक † त्वयेव पया ते भावनीया नराः ॥ 

अयन् किप्रिधिश्षिपतसि बृद्धोक्ेति ! तवापि वित्ते किमदेतरतं चासि? 
निरं मूर्खोऽसि. । नहि स्वमिवाहम् । 

तदुक्तं तज्नैव--अस्माकं तु गिसगे सुन्दर ! विराजे निमञ्ं ्वयी यद्धाऽऽनन्दनिषे !. तथापि तव तश्राद्यापि संश्स्यते ॥ 
तश्चाथ त्वरितं विधेहि कणां येन स्वयेकात्मतां याते च्रेतसि नोञवाम शतशो यास्याः पुनर्यातनाः 



श्रीमधुसूदनसरसखतीश्रणीतम् । ४९१ 

खेत्र च यत एवाऽऽनन्दनिधिरत एव निस्॑सुन्द्रः; सुलरूपत्वमन्तरेण निसगेसुन्दरस्वालुपपत्तेः । नच--आनन्द- 
चाख्ठेन दुःखाभावो रक्ष्यते, तथाच तदृधिकरणप्रतिपाद्योप्ययमथै इति वाच्यम्; तथासति भगवतो निसगसुन्द्रस्वा- 
लुषपत्तः । त साद्यथाश्चुतमेव मद्यम् । तथा सति वैदोऽप्यचुगृदीतो भवति ॥ 

ब्रह्मन्! तथापि मम चित्ते नायालद्वैतरलम् । 

शणु बहमबन्धो ! बहद्रेषजनितपातकदूषिताम्तःकरणोऽसि ॥ 

ह्यम् ! हाधि मां यथाऽस्सिन्नदरेताथ्वनि मच्चित्त प्रविशतीति । 

श्चणु वस्स ! ईश्वरघुपस्ख। तदुक्तम्--^ईैशवरालुमहादेषा पुंसामद्वैतवासना । महाभयष्तन्राणा द्वित्राणां यदि जायते! 
इति । तथा “मन्मना भव मद्धक्तो मचाजी मां नमस्कु । ममेवेष्यसि युक्वेवमात्मानं मस रायण? हृदयादि ॥ 

ब्रह्मन् | किमिति वत्सेति संवोधयसि १ ब्रुधोऽहम् ॥ 

ततः किंभर् १ ८न तेन स्थविर भवति येनाख पितं दिरः । यो वै थुवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थनिरं विदु" "रिति ॥ 
बरह्न्रीश्वरोषासनमपि सर्वदा कतैमशक्यभ् , विषयाक्षिसव्वित्तश्वात् । 

भरे वारिदा ! विषये दोषं परय (“अमानिलव मदम्मिस्वमहिंसा क्षान्तिराजैवम् । आचार्योपासनं शौचं स्थेय मात्मविनि- 

अहः ॥ हन्द्िया्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव च । जन्ममूस्युजराभ्या धिदुःखदोषानुद्शैनं ॥ असक्तिरनभिष्वङ्गः युत्रद्पर- 
गरहादिषु । बिं च समचित्त मिष्टानिशटोपयत्तिषु ॥ मधि चानन्ययोगेन भक्तिरन्यभिचारिणी । चिचिक्तदेशसेचित्वमर- 
तिजैनसंघदि ॥ अध्यासक्ञननित्यस्वं तक्लानाथदरनम् । एतञ्त्ान पिति प्रोक्तमक्तनं यदतोऽन्यथा” इति । पत- 
जज्ञानम् ज्ञान साधनमिल्य्थः। तथाचैतावन्ति साधनानि यस तस्येव जानं सुक्तिहेतुभूतसुस्पचते । तदेतानि संप्रादृथ ॥ 

अहन् ! एतेषां मध्ये एकमपि साधनं मम नास्ति सुगममुपायं चद् । 

स्मर तहिं विष्णुमहनिशम् । तदुक्तम्--““सतैग्थः सततं विष्णु्व्सकेभ्यो न जावि । सवे तिधिनिषिषाः 
युरेतयोरेव किंकराः । चिन्यमानः समस्तानां देशानां हातिदो हि यः । समुस्सऽ्यालिं चिन्यः सोऽच्युतः किं न 

चिन्त्यते" ! इति । तथाच सवदा निष्णुनामस्मरणेन् छद्धान्तःकरणः सन् उक्तसाधनकरपवान् मनि्यसीति ॥ 

भगवन् ! सर्वदा भरावन्नामकीतेनेऽप्यह मघमधैस्ततोऽप्युपायान्तरं बद् । 

णु वस्स ! लोकिकं वेदिकं वा यच्किचन कम तत्सर्वं भावति वासुदेवे समितं डर । तदुक्तम्--“"सर्वम- 
१यपि सद्ा वाणो मग्यपाश्रयः । मस्सादायरां शान्ति मचिरेणाधिगच्छति ॥ यत्करोषि यद्श्रासि यस्वद्दोषि ददासि 
यत् । यत्तपयसि कोन्तेय ! तस्छुरष्व मदुपंणम्? इति ॥ 

भगवन् ! तत्तरमैजन्यस्वगादिफरकामनाशषिप्चमनस्तया फरममुदिश्य तततस्कमैजातमपि करतु नाहसुश्सहे । 

अरे, नुनमूषराष्माऽसि ॥ 

भगवन् ! किं बहव भारमानस्तव मते ? यन्मामूषरास्मेति संबोधयसि। 

श्णु वत्स ! पकं बरह्म भिविधपरिच्छेदद्यन्यं वस्तुञ्रत्तमीदशम् ; तथाप्यनायन्ताभिरविथाभिः परिष््छिक्नं भनेकमिष 
भवति। तख्यामविद्यावस्थायां सिष्वोषरार्माः त्वं निगद्यसे ॥ 

भगवन् ! नाहमुपेक्षणीयः, सर्वुक्तेरूवयाष्यङ्गोकारात्; अहमपि च खरूपयोग्यो भवाभ्येव, सं सारित्वेनैव युक्तावधि- 
काराव्र, खरूपयोग्यख च नियश्यावद्वं सदहकारिखाभप्त्, तथाचाहमपि कदानिस्छमदमादिभिः सहितो भविष्यामि ॥ 

श्ण वस्र † फराग छक्स्वा सगव द््पणेन कमणि कुर, फररागस्यारो च क्षयिष्णुस्वादिवो षददौनमेवोपायः, तद्ाह-- 
«तद्यथेह क्म चितो खोकः क्षीयते पएवसमेवासुश्र इुण्यचितो रोकः क्षीयत" इति ॥ 

भगवन् ! एवं करिभ्यामि, आविभतं मम चित्ते दोषदशनं विषयेषु, तथाद्वीह संप्तारकान्तरे ब्हूषि दुःखदुदि- 
नान्यस्या च सुखधोरिकेव्युत्पन्नविवेकलुद्धिरयुशितभगवद्पेणकर्मकरापः शुद्धस्लान्तः संप्रति संड्रतोऽस्मि, भगवन् ! 

शाधि किमतः करवाणीति ? । । 

श्ण वत्स ! गुरूपसद्नं कर तथाटहि- ^ परीक्ष्य रोकान् कमै चितान् ज्ाह्मणो लिर्वेद मायान्नास्त्यह्ृतः तेन । 
तद्धिकानाथं स गुदमेवाभिगच्छेस्समिस्पाणिः भोनत्नियं बदह्यनिषटम्?; अङ्कतो मोक्षः तेन कर्मणा नासीलय्थैः। एतावता 
विद्यमान ९ भ जपेनगभिभ्यस्यत इयथः प्रतीयते । तथाच जन्यो मोक्ष इति पक्षो वेदषिर्द्ध दति ध्येयम् ॥ 

अ्ै, सि, ११९ 



४२ अद्वैतरह्नरक्षणम् । 

भगवम् ! उक्तरुश्चणो गुरुरूवमेव, अतस््वासुपखन्नं संसारदुः खजजैरितान्तःकरणं मां विच्यार्थिनसुपदिश, येनाहं 

निरतिशयानन्दं सैदुःखाभावोपलक्षितं ष्वा छतार्थो भवामीति । 

शण, त्वमसि । महाचुपदेशोऽयम् , श्द्धस्व सौम्य ! । 
भगवन् ¶ अन्न को वा तदथः? कोवा त्वपनिलस्या्थः 2 को वाऽसीध्यस्य ! 

अद्वितीयं सच्चिदानन्दरूपं ब्रह्य तदर्थः । शहमरिति प्रयये भाखमानो देहादिष्यतिरिक्तः सुखादिमत्वेन च 
भवश्मसिदधस्वमथैः । उभयोः पदा्योरमेदो वाक्याथैः जसीलनेन च तयेव सा्वेदिकः्वं प्रतिपायते । तदुक्तम्- 
(“स्वं अयगडयवहितं तव सुभरसिद्धं ब्रह्माद्वितीयसुदितं च तदस्यजल्म्ः ` इति ॥ 

नञु-कथमेवं बोद्धुं शक्यते, यावता बह्याद्धितीयमपरोक्षमसंसारि च, अहं च तद्विपरीत इति तयोरभेदप्रस्ययोः 
बाधित एव । षस्तुतस्तु-प्रयय एव न जायते; योग्यताक्ञानाभावात् , बाध्रविरहय तथाप्वात् , अन्यथा ^गोरश्ः 
इयादावपि सरामानाधिकरण्येनान्वथबोधापत्तेः । नच ‹सोऽयं देवदत्त" इतिवद्मेदअययो युक्तिमान्; तत्र हि 
एकस्मिन् धर्मिणि देवदत्ते तत्तदन्तवेरिष्यं सः, अयस् दति पदाभ्यां भतिपाचते, तच्च तत्न तिष्ठलेव, नत्वेवं प्रकृते 
संभवति; भखण्डवाक्याथौभ्युपगमात् । तथाच विषमो दृष्टन्तः । नच--तत्ताविशि्टसयेदन्ताविरिषस्य चाभेद एव 
बाक्येन प्रतिपाद्यते, न वैरिष्टय मात्रम्; अन्यथा सेदञ्जमनिवृत्तिमै खात्; न याच मिदसिद्धिः, तस्य तदेशमानत्वा- 
दिति--बाच्यम्; तथापि वाक्या्ैसतत्र, सखण्ड पुव । धर्मेद्यवैरि्यस्य तत्र सप्वात् । यदिचेकेव व्क्तिरुभाभ्यं 
पदभ्यां भरतिपाच्ते, किच नियक्तानादिमदि जगस्करैरी श्वरपदं तावच्छक्तम् । स एव तस्पदेन प्रतिपादनीयः, तद्विरक्षणे 
च सीवात्मन्य्यन्तभिन्ने जीवपदं श्ाक्तम् । स एव च स्तपदेनात्र वक्तव्यः । तथाच हिसवद्धिन्ध्ययोरिव न कयाऽपि 
द्या तयोरभेदः शरुतिश्तेनापि वक्तु शक्यः, धमिमाहकमानेन तयोस्तथेव सिद्धेः । नच--भक्तानोपहितो जीवः, 
तदनुपहितशेश्वरः । यद्वाऽक्ानोपहित हैश्वरः, अन्तःकरणोपहितो जीवः । तथाचोपाध्यंशपरिल्यागेन हि तयोस्सेदबोधो 
नायोम्यतया पराभवित कक्यः, घटाकादयो महाकाशः, जरश्चरावसख्यचन्द्ो दिविष्टचन्द्र एव, दुर्पणस्थं मुखं प्रीवास्थ- 
ञुखमेवेतिव दिति--वाच्यम्; दुःखित्वसर्वज्तव्वादेः पारमार्थकखात्, उदाहतस्थदे च तद्भावात्, उक्तप्रक्रियायां 

सानाभावाच् । क्षिलादेः सकैकस्वालुमानेन तादशेचेश्वरस्य सिद्धेः, सुखादयाश्रयव्वेनेव जीवसय सिद्धेश्च । प्र्क्चादिना 
असेदबोधकं च वाक्यं यथाकर्थवि्योज्यमिति ॥ - । 

अथ्रोच्यते-- स एवायं देवदत्त" इति दाब्दः स नाथं, सोऽयं न वेति वा विपर्यस्तं संदिहानं वा प्रति प्रयुज्यते 
अमसशलययोर्निन्रत्यर्थस् । तच्च प्रयोजनं कदा रिवैहति ? यदि देवदत्तस्ररूपमाश्रम भिन्नं प्रतिपाद्यते । तथाच तच्छ- 
ग्द सत्ताभार्ग त्यक्वा व्यक्ते रक्षयति, दरद॑शब्दोऽपि तथा, तदनन्तरभुभाभ्यां पदाभ्यां वाक्यार्थे नाऽभिन्ना व्यक्तिः 
अरतिषाच्यते; तत्ताविरिष्टसदानीम विधमानद्वेन इदंताधिरिष्टे स्वामेदासंभवात् सुख्याथैबाघोऽस्लल । एवच यदी- 
दुपदेऽपि लक्षणा न खात्, तद् विरिष्टातिरिष्टयोरेक्यमसंभाषितमेव । नच पौनरुक््यम् ; वाच्यार्थ तदभावात् , 
रक्षया्थैलिष्टापत्तिः । तदेवाऽसेदो वाक्याथैः संभवति नान्यथा । नच--तस्व॑पद्योरल्यन्तबिभिक्रयोधैर्भणोनं शक्तिअहः, 
इश्वरपदसमानार्थेरात्तदः, जीवपदसमाना्थैत्वाच स्वम दति-- वाच्यम् ; असिद्धेः, ^'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमे- 

वाद्वितीयम्'' ““ विह्धानमानन्द् बह्म", “सलं ज्ञानमनन्तं बद्ये"खयादिश्चुतिभ्य एवेश्वरादिपदानां जगत्कारणे बरह्मणि संग- 
तिग्रहः खगीदिपद्वत् , तस्समाना्थश्च ्रकृते तच्छब्दः । यन्तु निखन्ञानादिमानेवेश्वरपदाथै इति, तन्न; “'आनन्दा- 
द्यैव खदिविमानि भूतानि जायन्त? इति शुतिचिरोधात् , श्वुतिसिषद्धे चार्थऽनुमानानवतारात् । तदुक्तम्--““उपासनेव 
क्रियते श्रवणानन्तरागते" ति । अन्यथा सखक्चन्दनादिमति ख गीति पदभ्रयोगात् सखगपदस्यापि तजचैव संफेतभ्रहापत्तेः । 
तथाच ^सख्मकामो यजेते लादिष्वपि तलेवा्थेस्य प्रहणे सक्चन्दुनादिकामो यजेतेलयथैः स्यात्, तथाच साधु 
समितं वेदिकाभिमानितवं सखेति । तस्यच ब्रह्मणो विज्ञानसुखास्मकस्याऽद्वितीयस्य िरयेक्षख कारणत्वे सर्वदा 
कार्योत्पत्तिः स्यादिति मायादीनां हवारभावः करन्यते । तद्धुक्तम्--“ “चित्रायागः पश्ुषरु इति श्रूयमणेऽपि चिनत्राऽपूरव 
द्वारं पञ्युफल्तयाऽऽक्षिप्यते तन्न तद्त् । चैतन्यास्मा जगदुदयङ्कच्छयतेऽत्रापि फएश्रान्मायादीनां भवति जगति 
द्वारभावः फलेऽस्मिन् ॥* अघर च मायादीनां द्वारभावो जगद्विवतौसत्तौ सहका रिस्वमेव, नतु वित्राजन्यापूर्वमिव 
जह्यजन्वत्वस् ; अनवस्थापन्तेः । मायोस्पन्तो मायनपेश्चणे च कार्यान्तरेऽपि सा -नयचेक्षयेत । संसारस्य सादित्वापततेश्च | 
नच--' "मायां तु अ्रकृतिं विच्यान्मायिनं तु महेश्वरमिति श्रुद्या साक्षादेव मायायाः कारणत्वं प्रतिपाचते, कथसु. 
च्यते कदप्यते १ इति-- वाच्यम् ; ^तस्माद्ा पतस्माद्ास्मन आकाशः संभृत इल्यादिवाक्येर्बह्यणः कारणखप्रति. 
-पादूमपरवाक्य श्रवणादेव कदप्यत दलखाभिधानात् । किंचास्युभयोः कारणस्वप्रतिपादकस्वम् › विकव्श्च वस्तुम्य. 
संभवी; जष्टोषहुष्टश्च । नच-- विशिष्ट कारणत्वाभ्युपगमेनोभयश्ति्रामञ्जखमिति-- वाच्यम् $ यतो विरिष्टंन 



श्रीमुसूदनसरतीप्रणीतम् । ४३ 

कस्यापि वेचनखा्थैः यवमिभधितो जीहिरिव । तसाद्रह्यग एव कारणत्वं रज्वा इव सर्पं अति, माया तु शक्रिरेव । 
तथाच शक्तिमद्रह्म जगदुपादानकारणं भवति । तथाच “"जन्माच्यस्यः' इति कारणत्वं बरह्मरक्षणं संगच्छते ! तदन्तं 

वार्विकङृता--“जःस्माऽवरिचेन नः शक्तिः” इति । अन्यैरप्युक्त म्--“ साभासमेतदुपजीव्य चिदद्धितीया संसारकूा- 
रणमिति प्रवदन्ति धीराः । साभासमेतदिति संटतिकारणत्वे द्वारं परं भवति कारणता दशस्तु ॥ यावदुशोऽन्यदिह 
संखटतिकारणं तद्वेदान्तवादिखमयेः न मतं जडत्वात् । य्यजड भवति संखतिकारणं तन्नेति स्फुटं वदति सून्र्ृदत्र 
यसमात् ॥ अजडकारणभावलिबन्धनं सकरुमेव जड न तु कारणम् । इति च वेदशिरःसु विचक्षणाः कपिरपक्षनिरा- 
करणे जगुः ॥ कारणत्वसुपरक्षणं चितो ब्रह्मणो न खं तद्विशेषणम् । इत्यपीदमुपपच्यते तदा चेतनो भवति कारणं 
यदा ॥ अन्यदेव यदि कारणे भवेत्कारणत्वञुपलक्षणें कथम् । चेतनस्य घटतेऽन्यगामिना वस्तु नान्यदुपलक्ष्यते यतः ॥ 
बहु निगद्य किमत्र ववास्यहं श्णुत संग्रहमद्रयशाघ्ने । सकरुवाज्रनसातिगता चितिः सकरूवाश्यनखम्यवहारभाक् ॥ ” 
तस्माद्ह्ैव शक्तिमदुपादानकारणम्रिति । 

नेनु--शसक्तिमदिव्यत्र शक्तिविंरेषणयुपलक्षणं वा । आये विचिष्टस्य कारणत्वे विशेषणस्यापि तदागतमेव, अन्त्ये 
ब्रह्मेव तदुच्यतां उपरश्चणेन विशेषाभावादिति--चेत् , मायोपहितस्य कारणत्वात्, उपाधिश्च विरोषणोपङक्चणाभ्यां 
तृतीयः प्रकारः । तथाहि-सखरूपान्तर्गिविष्टस्येन यावस्कार्थेमवस्यायि भेदहेतुरविरोषणम्-यथा “दण्डी प्रेषान- 
न्वाहे""यन्न दण्डः । अन्न विरोषणव्वश्रयोजकं यद्भपदरयं तस्स रूपान्वर्नि विष्टं यावस्कायैमवस्थायिस्व॑च तदुभया भावेन 
तदन्यतराभवेन च सेदहेतोर्परश्षणतोपाधिता च द्व्या । यथा--चेत्रगृहसखरूएानन्ततस्य कादाचित्कस्य काक 
तद्धेदकत्वसुपरुक्षणतया, यथावा भराभाकराणां चेजुराब्दुप्रयोगे गोल्वं स्ररूपान्तगैतमपि यावस्कायैमवस्थायित्वाहुपाधिः 
का्ैन्यापकमियधैः । विवरणकूतस्तु-त्रेविध्यमत्र संभवति, रजवाः संगुक्तसुत्रदयवन्मायाविरिष्टं बह्म जगत्कारण 
मिति वा, “देवास्म्रश्षक्तिं स्रगुणैनिगूढामि"ति श्ुतेमीयाश्क्तिभत्कारणमिति वा, जगदुपाद्ानमायाश्रयत्या ब्रह्य 
कारणमिति चेति । तत्र विधिष्टपक्षे तयेव ब्रह्मतरेनोपरकषितख ज्ञानानन्द्ादिसखररूपलक्षणेन मायानिष्कर्षाछक्षणदयेन 
विष्दब्द्यतिद्धिः । उन्तरपश्चयोस्तु मायाया बह्मपरतन्रस्वात् तत्कार्यमपि ब्रह्मपरतन्रं भवति यथांऽद्युतन्खारम्धोऽपि 
पटोऽदयुतत्रः प्रतीयते ततश्वोदपच्चमानकायंश्य यदश्रयोपाधि ज्ञानानन्दरक्षणं च तदरदयेति वि्ुडधबरह्मकाभः-दत्याहु; ॥ 

तत्र प्रथमपक्षे बरह्मणो निमित्तत्वम्, उपावानस्वं तु द्वयेव । द्ितीयपश्ने तु बद्यणः भाधाल्यं मायावाश्चोपसनजैन- 
स्वभू । ठीयपक्ेतु उपादानस्वं मायाया एव, बह्मणस्तु तदधिष्ठानत्वमिति । विवेचितं बरैरिति ॥ 

अत्रेदं बिवेचनी्यम्--किमिदं मायाया उपसजैनखम् १ न तावस्कार्थं प्रयाधारस्वम् ; प्रथमपक्षाद्विशोषापतते, 
नापि कार्थं प्रयजनकखम्; मायाया भनुपयोगापत्तेः, नापि छायं अलयनधिषूरणव्यम् ; तघक्षव्याख्यानरूप बिवरण- 
विरोधाव्, नापि निमित्तत्वम् ; तद्ाश्रयत्वन्ाल्यानविरोधादेव । नहि निमित्तकारणं कार्यमा श्रयते । 

अन्न वदामः--उपायिखमेव मायाया अध्रधानत्वं नाम । तथाचोपह्ितसमवहितमपि कार्यसुपाधौ प्रतीयत इति 
तदाश्रयतोक्तिः। वस्तुतस्तु-मध्यमपक्षे ब्रह्मनिषठमेव कायैमिति ध्येयम् । सर्वथा उप्ादानकोटावस्ति ब्रह्मवे 
इति । यथा जगदुपादाननिमित्तकारण भूते वस्तुनि हैशवरपदं दाक्तम्, तथा जीवपद्मप्यन्तःकरणोपहितव्रह्मण्येव शन्तम । 
नच निष््रमाणकमेतत् ; "स वा अयमात्मा ब्रह्य: ! "विज्ञानमयो मनोमयः प्रणमयश्चघ्युमैयः? इत्यादि, तथा “सवा 

एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः”, तथा '"पधीः खम भूतेम जोषमतिक्षा मति" ““भात्मेन्द्रियमनोयुक्त 
भोक्तेलयाहुरमनीषिणः› इत्यादिश्चतिम्यः । "अहम्" इति चानुभवेऽहंकारोपहित पुवात्माऽव भासते सवषाम् , भतस्ततरैवे 
संगतिग्रहः 1 ववशब्दस्यापि स एवाथः । नच सुषुधिप्रख्यादौ जीवासस्वापत्तिरिति--वार्यम् ; तदानीमपि संस्काराप्म- 
नाऽचस्थानात् । तथाचाद्टकारवासनावापसितमक्ञानमेव तदानीयुपाधिः । तदुक्तं संभ्रद्प्यविद्धिः--“स्वाविचया हि 
पर एव स॒ जीवभावमःगलय संसरति शिङ्गषमागमेन । बषेव संघरति सुच्यत एतदेव दौवारिकं भवति संसरणं तुं 

“ शख” ॥ तथा"“ुक्तिः पुनभैवति विद्रपुषैव तस स्ाहानतः स्वमहिमप्रतिवोधतश्च ॥ स्वाज्ञानान्वयिनी चिदेव मवती 
सबाज्ञानमखाः पुमननास्यन्तःकरणोपरागकषबटीभावं निना युक्तितः ॥'* तथा (“पुष्कं भवति तख परस मोहात्तेना- 
-ल्वितश्य सु नभोमरुवब्यलीकम् । इुःखं त्रिधा भवति संसरणाभिभानं नास्यः परादधिकसरूपश्दस्ि जीव "शह 
तावदक्षदशकं मनसा सह उुद्धितत्वमथ वायुगणः । इति शिङ्गसेतदञुना पुरवः खट संगतो भवति जीवः”* ॥ इति"? ॥ 
तथा ^^न पुराष्टकेन रषितस्य तव कविदसि संसरणहुःखयुजा । न पुराष्टेन सहितस्य तथा कचिदसि ठुःलन्रिगमश्च 
तवे*लादि, तथाऽन्यन्नाषि “जीवो भवेस्करणुपुगवुी कृता चिदि?*ति ॥ 



धश भद्धेतरत्नरक्षणम् । ̀ 

विवर्णङ्तस्तु- नञ्च कोऽयं जीवो नाम † यख्य खरूपं सवंपदेन कक््यमाणं ब्रद्येव वा्याथैः संपद्यते, बहो- 

वाऽधिद्याप्रतिबिभ्वितपरिति वदामः, ततश्च स्वंपदेनादोषोपाधिनिराकरणेनाऽऽदमस् रूपमेव रक्ष्यमाणम्, तत्पदोपलक्ष्य 

ब्रह्ठेव, पदद्यसाम्यात्संपच्ते । नचैतदुपाधिद्वयनिराकरणेन विश्यडब्रह्मस्मक्चानसेकेनेव पदेन रभ्यते; बिरोधानु- 

धपतरिति--हुः ॥ 

नचास्मिनर पष्ठ जीवब्रह्मणोरुपाधि संकरः; बिभ्बसेश्वरत्वात्, परतििम्बस्य च जीवत्वात् । नच--वं रुष्युपाधि- 
धमैयथा जीवानां संसगैसथा बह्यणोऽपि स्यादिति-- वाच्यम्; उपाधिधमणां प्रतिबिम्बपश्चपातित्व नियमात्, जद्यणो 
निरावरणन्ञानववात्, अहंशतिषिरहाचच । तथाचोपहितमात्राशशक्यतस्वेऽप्युपाधि पिरारणा्थं रुक्षणाऽऽयाता । वाक्याथ. 
स्फुरणवेकायासुपाधिरपि स्फुरल्येव, बिशिष्टवाच्यस्वपक्षे विरोश्ये सुतरां रक्षणा ॥ 

अत्र च महावाक्ये भागलक्षणेव युक्ता । तदुक्तमाचा्व ;--“"तस्वमस्यादिवाज्ये तु रक्षणा भागरुक्षणे'ति । 

प्रपञ्ितसत्वयमथां विस्तरेणास्यत्र ॥ 

नु-- कथापि वाक्यजातं ज्ञानं परोश्वमपरोक्षं अमं कथमपनुदेत् ! दिोहादौ तथाऽदृशेनात् । न च-- “नायं सपे 
किं तरि? रजः" इयाप्षवाक्याजायमरानं अमं निवतैययेव, कथमन्यथा नि मयः पुरषोऽवतिष्टत इति-- वाच्यम् $ रज्लुत्वा- 

द्प्राघारणधमेमन्तरेण भरमसखानुभवसिदस्वात् भया मावस्त्वाप्तविखम्भात् , तथाऽत्रापि शतिचिख्म्भाद्वतु तदुक्तेर्थ 

सखमाश्वासो श्रमस्तु न निवत हृति । नच-अपरोश्चज्ानमेव श्चुते्जायत इति--वाच्यम्; लोके तथाऽदशेनात्, 

मनननिदिभ्यास्रयो्वैयभ्यौ पत्तेश्च । नच '्दृशमस्त्वमसी'तिवाक्यं दष्टान्तेः; तत्रापि शञ्दः परोक्षमेव खनमुत्पाद्यति, 

्रमनिदृत्तिस्तु तत्वभनन्त रोस्पन्नन्ि यजन्यलाक्षत्कारादिति- 

अनोच्यते--दशमस्वमपीतिशब्दश्नवणषमनन्तरं तावदस्ि. तुः खात्मविषय भलयक्षम् । नच तस्रमाणान्तरा- 
जातमिति कस्पयितु युक्तम्;. "एतस च्छब्दादहमास्मानं साक्षासछृुतवाच् दतिग्रत्ययविरोधात्, अन्यथा मध्यमदृद्धीऽपि 
मानान्तरा देवां तवा भिति बाङः कत्पयेत् । तथाच गतं शब्दख प्रवतैकत्वमिति । नच-- शब्दस भावभङ्गससख 
परोक्चमात्रह्नजनकस्वादिति--वाच्यम्; असिद्धेः, मनोवत् । परुबलेनेव स्वभाव कत्पनात्; स्वात्मविषयङ 
कनं यसात कसच्निदमाणाजायमानमपरेश्चमेव जायते इति केग्चित् ॥ 

वस्तुतस्तु-योग्यपदाथनिरूपितप्रमात्रसेदभेदपर्शब्दत्वेनैव परो क्षत्तानजनकता, तदन्यशशब्दस्वेनापरोक्च्तानजन- 
कता, इब्दातिरिक्तं चाष्मविषयं प्रमाणे नास्तीद्यादि निरूपितमदेतसिद्धिवेदान्तकद्परलतयोरिति नेह प्रपश्यते । नच- 
का8दष्वापरोश्चत्वयोजायोः संकरः, तथाहि-गामानये' लादिशब्डजन्ये ज्ञाने द्राञ्दस्वमस्ति नास्यप गो श्चत्वं, घरो- 
ऽयमितीन्द्रियजन्ये क्ानेऽस्यपरोश्षस्वं नास्ति काम्दष्वम्ं । आस्मंविषयेके च जने तदुभयमसरीति-- वाच्यम् ; जस्म- 
विषयके ज्ञाने शाब्दस्वजातेरभावात् , तसाः परोक्षदवव्या्तस्वातर । नच परोक्षस्वमास्मज्ञाने तिषटतीष्युक्तम् ; उपधि संक- 

रवज्नातिसंकरखादूषणत्वात्, शाढदखापरोश्षरवादे; प्रमात्वाप्रमात्वरोकिकत्वा रोकिकस्वादिवजातित्वानभ्युधगमाच्च । 
पेश्मादेदान्तवाक्ष्याकरणक जस्मसाक्चाष्कारे श्राढदस्व परोक्षत्वयोनीमरुपपत्तिः । अथ--एवं सति अवणसननतिदि 
ध्यासनानां क उपयोगः ? पूर्वन्नैबासनः साक्षाद्धासमनस्वादिति, अनोश्यते- यद्यपि श्रवणादेः प्रागपरोक्षमेव 
कषानसुस्पन्नम् > तथगप्यसं मावनाविपरीतभावनाअसस्वादुन्मजज्निमजदिव न फरपयवसायि भवति वारणखादिभ्रदेशे 
जायमानादरंमरीचादिज्ञानवत् । नच--फराभावात् कने नोदपन्नपरिति-- वच्यम्; तथासति विचारारस्भानुपपक्तः । 

नच~-योगयताऽभावात् प्रथमतो ज्ञानमेव नोर्पाद्यति क्राब्द् इति---वाश्यम् $ योग्यतायाः स्वरूपसत्या एव शाद् 
रमण्यां कारणलाभ्युपगमाव् । नच--तथाखति योग्यताश्नमाच्छान्वभ्नमो न सखादिति--वाच्यम्$ भकाङ्कुाऽऽसत्तिमः 
ष््रेन तायसमानादेव शन्दी अमो जयतत इयङ्गीकारात्। नच- तथासति बाधे जातेऽपि शब्दादयो धःखादिति-- 
साम््रचम् ; तस्येव तत्मतिदन्धूत्वात्, भयोग्यतानिश्वयस्याऽप्रामाण्यद्चङ्कानस्कन्दितख शाड्दक्तानप्रतिबन््भकत्वात् 

तदभावमात्रं त्नोपयुञ्यते, नतु योग्यत्ञानसपिः तेनायोग्यतानिश्वयाभावात्, प्रमाण्यस्तदेहाद्वा श्रष्दनो धोपपत्तिः। 
किच “भलन्तासलपि क्लानमं शरष्दः करोति ही"ति मतेऽयोग्यत्वेन ह्ायमानाद्पि शब्दादुर्थेदोधो भवल्येवः 
अलक्षाघरुभ्रानयोस्त्रूत्पत्तिम्रतिबन्ध एव । शन्वस्थछे व बाघेनाभ्रामाण्यं काप्यते, नतूत्पत्तिः अतिबभ्यते ॥ 

तदयं क्रमः--कब्दाखथमतोऽपरोक्षक्ञानं जायते विच्ारमयोजकम् । तद्नन्तरमसं भावनोढये सति वि चरशासं 
भ्रवतेते । तच्च बेदन्तानां ब्रह्मण्यद्धितीये समनस्नय प्रति पाद्नद्वारा परपक्षखण्डनद्रारा चोपयुञ्यते परमाणगताऽसं भावना 
अकवणदिवस्यो, प्रसेयगताऽसंभवना कु मनननिव्यत्यन्यत्र निस्तरः । तदनन्तरमपि तिपरीतमावना तिष्टयव, सा विदिध्या- 
सनेन निराक्रियते, तदन्तरं पुनरपि महा वास्यमनुसस्धीयमानमनिधोश्मूखनसमथमष्तःकरण्ृत्तिमेदरूपं सुक्तिपरकं 



भ्रीमधुसूदनसरस्वरतीप्रणीतम् । ५५ 

सक्षास्कारसुव्याद््रति । तदेतदाहाचा्यैः संप्रदायवित्--“"ुसषापराधमशिना भिषणा निरवद्य चक्चसदयाऽपि 
यथा । न फलाय भुविप्या भवति श्वुतिसंभवाऽपि तु तथाऽऽत्मनि धीः ॥ पुर्षापराधविगमे तु पुनः प्रतिबन्धक 
श्युदषनास्सफरा । मणिमच्रयोरपगमे तु यथा सति पावकाद्धवति धूमरता ॥ पुरुषापराधवि निदृत्तिफटः सकलो 

बिचार इति वेदविदः । अगपेक्षतामनुपरध्य गिरः फरवद्धवेत्यकरणं तदतः ॥ बुरषाप्राधशातसङ्ककता विनिवलते ` 
प्रकरणेन गिरः । स्वयमेव वेदशिरसो व्वनादथ बुद्धिस्वति सुक्तिफले"'ति ॥ भदैनामा कष्िद्राको मच्री गस्धार- 
पुरुषस्वेन यरखान्दोग्ये दर्दः ॥ 

यत्त प्रथमतो जायत एव शब्दादपि परोक्ष्ञानम् , प्रतिबर्धकानन्तरमेव स्वरपरोक्षं जायते इति सतम् , तततच्छम् । 
मर्थकारख तथा स्वरसाभावात्र्, इटान्तेऽपरोक्षक्ञानोत्तरमेव संशयस्योक्तसवात् दार्टन्तिकेऽपि त्येवोि त्वात् ॥ 
नचेवं कद्यनायां प्रमाणाभावः; “ते स्वोपतरिषदं पुस्षं पृच्छामीः>ति श्रुयोपनिषन्मान्नवे्यस्वमरतीतेः, "नावेदविन्मनुते 
तं ब्न्तपरि'ःति च । असाधारणेन हि व्यपदेका भवन्ति, भ्चाध्चुषं रूपम" इतिवत् । '""परान्चि खाति भ्यतृणव् 
स्रयभूससःस्पराङ्् प्यति नाम्तराप्मन्"' दतीन्प्रियगम्यत्वनिषेधाच्च । नच---“दद्यते स्वग्यया बुश्या सृष्ष्मया 
सृक्षमदर्षिभिः । “मनसेवेदमाकषन्यम्ः? हदयादिथ्ुला मनोगभ्यत्वमपि ब्रह्मणः प्रतीयत इति-वाश्यम्; 
सवमस्य साक्षात्कारेण जनयितब्ये मनवः कतरैतवेन वहकारिष्वस्योदाहतभिः श्रुतिभिः प्रतिपादन" 

सथ्रदृयः ॥ 

भामतीकारस्त--श्दासरोश्मेव जानं जायते; शाढदप्रमाणखाभाग्यात् । नच--अजपरोक्षे प्रल्यगास्महि परि. 
पूर्णव्रह्मणि परोश्चक्षानं जमः सयादिति-- वाच्यस्; परो क्षव्वेनाऽनुल्ेखात्, भपरोक्षं तु कनं श्रवणमनननिदिश्याक्षन(- 
भ्यासजन्यसंस्कारपरचयोपच्चहितमनोजन्यमेद । नच भावनानन्यसाक्षाव्छारत्वेन कामिन्यादिषाक्षास्छारवद्नाश्रासःः 

धुतिमूरुस्वेन समाश्रापक्षंभवात् । नच शुतितिरोधः; दास्राचायौहितसंस्कारासमवहितमनो गम्यत्वनिषेधपरष्ना, 

सिषेधश्चुतीनाम् ; वेधिश्चतीनां तु त्दशसस्कारषहितमनोगम्यत्वभरतिपादनपरस्वादिति--आहु+ ॥ 

ननु--तथापि साक्षार्कारोखश्यनन्तरमनि्याऽसि न वा, आदे चिद्या निफराऽनिमेक्षश्च । द्वितीये सका्यऽ- 

विमानितो सद्योसुकतिरिति विथारसपरदायोच्छेदः, अज बद न्ति-तिद्योस्रनन्तरं सो मुरिरित्येव प्तः । नच उपः - 
देष्टरभावः; कल्ितख तस्य सद्धावात् । स च कदप्यमानो शुरर्विचावप्वेनैव करप्यते, ख्गुरुतव । नच--तदीयेनेव 
कषान नाऽहननिदत्तौ रिष्यक्तानख वेयथ्यैमिति--वाच्यम् ; तस्य कद्पितेनाऽकनाश्रयवामावाव् । तदुंक्तम्- 

^"तस्ा एष विलास एव भवता गुवादिमेदन्वितः संह्टुष्ठो नहु विते एृथगसौ सन्ध्ये यथा धामनि? । “युक्तायुक्त 
धिद्रदकशौ स्वदम्यावाकाश्चा दिक्ष्मावसानं च विश्वम् । स्वाबिद्योस्थखान्त लिष्पन्दनं तद्विज्ञातम्यं मए अहीरन्यथेतत्"* ॥ 
तथा 'नतव चेतनाव्मतमसा जनितं परिकब्पयलयखिकमेव जगत् । तव कल्पनाविरचितः स गुडतव रूपमदययुदः 

हरति ॥ प्ररिकदितोऽपि सकरुच्तया गुर्रेव पूर्णमवबो धयति” तथा ““सम्पग्तञानवि भावसुः सककमेनाऽच्वानतस्सभर्ं 
सद्यो वस्तुबदप्रवतेनमर्यापारसंदीपितः । कलिङेपेन हि दन्वद्दीति" न मनागषप्यख रूपान्तरं संसारस्य रिनष्टि तेनं 

विदुषः सथोविमुक्तिशरैवा ॥*' (“जीवन्भुक्तिभरययं शाञ्चजातं जीवरसुक्ते कश्पिते योजनीयम् । तावन्मात्रेणा्थंव्वोपपत्ते। 

सोमकिः समभ्यगेतसय दतो'"रिति ॥ तथाचेकाक्ञानवादिपन्लेऽयमथैः संपन्नो यस्द्योयुक्तिरिति ॥ 

अपरे तु--कधितानुवृत्याऽद्ञानतत्कायै योरनुदृत्तिरिति । युकतषुवस्रारुचक्रवच्च । नच--विद्याऽविद्योर्विरोधा 

त्कथमेवं खादिति--वाच्यम् ; पारमाधंकप्रपञोपदरौकांशस्येव विच्य नितेधात्; प्रातिभातिूमत्रांदोनाऽविरोधात् । 

तस चस्य प्रारज्धक्षयादैव क्षयः; “भोगेन स्वितरे क्षपयिसवा संप्र” इति सूत्रबछात् तथेव प्रतीतेः, जीवन्मुक्ति- 

पाखवकाश्रेति- आहुः ॥ 

भामतीकारास्वु--्वन्येवाऽक्ञानानि । तानिच जीव तिष्टानि ब््विषयापि । नन~-अन्सानसंचन्धे सति जीवस 

जीवत्वे चक्ञानपिल्यन्योल्याश्रय इति-- वाच्यम्; भनादिस्वाजीवािधासंब्धख, तथाच तत्तञ्तानावच्छिन्नासन्तद्- 
उ्क्लानावष्छि्नप्रतिभिर्बिता -वा जीवा अनन्ता एव; अवच्छेदकानामन्ञानानामनन्तव्वात्। तेषां मध्ये यख श्रवणादिना 

काभसुखश्ते स सुष्यते नास्यः । नचेवै द्वैतापत्तिः सवेषां जीवानां जह्यामेदस्ीकारात् । एवं सति *“त्ो यो देवानां 

प्र्यभुश्यत स यव तदभवत्तथर्षोणां तथा मनुष्याणाम! ति श्रुतयः; “बहवो त्तानतपसा पूता मद्धाबमागताः' इति 

स्दशमओओपरश्चररा भवसि । जतिदाटेशस्वीकाराच्न जीकवन्युसस्वा्युपपत्तिरिति-ऊचिरे ॥ 



६ अद्वैतरलरशक्षणम् । 

वाच्यः, अतो शानात् क्मक्षयस्यखेऽपि तच्छा संक्ोच्यतां वेदबोधितानाशकानाशासेव कर्मणो भोगैकनाइ्यत्थाव , प्राथ- 
श्िस्ानयोश्च वेदमेव नाश्चकस्वं बोधितमिति---वाच्यम् ; भ्रायश्चित्तादावनन्यगतिकस्वेन तथा कल्पनात् । नहि प्राय- 
भित्ते कमौन्तराधिकारेः फलम् ; सर्वत्रापि पापे कमानधिकाराभावात्; प्राणान्तिके तदसंभवाश्च, ानस्थाने तु भोग- 

द्वरिणापि क्षयसंभवे संकोचो न युक्तः । नच-- तत्र सानं विनापि मोगात्कमनाश्चदसनात् व्यभिचारात् कथं ततत्वज्ञा- 
नश्य कारणतेति--वाच्यम् ; कर्मत्रागभावासहदत्तिकमैनाश्े युगपद्धोगे चाव्यभिचारात् । नख तस्वल्ञानकतां भोगार्थ 

भ्रद्रत्तो हि विदहितनिषिद्धाचरणसंमवेन धमोधर्मोत्पत्तौो मोक्ष एव न स्यादिति--वाच्यमर् ; दोषाभवेन तयोरत्पस्यसं> 
भवादिति, अशरोख्यसे--““भिद्यते हृदयम्रन्थिरिकयन्ते सर्वसंदायाः । क्षीयन्ते चास्य कमणि तस्मि दे परावरे ॥ 
इत्यादिभिः श्वुतिभिः हृदयम्नन्थ्यादिनान्ञे ज्ञानदेतुरवं प्रतिपाद्यते । तन्न यदि कर्मनादो भगो इर कलठ्प्यतेऽल्पमपि 
तदा इदय म्रन्थ्यादिनादे जनयितव्ये द्वारं कल्पयितव्यं स्यात्, तथाच्च यथा द्वारमन्तरेभव तस्वज्ञानमात्रादेव हइदय- 

अन्थ्यादेनीदाः, तथाच बाध्यबाधकभाव एव, पददोमाऽऽहवनीयहोमयोरिषव अस्नीषोमीयर्हिखाऽर्हिसयोरिवेति । नच-- 
अबाधेनाप्युपपत्तो बाधकल्पनमनुचितमिति--बाच्यम् ; भोरोन श्चयाभ्युपगमे ज्ानवेयभ्योपत्तेः। किंच यावदेव स्त्या 
अतिः कर्ष्यते तावदेव प्रत्यक्षश्चुत्या ज्ञानस्य साघनत्वं बोध्यते । तच्च साक्षादेव, तस्िच् बाधके सत्येव परंपरात्वस्य 

कल्पनात् । तदनन्तरं कस्पिताऽपि श्रुतिस्तदितरविपयाऽवतिष्टते। तत्वह्ानिविपयर्वे तु सक्षाच्छरतिविरोधेऽनुमानमेव न 
स्यात् । तदुक्त-““विरोधे त्वनपक्ष स्यादसति द्यनुमानम्' इति । तिश्च ““तद्धेतत् पश्यन् ऋपिवामद्वः प्रतिपेदेऽहं 

मनुरभवं सूयैश्चे "लयादियदव कनं तदव ब्रह्मभावमाह; रेता शतु; स्मरणात् भुञ्जानस्त्रप्यतिः इतिवत्।अविद्यानाद्यान्- 
न्तरमेवाऽविद्याकृतस्याब्रह्मत्वसखय निवत्तः, उपादाननाश्चादुपादेयनाश्चस्य सर्वत्र दशनात् । यथाच कारणनाशानन्तरं काय 

निरधिक्छरणं श्णमाच्रं तिष्ठति, तथा बर्वस्तिबन्धवश्चादमेकक्षणमपि स्थास्यति । तथाच श्ुतिः--““तस्य तावदेव 
चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ संपरस्स्ये* इति भरारव्धकरमैफरुमोगपयन्तं नष्टाविद्यस्यापि स्थुरसुक्ष्मशरीरयोः सद्धावं दश्च 
यति । भरारन्धकर्मभोगश्च छषचिदेकेनव दारीरण, कचिक्ानापारीरः। तच्राऽऽद्यमिदार्नीतनानाम्, द्वितीयं तु महानुभावानां 
वसिष्ठादीनाम् । अन्न सूञजं--“यावदधिकारमवस्थितिराधि कारिकाणाम्"” इति ॥ भगवदाज्ञापालनौपयिकं बलवत्सुक्कतं 
कमोऽधिकारस्तत्वमासिपयेन्तमाधिकारिकाणां सूयादीनां वसि्टादीनां च कारीरय्महणघ्रवाहावस्थितिरित्यथः । एकश्रीर- 
भोग्यस्येवानेकष्रीरमोग्यस्य रारन्धस्य कर्मणः संभवात्। पतादृङ्ानां च योगीश्वराणां योगमरमावात् स्त एव स्वेच्छया 
कायबाहुल्यतदुपसंहारो । अच्र सूत्--““प्रदीपवदावेशस्तथाहि दशयति” । एवं सगुणविच्यानिदामपि योगीश्वराणाम् । 
निगुणविधाविदुं त्वनधिकारिणां बतेमानदेहभाषे जी बन्मुक्तिस्तदभावे च विदेहसुक्तिः । तन्न जानात् कर्मक्षयग्रतिपा- 
दके सूत्रे “तदधिगम उत्तरपूचीघयोरश्ेषविनारो तब्यपदश्चात्" ““इतरस्याप्येवमसेश्ेपः पाते तु" इतरस्य सुकृत- 
सेत्य्थः, तस्मात् ज्तानिनः कमभोगा्थमयोगिनोऽपि कायच्यूहकस्पनं मोल्यमानत्रेणेव । ज्ञानस्य भारण्धकमौनाङ्ञकस्वे 
सूत्र “भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा संपद्यते" इति भागेवोद्टतम् ॥ 

अद्धैतरलमेतन्तु ्रीषिश्वेश्वरपादयोः । समर्पितमथतेन भ्रीयतां स दयानिधिः ॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरिवाजकाचायथधी विश्वेश्वर सरस्व तीपूज्यपाददिष्य- 
्रीमधुसूदनसरस्वतीबिरच्ितमद्धेतरलरक्षण समाप्तम् ॥ 

श्युभं भचतु ॥ 


